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1 MAYIS: İŞÇİ AVUKATLAR ÇARESİZ Mİ?
 Kırmızı Yakalılar Dergisi, elinizde tuttuğunuz sayı itibariyle yenilendi, tazelendi ve kapağıyla eskisinden daha gö-
rünür olma yolunda hızla ilerliyor. Bu tazelenmenin 1 Mayıs’a denk gelmesi ise, bir tesadüf değil; aksine planlı bir denk 
getirme. 1 Mayıs, dünya işçi sınıfı tarihinde olduğu gibi ülkemizde de işçi sınıfının örgütlü mücadelesini temsil ediyor. 
İşçilerin bir sınıf olma bilinciyle yan yana geldikleri, üretimden gelen güçlerinin farkına vararak iktidara talip oldukları 
her an; tarihte kimi zaman eşitlik hanesine, kimi zaman özgürlük hanesine, ama her daim sömürülenlerin, ezilenlerin, 
yoksulların; işçi sınıfının hanesine yazıyor ve her daim tarihin tekerini ileri doğru döndürüyor. Tam da bu noktada; 1 
Mayıs, her daim işçi sınıfına yazan örgütlü mücadelenin ve tarihin ileriye doğru aktığı momentlerin yoğunlaştırılmış bir 
simgesi adeta. Biz de bu simgeye, Kırmızı Yakalılar olarak kendi notumuzu düşmek istedik. Derginin kapağını tazeleyerek 
düştüğümüz bu not, eğer sözümüzü daha çok işçi avukata ulaştırmaya yararsa simgeye yaraşır bir not olacak. Biz şimdi-
lik bu kapağa düşmekle başladığımız bu ufak simgesel notun, siz işçi avukatlar ile bir araya gelirsek kocaman anlamlı bir 
pankarta dönüşeceğinden eminiz. Bu pankarta ne yazılacağı ise işçi avukatlık meselesini doğru anlamaktan ve kavramla-
rın zihnimizde aynı karşılığı yaratmasından geçiyor. Bu gayeyle sizlere bu sayıda birtakım ezberlerimizi bozacak Galat-ı 
Meşhurlarımız isimli bir dizi hazırladık ve doğru bilinen yanlışları sıraladık. Karşılık bulması dileğiyle...

 Peki işçi avukatlar çaresiz mi? Tam da 1 Mayıs’a yaklaştığımız günlerde, bu sorunun bizdeki karşılığı aslında 1 Ma-
yıs’ın karşılığı ile özdeş. Bizim açımızdan 1 Mayıs; örgütlü mücadele ile, sınıf bilinci ile, işçi sınıfının gücüyle özdeştir.  Av. 
Seda Türkmen, Geçmişten Günümüze Bir Mayıs başlıklı yazısında bu tarihsel öneme vurgu yapıyor. Bugün, 8 saatlik iş 
günü başta olmak üzere tırnaklarımızla söke söke aldığımız tarihsel haklarımızdan geriye düştüğümüz bir dönemdeyiz. 
Öyle ki en son yapılan seçim düzenlemesi ile  insanlığın eşitlik ve özgürlük mücadelesinde önemli kazanımlardan biri 
olan genel oy hakkının dahi boşa düşürülmesine, seçimlerin bir müsamereden ibaret olacağının ilan edildiğine tanıklık 
ediyoruz. Av. Serap Emir, 1 Mayıs’a Giderken: Hak Verilir mi, Yoksa Alınır Mı? başlıklı yazısında hak mücadelesinin 
patronların lütfuyla mı yoksa işçilerin mücadelesi ile mi olduğunu tartışıyor. Av. M. Esra Ulaş  ise İşçileşen Avukatların 
Sayısı Her Geçen Gün Artarken, Mücadelenin Neresindeyiz? başlıklı yazısında “hak alma” mücadelesini işçi avukatlar 
yönünden inceliyor.

 Hukuk hizmetinin piyasalaşması ve meslekte yaşanan dönüşümden stajyer avukatlar da payını alıyor. Adlı adınca 
ücretsiz ve güvencesiz bir sömürünün ayyuka çıktığı stajyer avukatların sorunları, Av. Çisel Demirkan’ın Kölelikten İş-
çiliğe başlıklı yazısında işleniyor. Stj. Av. Gülçin Mutlu ise Stajyer Avukatlığa Dair başlıklı yazısında stajyer avukatların 
sorunlarını klasikleşmiş avukatlık ilkeleri özelinde sorgularken, çözüme dair somut önerilere işaret ediyor.

 Tarihsel kazanımlara sermaye düzenince yöneltilen örgütlü saldırı evrensel; bir de memleketteki iktidarın bu amaç-
la ürettiği özgün baskı mekanizmaları var. Bunun en somut örneği, 20 Temmuz 2016’dan beri memleketin lügatına giren 
“OHAL Hukuku”. Bu tamlama tam da emekçilere ekonomik ve siyasi yaşamda gösterilen sopaya geçirilmeye çalışılan 
“hukuki” kılıfın adıdır. Ancak başından beri hukuksuzca başlayan süreç, içinde olduğumuz kriz sürecinden sermaye sını-
fını ve piyasayı sapasağlam çıkarmak telaşıyla, adeta tüm pisliği eline yüzüne bulaştırmıştır ve sopa halen tüm çıplaklığıy-
la, kılıfsızca ortadadır. Hikmet Cengiz, Olağanüstü Hal Rejiminde Emek ve Emeğin Durumu başlıklı yazısında 2 yıllık 
OHAL sürecini açık ve örtülü niyetleriyle birlikte değerlendirip, hukuksuzlukların listesini döküyor. 

 Başlıktaki sorudan devam edersek; işçi avukatların mücadelesi ve yürütülen mücadeleden amaçladığı nedir?  İşçi 
avukatlar için çözüm nedir? Yürütülen mücadele nasıl nihayete erer ve başarıya ulaşır? Öncelikle şunu netleştirmek gere-
kir ki, kendimize işçi avukat diyor olmamız; alelade bir tercihten öte bugün bir zorunluluk ve bir durum tespitidir. Bugün 
avukatlık mesleğinin ve dolayısıyla hukuk hizmetinin piyasalaşması sonucu, birtakım meslek ilkeleri anlamını yitirmiş ve 
meslek dönüşmüş, eski kuralları ve nitelikleriyle sürdürülemez hale gelmiştir. Bu dönüşüm bizim mesleğimizden önce, 
birtakım başka mesleklerde de yaşanmıştır, bizden sonra da yaşanmaya devam edecektir. Çözüm ise, mevcut durumun 
tespiti ile tarafımızı seçmek ve doğru tarafta örgütlenmektir. Gökçe Kaplan, Neden Örgütleniyoruz? başlıklı yazısında 
örgütlenme fikrinin önüne konan rezervleri çürütüyor.

O halde, yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçi avukatların her geçen gün şekillenen örgütlü mücadelesi!
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GALAT-I MEŞHURLARIMIZ
Kırmızı Yakalılar

 1 Mayıs vesilesi ile sunuşa hazırladığımız ve 
birkaç sayıya yayacağımız bu dizide, hizmet sektö-
rü çalışanlarına, özellikle hukuk hizmet piyasasının 
işçilerine dair birtakım doğru bilinen yanlışlara 
değineceğiz. Sınıf, çeşitli modern kuramların farklı 
anlamlar yüklediği bir kavram. Bizler avukatlık mes-
leğini kendisine göre tahlile tabi tuttuğumuz sınıf 
kavramını tanımlarken çeşitli toplumsal grupları 
toplumu dikine keserek açıklamaya çalışan sınıflan-
dırmaları değil, toplumsal yaşamı üreten araçlarla 
kurulan gerçek ilişkileri kerteriz almaktayız. Gitgide 
güçleşmekte olan yaşam koşullarımıza dair sorunları 
bundan daha gerçekçi bir şekilde ortaya koyabilen 
bir metotla karşılaşmış değiliz. Sorunu buradan ta-
nımlamak çözümü de çok anlaşılır kılıyor. Hangi 
zeminde bir araya gelmemiz gerektiği konusunda 
bize gerçekçi bir fikir veriyor. Bu bağlamda, “işçi” 
sözcüğünü kullanırken de İş Kanunu m.2’de yer alan 
yasal tanımla sınırlı kalmayıp, iş hukuku doktrinin-
de “sosyal anlamda işçi” olarak anılan, hatta bunun 
da ötesine taşan, yine yaşamımızı düzenleyen gerçek 
ilişkileri referans alacağımız da kolayca anlaşılabilir. 
Öyle ise başlayalım:

 Avukatlık bir orta sınıf mesleğidir. Avukattan 
işçi olmaz.

 Yanlış. Sınıflar üretim araçlarına sahiplik üze-
rinden anlaşılır. Patronlar işçi istihdam eden büro, 
fabrika, tesis vb. sahipleridir. Gelirleri, üretilenlerin 
değişim değeri ile işçilerin emek kapasitesine biç-
tikleri fiyat arasındaki farktan gelir. İşçiler istihdam 
edilen ve emek kapasitesi dışında satacak bir şeyi 
olmayanlardır. Gelirleri patronlarının sermayesin-
den gelir. Bu ikisi arasında kalan, üretim ölçeği açı-
sından küçük, bağımsız ve melez kategoriye kabaca 
orta sınıf denilebilir. Bunlar kendi işletmesine sahip 
olan, genellikle kendi hesabına çalışan kimseler-
dir. Gelirleri müşterilerinin kişisel gelirinden gelir. 
Tarihsel olarak avukatlar çoğunlukla buraya denk 
düşmüştür. Ancak avukatlıkla orta sınıflık evrensel 
olarak birbirine eşitlenemez. Nitekim bugün klasik 
kent orta sınıfları olarak bilinen pek çok meslek de, 
hekimlik, mimarlık, mühendislik gibi, patron-işçi 
şeklinde ayrışmaktadır. Bugün, avukatların da küçük 
bir kısmı patronlaşırken, geri kalan büyük bir kısmı 

patronuna kazandırdığı paranın çok daha azına ka-
naat edecek şekilde istihdam edilmiştir. Bu makas 
sürekli genişlemektedir. Dolayısıyla avukattan pekâlâ 
işçi olmaktadır.

 Bir kimsenin işçi sınıfından sayılabilmesi 
için iş sözleşmesi çerçevesinde çalışması şarttır.

 Yanlış. İş sözleşmesi toplumu düzenleyen ka-
nunlarca tanımlanan bir ilişki olmakla birlikte top-
lumsal ilişkileri tam anlamıyla açıklamaya yetmez. 
İnsanların ücret karşılığında, bağımlılık unsuru taşı-
yan bir çalışma ilişkisi kurduğu biçimlerin izi antik 
çağlara kadar sürülebilir. Örneğin Roma iş huku-
ku bir doktrin alanıdır. Bununla birlikte toplumsal 
anlamda işçi sınıfının ortaya çıkması yurttaşların 
“özgür” bir şekilde emek kapasitesini satmasının 
bir zorunluluğa dönüştüğü modern dönemde ger-
çekleşmiştir. Avukatların usta-çırak benzeri bir iliş-
kide başka bir avukat yanında, bağımlılık ve ücret 
unsurlarını içerir şekilde istihdamı oldukça eskidir. 
Ancak bugün hukuk hizmeti bir piyasa gelişkinliği-
ne kavuştuğundan biçimsel benzerlik nitel değişimi 
örtmemekte, usta-çırak ilişkisini açıkça patron-işçi 
ilişkisine dönüştürmektedir. Ancak böyle olduğun-
da, “işçiden” bahsedilebilir.

 İkincisi, biçimsel anlamı ile 4857 sayılı yasa 
m.2’de tanımlı iş sözleşmesiyle hiç alakası olmasa da 
özü itibarı ile işçiliğin çeşitli biçimlerde tesis edile-
bildiğini biliyoruz. Avukatlar arasında çok sık kar-
şılaşılan bir örnek, vergi levhası açmasına rağmen 
bir avukatın yanında istihdam edilen avukatlardır. 
Tipik olarak düşük bir baz ücret ve 5510 s.K m. 
4/1(b) kapsamındaki primlerinin yatırılması karşı-
lığında görünürde serbest ama gerçekte işçi olarak 
çalışan avukatlar pek çoğumuzun malumudur. Daha 
avantajlı bir ara form gibi görünse de bu avukatlar iş 
mevzuatında yer alan fazla çalışma, kıdem tazminatı 
vb. hiçbir haktan yararlanamazlar. Bunun gibi, sade-
ce duruşma takibatı için istihdam edilen ve duruşma 
başına ücret alan avukatlar da mevcuttur. Bu tarzda 
ilişkiler kanuni anlamıyla işçilik olmamakla birlikte, 
bizim açımızdan tereddütsüz biçimde işçiliktir.

 Birinin orta sınıf ya da işçi sınıfı mensubu 
olduğuna gelir düzeyi, yaşam tarzı ve tüketim alış-
kanlıkları üzerinden karar verilebilir.

 Yanlış. İhtiyaçlar zamansız ve evrensel şeyler 
değildir. Toplum belirlenimlidir. Bir işçiyi istihdam 
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etmenin asgari maliyeti yasal asgari ücretten ibaret 
değildir. Örneğin nitelikli bir üretimde bulunan bir 
özel hastane hekiminin sürekli istihdam edilebilme-
si, o nitelikli üretimi yapacak emek kapasitesini yeni-
den üretmesine bağlıdır ve bu, örneğin aylık olarak 
yemesi gereken besin miktarına denk gelen asgari 
bir tutarla mümkün olmaz. Onu istihdam etmenin 
asgari maliyeti kendini yetiştirmesi, ailesini kurması, 
geçindirebilmesi, ideolojik olarak sürekli istihdama 
kanaat eder durumda kalması gibi sayısız maliyet 
kaleminin kendisi üzerinden elde edilen karla den-
gelendiği bir noktada gerçekleşir. Onun maliyetinin 
görece yüksek olması onu işçi olmaktan çıkarmaz. 
Kapitalizmin toplumsal olarak önem atfettiği bazı 
meslek kategorilerinin işçileri de neticede işçidir. 
Görece pahalı tüketim alışkanlıklarına teşvik edil-
meleri, yaşam tarzları, eğlence anlayışları bu gerçeği 
değiştirmez. Dolayısıyla işçi sınıfı homojen bir şey 
değildir. Olması mümkün de değildir. Aksine, büyü-
dükçe katmanlaşmak zorundadır. Katmanlaşmanın 
bir boyutu da gelir düzeyi ve tüketim alışkanlıkları-
dır. Ama bu konulardaki farklılık emek kapasitesini 
satma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ayda 4000 
TL geliri olan avukat da 3 gün işe gelmediğinde işsiz 
kalır. Örneğin, son yıllarda ücret karşılığı çalışan-
ların çoğunun bilgisayar sahibi olması, onları işçi 
sınıfı olmaktan çıkarıp orta sınıf yapmaz. Aksine işçi 
sınıfının büyüdüğünü, ihtiyaçlarının zamanla çeşit-
lendiğini ispat eder.
Kaldı ki, işçi sınıfı ile orta sınıfı ayırt eden şey gelir 
düzeyinin büyüklüğü değil, üretim araçları ile kuru-
lan mülkiyet ilişkileridir. Tanımlayan sözcükler gelir 
düzeyi açısından hiyerarşik bir yapıya işaret etmez. 
Bütün maliyeti ile birlikte bir serbest avukat bir işçi 
avukattan çok daha az kazanıyor olabilir. Araların-
daki fark gelire dair değil, ilişkilere dairdir.

 Ücretim fena değil. Patronum hakkımı, eme-
ğimin karşılığını tam olarak veriyor.

 Yanlış. Duran materyalleri bir şeye dönüştü-
ren, değeri yaratan zaten emeğin kendisidir. Başka 
bir ifadeyle, değeri tanımlayan şey zaten emektir. 
Eğer patron “emeğin” karşılığını veriyor olsaydı, yani 
işçiden emek satın alıyor olsaydı, bu bir sıfıra-sıfır 
durumu yaratırdı. Patronun işçiden satın aldığı şey 
belli bir süreye tanımlı emek kapasitesidir. Emek 
kapasitesi herhangi bir kullanım değeri üretirken 
harcanan zihni ve bedeni yeteneklerin toplamıdır. İs-
tihdam, bir çeşit beden kiralama işlemi gibi düşünü-
lebilir. Herhangi bir mal gibi, çalışma kapasitesinin 

maliyeti de, yukarıda açıklandığı şekilde toplumsal 
olarak (piyasa tarafından) belirlenir. Bu maliyete 
ücret diyoruz. İşçinin ürettiği değer “ücretten” fazla 
olmak zorundadır. Eğer fazla olmasaydı patronun 
varlık sebebi ortadan kalkardı. Eğer çalışma kapa-
sitesinin değeri ile emek birbiriyle aynı şey olsaydı 
istihdam ilişkisine gerek kalmazdı.
Kısa bir örnekle açıklayalım. Sene boyunca takip et-
tiğiniz dosyalar patronunuza toplam olarak 100.000 
TL kazandırmış olsun. Yerinde duran dosyalar üze-
rinde birtakım işlemler yaparak 100.000 TL’lik değer 
yarattınız. Sizin emeğiniz budur. Ücretinizse piyasa 
koşullarına ve kıdeminize uygun olarak 2.500 TL 
olsun. SGK ve vergi kesintileri vb. ile patrona brüt 
masrafınızın aylık aşağı yukarı 5.000 TL olduğunu 
varsayalım. Sene boyunca maliyetiniz 60.000. Bu da 
sizin yıllık çalışma kapasitenizin fiyatıdır. Bu iki-
si arasındaki fark olmasaydı, örneğin patronunuz 
kendisine kazandırmış olduğunuz 100.000 TL’yi size 
veriyor olsaydı sizi istihdam etmesi anlamsızlaşmaz 
mıydı? Öyle ise patronun kişisel özellikleri, iyi biri 
olması, piyasa koşullarında görece iyi ücretler veri-
yor olması onu patron olmaktan çıkarmaz. “Emeğin 
tam karşılığını veren patron” ifadesi mantıksal bir 
hatadır. Sizin varlığınızdan kâr elde edemeyen bir 
patronun sizi bir saniye dahi orada tutması mümkün 
değildir. Patronun varlık sebebi o 40.000 TL’lik fark-
tır.

 Avukat işçi bile olsa, yaptığı işin niteliği gere-
ği toplumsal değerini yitirmez.

 Yanlış. Kapitalizm kârını artırmak için emek 
kapasitesinin maliyetini düşürmek zorundadır. Bunu 
gerçekleştirmenin tek yolu çalışmanın neticesinin 
niteliğini düşürmek değildir. Aynı işi yapacak bir 
işsizler ordusu yaratmak da o mesleki kategorinin 
toplumsal önemini kolayca düşürebilir. Bugün me-
zun olma eşiğindeki neredeyse yüz bin avukat adayı 
bunun en iyi örneğidir. Bu sebeple yeni Avukatlık 
Kanunu taslağında staj süresinin 2 yıla çıkarılması 
önerilmekte, barolara sınav şartı getirilmesi konu-
şulmaktadır. Yasal asgari ücretin altında ücretler 
karşılığında çalışan çok sayıda işçi avukat vardır. 
Kalburüstü bir ücret kazanmak isteyen bir avukata 
lisansüstü program diplomaları ile binlerce lira para 
akıttığı çok sayıda sertifika bile ancak yetmektedir. 
Bu gidişin varacağı yer bir paralegal ordusu, uz-
man-doktor kâtip işi yapan işçi avukatlar ordusu ya 
da uzman-doktor işsiz avukatlar ordusudur. “Beni 
ne doktorlar, mühendisler istedi…” gibi söylemlere 
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konu olan bütün “saygın” meslekler gibi, avukatlık 
da işçileşmekte, toplumsal önemini hızla yitirmekte-
dir.

 Barolar varken işçi avukat örgütlenmesine ne 
gerek var ki?

 Yanlış. Barolar meslek örgütleridir. Geçmi-
şin lonca örgütlenmesi temelinde kurulmuşlardır. 
Loncalarda ustalar, kalfalar, çıraklar bir arada ör-
gütlüdürler. Mesleki düzenlemeler, fiyat tarifeleri, 
üretilecek malın kalitesi, mesleki teamüller, tekellik 
loncalarda karara ve yaptırıma bağlanır. Günümüzde 
hukuktaki piyasalaşmanın bu işlevlerin yavaş ya-
vaş ortadan kalkmasına sebep olduğu bir gerçekse 
de bizi ilgilendiren bu değildir. Bize göre hukukun 
piyasalaşma düzeyi ustalar ve çıraklar arasındaki 
menfaatleri bir daha geri dönülmemek üzere birbi-
rinin karşısına koymuş, onları patronlar ve işçilere 
dönüştürmüştür. Dolayısıyla avukatların tamamının 
aynı çıkarları paylaşması gerçekliğe aykırı bir durum 
haline gelmiştir. Mesleki birtakım sorunların çözül-
mesi, ülkenin hukuki ve siyasi durumu bakımından 
meslek örgütlerimiz elbette önemlidir. Ancak işçiler 
olarak çıkarlarımızı tesis etmek için bir araya gelme 
zeminimiz patronlarımızın, yönetiminde değilse en 
azından nüfuz sahibi olduğu barolardan ibaret ola-
maz. Bunun için bir araya gelişimiz gerçekleştirilen 
meslek değil, tabi olunan sınıf temelinde gerçekleş-
melidir. 

Devamı önümüzdeki ay…

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
1 MAYIS
Av. Seda TÜRKMEN

 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma 
Günü’nün tarihçesi; çalışma saatlerinin azaltılması 
için mücadele eden taş ve inşaat işçilerinin 
Avustralya’nın Melbourne kentinde 1856 yılında 
yaptıkları protestolara kadar dayanmakla birlikte, 
bu protestolar tarihte ABD’nin Chicago kentinde 
işçilerin 1 Mayıs 1886’dan itibaren iş gününün 8 
saat olması için başlattığı mücadelenin, 1889’da 
Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın Paris 

Kongresi’nde “işçilerin ortak bayramı” olarak kabul 
edilmesine kadar uzanıyor.

 İlk olarak taş ve inşaat işçileriyle başlayan 
bu mücadele 1881 yılında yarım milyon işçiyi 
temsilen kurulan Örgütlü Meslek ve Emek Birlikleri 
Federasyonu “8 saatlik iş günü” mücadelesini 
ülke geneline yaymak ve işçilerin kararlılıklarını 
göstermek amacıyla mücadeleyi yükseltti. 
ABD’nin  Chicago kentinde 40 bin tekstil işçisinin 
gerçekleştirdiği eylem kanla bastırıldı. Aynı kentte, 
bir fabrikada 8 saatlik işgünüiçin greve çıkan 1400 
işçi işten atıldı. Aynı tarihlerde greve çıkanlara ateş 
açıldı ve 4 işçi yaşamını yitirdi. Ancak bu saldırılar 
işçilerin mücadele ateşini söndürmedi, aksine daha 
çok  körükledi. ABD ve Kanada’da sendikalar ve 
diğer örgütlerin yükselttiği mücadele sonucu 1 
Mayıs 1886’da yaklaşık 350 bin işçi greve çıktı. 
1 Mayıs 1886’da işçiler Amerika İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu önderliğinde günde 12 saat, haftada 
6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik 
çalışma talebiyle iş bıraktılar ve bu tarihte ABD’nin 
büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edildi.  
Grevler esnasında birçok olay yaşandı ve 3 gün 

süren gösteriler sonrasında sendikacılardan dördü 
idam, dördü ağır hapis cezasına çarptırıldı. Albert 
PERSONS, Adolph FISCHER,  George ENGEL 
ve August SPIES isimli işçi liderleri 1 Mayıs 1886 
yılında 8 saatlik iş günü mücadelesinde önderlik 
yaptıkları için idam edildi. 
Ancak idam edilen  Albert PERSONS’un; “Bütün 
dünya biliyor suçsuz olduğumu. Eğer asılırsam cani 
olduğumdan değil, emekçi olduğumdan asılacağım.” 
şeklindeki sözleri tarihe altın harflerle yazıldı. 
ABD’de yaşanan bu vahim olay  uluslararası işçi 
örgütlerini harekete geçirdi ve İkinci Enternasyonal 
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1889’da Paris’te düzenlediği kongrede Amerikadaki 
işçileri desteklemek amacıyla gösteriler düzenledi 
ve 1890’dan itibaren  1 Mayıs’ı da, “Uluslararası 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kabul 
etti.  

 1 Mayısın ülkemizde ilk nasıl ve ne zaman 
kutlandığına göz atacak olursak; Anadolu’da 1 Mayıs 
ilk kez Osmanlı döneminde 1905 yılında İzmir’de 
kutlandı. İstanbul’da ilk kez 1 Mayıs kutlaması ise 
1910’da yapıldı. Aslında 1 Mayıslarda ülkemizde 
coşkulu bir kutlama ne yazık ki yapılamadı. 
Çünkü bu kutlamalarda birçok işçi ve işçi önderi 
tutuklanıyor ve sürekli bir gözaltı ve tedirginlik 
durumu hüküm sürüyordu. 1925 yılında çıkarılan 
Takrir-i Sükun kanunuyla kutlamalara dahi  izin 
verilmez oldu ve artık 1 Mayıs  ancak gizliden gizliye 
kutlanır hale geldi. 1 Mayıs’ın bundan sonraki tarihi 
ise tamamen “yasak”larla yazıldı. 1935 yılında 
çıkarılan “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 
Kanun” adıyla çıkarılan düzenleme ile “Bahar ve 
Çiçek Bayramı” olarak genel tatil günlerine dahil 
edildi. 
 Ülkemizde devam eden sancılı siyasi dönemler bu 
kutlamalara tamamen gölge düşürdü. En kitlesel 1 
Mayıs kutlamaları ancak 1976 yılında yapılabildi. 12 
Eylül 1980 dönemine gelindiğinde ise 1 Mayıs artık 
resmi tatil olmaktan dahi çıkarılmıştı. Yaklaşık 30 
yıl süren yasaklar döneminden sonra nihayet Nisan 
2009’da 1 Mayıs  “Emek ve Dayanışma Günü” olarak 
resmi tatil ilan edildi.  

 Görüldüğü üzere; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü  ancak 2009’dan sonra ülkemizde en azından 
hukuken meşru hale geldi ve ancak bu tarihten 
sonra işçiler tarafından hak ettiği ve tüm dünyada 
olduğu gibi kutlanması için gerekli adımlar 
atıldı. Tüm dünya emekçilerinin kutlaması gayet 
doğal olan 1 Mayıs gibi bir gün bile çok zorlu 
süreçlerden sonra kutlanır hale geldi. Biz de 
madem  adaletin savunucusu olduğumuzu iddia 
edip insanların haklarını savunmak gibi zorlu bir 
görevi işçi avukatlar olarak ifa ediyoruz; o halde 
bundan yüzyıllar önce kendi çalışma koşullarını 
düzeltmek için ayağa kalkan inşaat işçilerini 
örnek alıp kendi haklarımıza sahip çıkmayı 
bilmeli ve müvekkillerimiz haklarını korumak 
için gösterdiğimiz mücadeleyi kendi haklarımızı 
kazanmak ve işçi avukatlar olarak hakkımız olan her 
şeyi kazanmak için göstermeliyiz. 

ZİNCİRLERİMİZDEN BAŞKA KAYBEDECEK 
NEYİMİZ VAR !!

1 MAYIS’A YAKLAŞIRKEN: 
HAK VERİLİR Mİ, YOKSA 
ALINIR MI ?
Av. Serap EMİR

Kendimizi, hukuk hizmet piyasasının beyaz 
yakalıları;  cübbelerimizden aldığımız referansla 
Kırmızı Yakalılar olarak tanımlıyoruz. Daha açık 
ifadeyle, hukuk hizmeti üretiminin emekçileriyiz. 
Ürettiğimiz emeğin değerini anlamak için, grev 
yaptığımız bir günü hayat etmek yeterli. İşçi 
avukatların üretimi durdurduğu gün, duruşma 
salonları boş kalır, dilekçeler bitmez, tebligatlar 
çıkmaz, dava dilekçesinin ekleri ofise gelmez, 
hukuk üretimi kilitlenir; patron avukatlar müvekkil 
kaybeder. Gelin hayal gücümüzü biraz daha 
zorlayalım: Bir günlüğüne bizim yaptığımız tüm 
işleri patron avukatların yapmak durumunda 
kaldığını hayal edelim. Emin olun ki, onlar 
asansörün gelmesini beklerken pek çok duruşma 
kaçacaktır. Emin olun ki, icra dosyalarında zarfın 
içine pul konmadığı için müzekkere cevapları 
gelmeyecektir. Gönderilen tebligatlar, posta 
tevdi listesinden bir örnek alınmadığı için takip 
edilemeyecektir. Gider avansı kontrol edilmediği 
için, bir sonraki celseye dek davalıya bilirkişi raporu 
tebliğ edilemeyecektir. Pek çok dilekçe, tarama 
merkezi es geçilip doğrudan kaleme çıkarılacaktır. 
Bu aksaklıklar listesini uzatabilir ve nihayetinde 
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Eğer hukuk işleri 
yürüyor ve yargı sistemi işliyorsa, bunda işçi 
avukatların epey büyük bir payı var.
Peki emeğimizle yarattığımız değere ilişkin, az önce 
çizdiğimiz gerçeklik ortada dururken, aldığımız 
ücret verdiğimiz emeği karşılıyor mu? Bana kalırsa 
bu sorunun cevabının olumsuz olduğunda tüm işçi 
avukatlar ortaklaşabilir.
On binlerce liralara imzalanan avukatlık 
sözleşmeleri veya yüzlerce liralık tahsilatlar 
karşılığında alınan vekalet ücretleri kimin cebine 
giriyor? Yanında çalıştığımız patron avukatların. 
Çünkü müvekkillerin ve dilekçeleri yazdığımız 
bilgisayarın, çıktısını aldığımız printer’ın, 
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kağıdın, tonerin; yani üretim araçlarımızın sahibi 
onlar. Kabul; üretim araçları patronlarımızın 
mülkiyetinde. Peki yine de bir masaya oturup 
konuşmayı denesek, verdiğimiz emeğin değerini 
anlatsak, yukarıda tahayyül ettiğimiz iş bırakma 
ihtimalinden söz etsek, bize hakkımız olanı 
vermezler mi? İki sebeple hayır: Birincisi patronlar, 
kapitalist sistemde daima karlarını arttırmak 
zorundadırlar; bunu yapmayı bıraktıkları an 
piyasada rekabet edemez hale gelirler ve dolayısıyla 

bir vadede patron olma vasıflarını kaybederler. 
Yanlarında birini çalıştırmak, artık onlar için 
anlamsız hale gelir. Çünkü sermaye birikimleri, 
ofisteki yazıcı, bilgisayar, toner, kağıt, kalem 
maliyetini kısarak değil, emek maliyetini yani 
aldığımız ücretleri kısarak gerçekleşir. O halde, 
işçinin ürettiği değerin karşılığını vermek demek, 
onun emeği üzerinden artı değer elde edememek 
demektir; bu da patron açısından anlamsızdır. 
Bu anlamsızlığa bir ölçüde razı olmaları, çıkışsız 
olmalarına yani üretimin durma tehlikesinin 
belirmesi koşuluna bağlıdır. Bugün işçi avukatlar 
olarak bizlerin, böyle bir örgütlülük ve dayanışma 
içinde olmamamız bu tehlike, ve dolayısıyla 
çıkışsızlık halini de bertaraf etmektedir. 
Peki işçi avukatlar açısından çıkış nedir? Bugün 
bizim açımızdan en can yakıcı sorun; haklarımızı 
düzenleyen herhangi bir mevzuat hükmü 
olmaması, dolayısıyla hukuk aleminde yok 
sayılmamızdır. Peki haklarımızı nasıl alacağız? 
Tarihe bakıldığında, çalışma yaşamıyla ilgili 
yasalarda, işçiler lehine düzenlemeler işçi sınıfının 
örgütlü mücadelesi sayesinde olmuştur. Özetle; hak 
verilmemiş, alınmıştır. Örneğin günlük 8 saatlik 
iş günü ise 19. yüzyıldaki işçi ayaklanmalarının 
ürünüdür. Amerika’da 20 Ağustos 1866’da 
Baltimore’da toplanan 1. Enternasyonal’de fitili 
ateşlenen “8 saatlik iş günü” talebi, Amerikan işçi 
Federasyonu’nca alınan 1 Mayıs 1890’da dünya 
çapında genel katılımlı grev kararının Avrupa’daki 
işçi hareketince sahiplenilmesiyle kazanımla 

sonuçlanmıştır. Yine kendi ülkemizde grev ve 
toplu sözleşme hakkının kazanılması 1963’te 
Kavel Kablo Fabrikası’ndaki işçilerin direnişi ile 
olmuştur. Öte yandan eğitim, sağlık gibi kamusal 
hizmetlerdeki sosyal devlet uygulamalarını ve 
sendikal örgütlenmeleri; kapitalist sisteme güçlü bir 
alternatif oluşturan Sovyetler Birliği’nde kurulan işçi 
sınıfı iktidarına borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. 
Öyle ki, 1970’lerin sonunda başlayan neoliberal 
dalga Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra 
iyice gemi azıya almış ve çalışma hayatını bugünkü 
esnek ve güvencesiz haline getirmiş, kamusal alanı 
özelleştirmelere açarak eğitim, sağlık ve hukuka fiyat 
biçmiştir.
Bugün ülkemizde de tarihsel kazanımlardan geriye 
düşüldüğü, patronların kıdem tazminatı fonuyla 
işçilere ödeyecekleri kıdem tazminatı yükünden dahi 
kurtarılmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Örneğin, 
25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklik uyarınca, her yıl 
başında işçiden fazla mesai onayı alma zorunluluğu 
kaldırılmış; bunun yerine işe girişte iş sözleşmesinin 
yapılması esnasında onay alınması yeterli sayılmıştır. 
Gerçek işsizliğin yüzde 17’yi bulduğu ülkemizde, 
işçilerin böylesi bir onay vermemeyi göze alma 
ihtimali sıfıra yakınsıyor. Yine 21/06/2017 tarihinde 
çıkarılan bir kanun ile 93 yıl önce hayata geçirilen 
Hafta Tatili Kanunu da yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bununla birlikte 25/10/2017 günlü Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7036 sayılı iş Kanunu Yasası ile, işçilik 
alacaklarında zorunlu arabuluculuk düzenlemesi 
yürürlüğe sokulmuş, böylece hak aramanın 
“hızlandırıldığı” aldatmacası altında, işçilerin 
hakkı olan alacaklar bir pazarlık unsuru haline 
getirilmiştir. Aynı yasada kıdem ve ihbar tazminatı 
için öngörülen on yıllık zamanaşımı süreleri beş 
yıla düşürülmüştür. Üstelik eskisinden farklı olarak 
neredeyse her yasal düzenlemenin torba yasalar 
arasına sıkıştırılması, takibi ve dolayısıyla olası bir 
tepkiyi neredeyse imkansız kılmaktadır. 
Özetle, karşımızda yasama organıyla, yürütme 
ve yargı organıyla oldukça tarafını belli eden bir 
sistemin durduğu aşikardır. Bunlardan yargı, 
yakın zamana kadar yurttaşların uğradıkları 
haksızlıklar karşısında kısmen de olsa tatmin edici 
bir alternatifti. Bir işçi, uzun süren yargılama süreci 
sonunda da olsa dava yoluyla “hakkını” alabiliyordu. 
Ancak, çalışma yaşamına ilişkin yukarıda birkaçını 
saydığımız düzenlemeler ve yargılama sürecinin 
maliyeti, yargıyı bir alternatif olmaktan çıkaracak 
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boyutta. O halde, iş başa düşüyor: Biraraya gelerek 
sayıca üstünlüğümüzü hissettirmediğimiz ve kendi 
gündemimizi mesleğe dayatmadığımız takdirde, 
haklarımızı almanın bir yolu yok. Bu tüm emekçiler 
için geçerli olduğu gibi, biz hak savunucuları olan 
hukuk hizmet piyasasının kırmızı yakalıları için de 
geçerli.

İŞÇİ AVUKATLARIN 
SAYISI HER GEÇEN GÜN 
ARTARKEN ; MÜCADELENİN 
NERESİNDEYİZ?
Av. Esra ULAŞ

 2004 yılında İstanbul Barosu’na bağlı stajyer 
avukatların Stajyer Avukatlar İnsiyatifini kurmasıyla 
başladı İşçi Avukatlar hak arama mücadelelerine. 
“Savunmaya önce kendi haklarımızdan başlıyoruz” 
diyerek yola çıkan stajyer avukatların talepleri 
arasında; staj ve iş koşullarının acilen iyileştirilmesi, 
staj döneminin öncelikle mesleki gelişime yönelik 
olarak yönetilmesi, nitelikli ve sosyal güvenlik 
hakkı sağlanmış bir staj dönemi vardı. Bu 
taleplerin gerçekleştirilebilmesi için ise; stajyerler 
için sağlık güvencesi sağlanmasını ve Avukatlık 
Kanunu’nun 27. Maddesinde yer alan staj kredisinin 
kaldırılarak stajyer bursu olarak düzenlenmesini 
talep ediyorlardı. Taleplerini somutlaştırmak adına 
TBMM’ye yönelik bir imza kampanyası başlatan 
Stajyer Avukatlar İnsiyatifi, bir çok eylem ve basın 
açıklamasına imza attı; çeşitli illerde gerçekleştiren 
Stajyer Avukatlar Kurultaylarına katılarak seslerini 
duyurdu, TBMM önünde eylem yaparak taleplerini 
dile getirdi. Bugün avukatlık stajı süresince stajyer 
avukatlara sağlanan sağlık güvencesi, büyük ölçüde 
Stajyer Avukatlar İnsiyatifinin yoğun çalışmaları 
ve taleplerinde ısrar etmeleri sonucu meydana 
gelmiştir. Stajyer avukatların başlattığı bu çalışmalar 
daha Piyasalaşmaya Karşı Avukatlar Platformu’nun 
ve sonrasında da İşçi Avukatlar Platformu’nun 
kurulmasıyla devam etti.

  Uzun soluklu mücadele sonunda; haksız işten 
çıkarmalara, sigortasız çalıştırılmaya, sigortanın 

asgari ücret üzerinden gösterilmesine, esnek 
çalışma saatlerine, keyfi hafta sonu çalışmalarına, 
kullandırılmayan izinlere, her türlü hak gaspına ve 
meslek etiğine aykırı davranışlara maruz bırakılmaya 
karşı güvence getirmesi için İşçi Avukatlar Merkezi 
mensubu meslektaşlarımız öncülüğünde ve 
TBB’nin de katılımıyla İşçi Avukatlar Yönetmeliği 
hazırlandı. Yönetmeliğimizin mevzuattaki adı Bir 
Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında Veya 
Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte 
Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik’tir. 2013 yılında TBB Genel Kurulunda 
kabul edilen yönetmelik Adalet Bakanlığı’na 
gönderildi; fakat İş Kanunu’na aykırı olduğu 
gerekçesiyle Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. 
Bunun üzerine İşçi Avukatlar Merkezi’nin 
Yönetmeliğin aynen iade edilmesi amacıyla başlattığı 

imza kampanyası, paneller ve basın açıklamaları 
neticesinde; Yönetmelik, 05.05.2015 tarihinde T.B.B. 
Yönetim Kurulu tarafından üçte iki çoğunlukla 
aynen kabul edilerek tekrar Adalet Bakanlığı’na 
gönderildi. Böylece Adalet Bakanlığı kendisine 
ikinci kez aynen yollanan yönetmeliği kabul etmek 
zorunda kaldı.

 İşçi avukatların uzun süren mücadeleleri 
sonucunda, Türkiye Barolar Birliği gündemine 
taşıyarak kabul ettirdiği yönetmeliğimiz bu sefer 
de Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı Resmi Gazetede yayımlanmama 
engeline takıldı. Mevzuat Geliştirme ve Yayın 
Genel Müdürlüğü hukuksuz olarak yönetmeliği 
resmi gazetede yayımlamayı reddetti. Bu reddin 
karsışında TBB, Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel 
Müdürlüğü’nün hukuksuz işlemine karşı iptal 
davası açtı, açılan davada yürütmeyi durdurma 
kararı verildi. Böylece yönetmeliğimiz 26.12.2015 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. 
Yapılan yargılamanın sonucunda ise idari işlemin 
iptaline karar verildi, ancak bu karar Mevzuat 
Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
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temyiz edildi.

 29.09.2016 tarihinde ise Danıştay tarafını 
sermaye devletinden yana seçererek, telafisi güç 
veya imkansız zararlar doğuracağı gerekçesiyle 
Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına 
ilişkin kararını açıkladı. Böylece her gün binlerce 
işçi avukatın emeğini sömürerek karına kar 
katan patronlar “telafisi güç ve imkansız zararlar” 
görmesin diye binlerce işçi avukatın ekonomik 
ve sosyal hakları günümüze kadar gasp edilmeye 
devam etti, ediyor.

 Sermayenin temsilciliğini yapan resmi 
aygıtlar önümüze türlü engeller koysa da biz İşçi 
Avukatlar bugün adliyelerde, ofislerde, servislerde, 
barolarda örgütlenmeye hızla devam ediyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki İşçi Avukatların sayısı arttıkça, 
avukatlıkta şirketleşme hızlandıkça, hukuk 
hizmetinin asıl üreticisinin İşçi Avukatlar olduğu 
gerçeği gizlenemez hale geldi. Biz işçi avukatlar 
biliyoruz ki çalıştığımız plazalarda, ofislerde 
hizmetin ve zenginliğin esas üreticileri bizleriz. 
Türlü mobbing ile çalıştığımız bürolarda bir 
gün iş yapmayı reddedersek kimler için “telafisi 
güç ve imkansız zararlar” doğacağını biliyoruz. 
İşçileri düşük ücrete razı etmek için kenarda bir 
işsiz ordusu bekletmenin piyasanın altın kuralı 
olduğunu da biliyoruz. Her hafta ruhsat alan onlarca 
meslektaşımızı bu sebeple rakibimiz olarak değil, 
mücadele arkadaşımız olarak görüyoruz. Tüm 
işçi avukatları, üretenleri, bugün mobbinge düşük 
ücrete, hakarete, aşağılanmaya boyun eğmemeye ve 
mücadelemizde saflarımızda yer almaya çağırıyoruz.

KÖLELİKTEN İŞÇİLİĞE
Av. Çisel DEMİRKAN

 Stajyer…  Ne bilindik bir kelime değil mi? 
Kelimenin kökeni hakkında ufak bir araştırma 
yaptım. Fransızca’dan evrilmiş bir kelime “çıraklık, 
deneme aşamasında” anlamında kullanılmaktaymış. 
Stajyer Avukatlar için kelime anlamı tam olarak 
bu mu acaba? Sanırım değil, bir stajyer avukat 
gözünden bu kelime, kanun gereğince avukat 
olmayan, öğrenci gibi olup da öğrencilikle ilişiği 
kesilen kimse olarak betimlenebilir.

 Peki stajyer avukat ne yapar? Dosya takibi, 
kanunda öngörülen duruşmalara girme, dilekçe 
yazma, icra takibi başlatma, dosya hazırlama, 
çay getirme, büro temizliği, işveren avukatın özel 
eşyalarını getir götür, evrak taşıma, köpek gezdirme 
gibi her türlü “çıraklık” işlerini yapar.  Stajyer 
avukat; katip maaşı vermek istemeyen bürolar için 
az ücret ödenen katip, işçi avukata maaş vermek 
istemeyen bürolar için ise 1/3 veya belki daha az 
işçi avukat maaşıyla duruşmaya girmek dışında bir 
işçi avukatın yaptığı işlerin hemen hemen hepsinin 
yaptırılabildiği hukuk hizmeti işçisidir. Yukarıdaki 
Fransızcadan gelen kökenle aynı vasıfları taşıyor mu 
ben emin olamadım. 

 

Çalışma saatleri nasıl düzenlenir? Sabah 8:30 – 
Akşam … Akşam için net bir şey söyleyebilmek işçi 
avukatlık için bile mümkün değilken, stajyer için 
ne denebilir ki? Sonuçta avukatlık mesaisi olmayan, 
serbest bir meslek. Doğal olarak iş hukuku ya da 
avukatlık kanununda ciddi bir düzenlemeye sahip 
olamayan stajyer avukat için çalışma saati belirlemek 
hepimizce bilinen malum gerçekliğe aykırı 
gelecektir. 

 Sosyal güvenlik haklarına ne kadar sahiptir? 
Hiç yolunuz SGK binasına düştü mü bilmem, 
gidenler mutlaka görmüştür: SGK dökümü aldığınız 
gişenin camında büyük boy puntolarla “staj dönemi 
emeklilik için saydırılamaz” yazar.  Amacım ilgili 
kanunu tartışmak değil tabi ki… Bu nokta da 
dikkat çekilmesi gereken yer, stajyer avukatın 1 
sene boyunca baro tarafından yapılan genel sağlık 
sigortası dışında bir güvencesinin olmaması. İnsan 
hayatında bir sene az değil sanırım.

 Hazır 1 senelik çalışma sürecinden 
bahsetmişken, ilk 6 ay mahkemelerde “eğitim” 
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alan stajyer avukat ikinci 6 ayında avukat yanında 
“eğitim” alır. Bu süreç bir çıraklık süreci olduğu 
için maaş gibi hakları söz konusu olamaz. 
-Kanunen yasaklanan bir gerekçeyle- Birkaç 
konuya hakim üstatla sohbet etmiştik. Onların 
bu konuya bakışı, “stajyer için maaş düzenlemesi 
gelirse stajyerleri çalıştıracak büro bulamayız” 
cümlesinde ortaklaşmaktadır. Haklılar mı diye insan 
sorguluyor ister istemez. Burada birkaç soru çıkıyor 
karşımıza. Mesela işçi avukata sigorta yapmak 
istemeyip, tek avukatla işleri yetiştiremeyeceği için 
2-3 stajyer avukat alan işveren avukat bu duruma 
nasıl bir çözüm yaratmalıdır? İkinci altı aylık staj 
sürecini, avukat yanında tamamlaması gereken 
stajyer avukatlarına bu eğitimi sağlamak zorunda 
kalacak olan barolar ne yapmalılar? Stajyer avukat 
başvurularında kısıtlamaya mı giderler? Ya da 
yıllardır dillendirilen sınav mı gelir? Peki sayısı artan 
hukuk fakültelerine ve mezunlarına ne olacak? Söz 
konusu üniversiteden mezun olmuş ve bir meslek 
sahibi olmak isteyen bir avukat adayı olunca, sistem 
kendine kısır döngüler yaratmaktan elbette kaçınıp 
en bildiği şeyi yapacaktır. Stajyer olarak bir sıfat 
yükleyecektir. En az parayla en fazla işi yaptırıp 
emek gücünü ucuza kullanacaktır. Gelecek vaatleri 
sunulacak, beyaz yakalı rüyası izletecektir. Stajının 
11 veya 12 ayında olan ve ileride ciddi düşünülen 
(ucuz emek gücü) stajyer avukat yetersiz, başarısız 
bulunmaya başlanacak ve hatta hakaret edilerek yaka 
paça kovulacaktır. 

 Kelimenin çıraklık anlamı taşımasından 
mütevellit usta-çırak ilişkisinden bahseder 
hep üstatlar. Usta ya da üstat stajyer avukatını 
“yetiştirmek” için elinden geleni yapacaktır 
elbette. Maalesef patron avukatların bu ustalık 
görevini yapmak için pek vakitleri olmaz. İşin 
“fıtratı” gereğince bitmeyen bir yoğunluk söz 
konusudur. Ama işveren asla usta – çırak ilişkisini  
kullanmaktan çekinmez, emek vermeksizin 
bir kazanın içine attığı stajyer avukatın birkaç 
yıllık tecrübeye sahip bir avukat edasıyla işlerini 
halletmesini ister. Başarılı olduğu her işte daha 
fazlasını yapmasını bekler. Stajyer, başarılı olduğu 
her işte “değerli meslektaşım” ve benzeri hitaplar 
işitirken, yapılamayan her işte bu stajyere hakaret 
ve aşağılama olarak döner. İşveren avukata göre 
dönmelidir de, çünkü azarlanan, aşağılanan, 
beceriksiz, yeteneksiz olduğu stajyer avukata defaatle 
hatırlatılırsa daha iyi çalışacağına inanılır. 
Ezilen, mobbinge uğrayan, kovulan stajyer 

avukatların maalesef ki hak aramaları için her 
hangi bir mekanizma geliştirilmemiştir. Üstelik 
sizi kişisel işleri için adeta köleleştiren işverenler 
stajınızı yakmakla dahi tehdit ederler ve yapabilirler 
de. Stajyer avukat bu karara karşı itirazda dahi 
bulunamaz. 

 Mevcut sistem üzerinden stajyer avukatın kim 
olduğu sorusunu yukarıda değindiğimiz noktalar 
üzerinden toparlayarak bir bakalım. Her türlü iş 
için, günün her saati, maaş verilmeksizin ve sigortası 
yapılmaksızın çalıştırılan, kanuni bir korunağı 
olmadığı için rahatlıkla günlük stresinizi üzerinde 
atabileceğiniz ve dahi varlığından sıkıldığınız anda 
stajını yakarak başınızdan atabileceğiniz avukat 
olmayan hukuk fakültesi mezunu köleye stajyer 
avukat denir. 

 Ne demişti Molierac, “Avukatlar tarih boyunca 
köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri 
de olmadı”.  O zamandan bakıp da Molierac’ın 
Türkiye’de stajyer ya da işçi avukat olmak nasıl şeyler 
olurdu bilmesini beklememek gerek tabi. Bilseydi 
bu söz nasıl değişirdi acaba? Ama bu cümlede bir 
söz asla değişmedi, kimse bizim efendimiz olamadı. 
İşveren avukat da olamaz! Birçok hakkı gasp edilmiş 
olsa dahi, zincire vurulmaya çalışsalar dahi kim 
olduğumuzu ve kim olacağımızı değiştiremezler. 
İşçi Avukatız biz çok açık değil mi? Sistemin en iyi 
bildiği yöntemle köleleştirmeye çalışması bu gerçeği 
değiştiremez. İşçiye farklı sıfatlar yüklemek onun 
bilinçli bir bireye dönüşmesini engellemek için 
yeterli olmayacaktır. 

 İşçiyiz kazanacağız demeyeceğim size. 
Direnmeyen, gasp edilen hakları için mücadele 
vermeyen işçi avukatlar ve stajyer avukatlar 
kaybetmeye mahkûmdur. Ya direnir mücadele 
eder ve kazanırız ya da zincirlerimiz paslanana 
kadar, onurumuzdan geriye kırıntı kalmayana 
kadar çalışır ve kim olduğumuzu dahi unuturuz. 1 
Mayıs size bunu bir nebze dahi olsa sorgulatmalı. 
Örgütlü mücadelenin kazanımlarını sorgulatmalı 
size ve en çok da kim olduğunuzu sorgulatmalı. Biz 
ücretli çalışan avukatlar kurulunda bu mücadeleyi 
veriyoruz. İşçi avukatlar da bunun için yol açmaya 
çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlikte kazanabiliriz. 
Örgütlü mücadele ile elimizden alınmaya çalışılan 
yönetmeliğimizi, haklarımızı alabiliriz. Eklenen her 
yeni ses de bizi bu amaca daha da yaklaştıracaktır. 
Tabi ki sizi de…
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STAJYER AVUKATLIĞA DAİR
Stj. Av. Gülçin MUTLU

 Romanın tanınmış avukatlarından ve 
şairlerinden olan Ovidus’un da dediği gibi:  “Güzel 
kadınların güzelliklerini satmaları ne kadar utanç 
verici ise bir avukatın yardımını satması da o kadar 
utanç vericidir. “

 Avukatlık, 13. yüzyıl sonlarında filizlenen lonca 
teşkilatı içerisinde 800 yıllık bir süreçte olgunlaşan 
bir meslektir... Öyle ki, kökenini Eski Yunan ve 
Roma’ya kadar dayandırabiliriz. Pekala kökeni bu 
denli eskiye dayanan mesleğe bakış açısı öteden 
beri yalnızca parayla mı ölçülürdü, dediğimizde; 
yazının ilk satırlarımızda yer verdiğimiz Romalı 
avukat ve şair Ovidus’un sesini duyarız. Bilakis 
Roma’da avukatlık onurlu bir meslek olarak kabul 
edildiğinden, avukatların ücret karşılığı hizmet 
vermeleri düşünülemezdi. Peki avukatın, yaptığı 
hukuki yardım karşılığında ücret alması onur kırıcı 
bir davranış olarak algılanırken, yüksek görevlere 
gelmenin yolu avukat olmaktan geçiyorken, hatta 
ve hatta günümüz yasal düzenlemelerinde avukatlık 
mesleğinin amacının hiçbir zaman gelir elde etmek 
olamayacağı belirtilirken; ne oldu da avukatlık, fiilen 
maddiyatın tam merkezine oturdu?

 Günümüz sosyo-ekonomik parametrelerinin 
avukatlığı maddiyatın merkezine doğru çekmesinin 
yanı sıra, buna neden olan diğer faktörleri 
incelediğimizde; karşımıza hukuk fakültelerinin 
hızla artan sayısı çıkacaktır. Nitekim hukuk 
fakültelerinin yaygınlaşması neticesinde artan iş 
gücü ile birlikte yapılan işin niteliği biraz daha 
arka planda kalmakta; hukuk fakültesi sıralarından 
çıkan meslektaşlarımız kendisini tam olarak bir 
hayat gailesinin içerisinde bulmaktadır. Keza 
yalnızca teorik bir eğitim alan hukuk fakültesi 
öğrencisinin, fakülte sıralarından direkt olarak 
hayata adapte olması mümkün görünmemekte; bu 
nedenle de avukatlık mesleğini icra etmek isteyen 
hukuk fakültesi mezunlarını avukatlık mesleğine 
hazırlamak için bir staj eğitimi verilmektedir. 
Önemle üzerinde durulması gereken noktalardan 
biri şudur ki; staj eğitimi gören stajyer avukatların 
bu staj eğitim süresi içerisinde gelir getirici bir 
işte çalışması yasaklanmıştır. Başka bir deyişle bu 
durum, yazımızın başında değindiğimiz avukatlık 

mesleği, bir ücret karşılığı icra edilemez fikrinin 
bir yansıması olarak nitelendirilmektedir. Fakat bu 
yasal düzenlemelerin fakülte sıralarından dışarıya ilk 
adımını atan stajyer avukatların kendilerini bekleyen 
hayata hazırlanmaları için isabetli olduğunu 
söyleyebilir miyiz? Hele ki bu aksayan sistemi bir 
nebze olsun düze çıkarabilmek için verilen krediler 
neticesinde henüz mesleğini icra etmeye dahi 
başlamayan avukatların ileriye dönük ciddi bir borç 
altına sokulmasının, staj eğitimi gören hakim ve 
savcı adaylarının bu süreçte ciddi bir maaş almaları 
söz konusu iken ne kadar hakkaniyetli olduğunun 
tartışmasını tamamen sizlere bırakmaktayız. 
Açıkça görülmektedir ki, yasal düzenlemeler ile 
stajyer avukatların da staj eğitimi süresince sabit 
bir maaş almasının önü açılmalı, yargının üç sac 
ayağı arasındaki bu eşitsizlik giderilmelidir. Yasal 
düzenlemeler stajyer avukatın bir gelir elde etmesini 
engelliyor iken; ikinci altı aylık stajını yapan bir 
stajyer avukatın, çalışmasının ve emeğinin karşılığı 
olan ücretin takdiri, herhangi bir ücret verilip 
verilmeyeceğinin insiyatifi, tamamen yanında 
staj yaptığı avukatın insafına bırakılmaktadır. Hal 
böyle iken  stajyer avukatın aldığı ücretin emeğini 
karşılamaması ve dahi hiçbir ücret almaması stajyer 
avukatların önemli sorunlarından biri haline 
gelmekte ve hatta kaçınılmaz son olarak yüzümüze 
çarpmaktadır. Yukarıda anılan tüm olumsuz 
durumların yasal düzenlemeler ile iyileştirilmesi 
gerektiği konusunda hiçbir şüphemiz bulunmamakta 
olup yine de bu duruma yasal düzenlemeler ile 
bir çıkış kapısı yaratılması beklenilmeden tüm 
meslektaşlarımızın geçtiği bu yolları unutmamasını 
temenni ederiz.

 Tüm meslektaşlarımızın geçtiği bu yolları 
unutmamasından bahsediyorsak stajyer avukatların 
bir diğer sorunu da gündeme gelmektedir ki esasen 
avukatlık stajını kökünden baltalayan kanayan 
yaramız da budur. Hukuk fakültesi mezunu olan 
Fransız oyun yazarı Molierac bu durumu şöyle 
özetlemiştir:

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne 
hâkime, hele ne de iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda 
kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat Hiçbir 
hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en 
kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. 
Avukatlar tarih boyunca köle kullanmadılar fakat 
hiçbir zaman da efendileri olmadı.”
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 Üzülerek belirtiyoruz ki günümüzde birçok 
stajyer avukatın görmüş olduğu muamele bu 
nacizane sözün tam tersidir. Avukatlığın bir usta-
çırak ilişkisi olduğu unutularak, staj eğitimi gören 
avukatın ileride avukatlık mesleğini icra edeceği 
bir kenara itilerek hareket edilmektedir. Stajyer 
avukatların en fazla muzdarip olduğu ve etrafınızca 
en çok şikayetini duyacağınız konu, ikinci altı 
ay stajını yapan avukata, avukatlık mesleğinin 
gereği olan şeyler dışında avukatlar için “angarya” 
olarak görülen işlerin yaptırılmasıdır. Staj eğitimi 
süresince şimdiye dek yalnızca teorik bilgi ile karşı 
karşıya kalmış avukatın uygulamaya dair kendini 
geliştirilmesi beklenirken maalesef ki günün hasılatı, 
yanında çalıştığı avukatın özel işlerini yapmak veya 
yalnızca “angarya” olarak tabir edilen iş ve işlemlerin 
yapılması ile kalmaktadır. Stajyer avukatlar için 
tablo ortada iken hukuk fakültesinde geçen eğitimi 
boyunca yalnızca teorik bilgi ile karşı karşıya kalmış, 
ancak staj eğitim süresi de kendisine, akıp giden 
zamandan başka bir şey katmamış stajyer avukat 
için, staj eğitimi süresi sonunda aldığı ruhsat ile 
mesleğin ortasına itilmek son derece kaygı verici bir 
durumdur.

 Avukat, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nda 
da açıkça belirtildiği üzere yargının kurucu 
unsurlarından olan, hukukî bilgi ve tecrübelerini 
adaletin hizmetine ve kişilerin yararlanmasına 
tahsis eden, bağımsız savunmayı serbestçe temsil 
eden kişidir. Yasada belirtildiği üzere avukat, 
yargılamanın en önemli süjelerinden olmakla 
birlikte yargılamada hayati öneme sahip olan ve 
bu sebeple önemli sorumlulukları olan avukatların 
yetişmesi ve kendilerini geliştirmeleri için avukatlık 
stajı döneminde mesleki tecrübe kazanmaları ve 
lisans eğitiminde öğrendiği bilgilerin uygulamadaki 
işleyişini öğrenmeleri gerekmektedir. İster 
işçi avukat olalım ister patron avukat olalım 
mesleğimizin bir usta-çırak ilişkisine dayandığını 
göz ardı etmemeliyiz. Emeğin bayramı olan 1 Mayısı 
andığımız bugünlerde tüm meslektaşlarımızdan 
ricamız stajyer avukatların da bir gün bağımsız 
savunmayı temsil edeceğinin unutulmamasıdır. 

Emeğin bayramı 1 Mayıs tüm İşçi Avukatlar için 
kutlu olsun!

OLAĞANÜSTÜ HAL 
REJİMİNDE EMEK VE 
EMEĞİN DURUMU

Hikmet CENGİZ

 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe 
girişiminin ardından, FETÖ/PDY ile mücadele 
kapsamında 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan 
edilen olağanüstü hal, Cumhuriyet tarihinde derin 
izler bırakacak siyasi ve ekonomik gelişmeleri 
de beraberinde getirdi. Bugüne değin Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerinde belirli il ve ilçeler ile 
sınırlı kalmak üzere uygulanan OHAL, ilk kez ülke 
genelinde ilan edilerek, sonuncusu 18 Ocak 2018 
tarihinde olmak üzere altı kez uzatıldı. 

 Kesintisiz şekilde devam eden OHAL süreci 
boyunca, yeni bir siyasal düzenin inşaası için işlevsel 
birer araç olduğu tartışmasız olan kararnameler 
ile tasfiyeler, kapatmalar, kayyum atamaları gibi 
ekonomi ve siyaset kurumlarını ilgilendiren 
yasal ve idari düzenlemeler hayata geçirildi. Bu 
düzenlemeler ile tüm hukuk sistemi ve siyasal 
sistemin geriye doğru, evrensel hukuka aykırı bir 
şekilde değiştirildiğine tanık olduk. Meselenin bir 
diğer boyutu ise yasama ve yargı denetimlerinin 
OHAL süreci ile askıya alınışı ve yürütmenin 
cumhurbaşkanlığı merkezinde güçlendirildiği 16 
Nisan 2017 Anayasa değişiklikleridir. Bu süreç ile 
askeri-sivil bürokrasi, yüksek yargı, temel hak ve 
özgürlükler, üniversiteler üzerinde idarenin yüksek 
tasarrufları çok geniş bir şekilde hayata geçirilmeye 
başlandı.

 Süreç ekonomi boyutuyla ele alındığında ise, 
FETÖ/PDY ile ilişkili cemaate ait 965 şirkete el 
konulmuş, kayyım yetkileri de TMSF bünyesine 
devredilmiştir. Öte yandan 49.928 kişinin istihdam 
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edildiği 43 ilde 1019 şirkete kayyum atanmıştır. 

 Siyasal iktidarın bir blok olarak paylaşıldığı 
dönem, bir darbe girişimi ve devamında 
iktidar bloğunun çeşitli unsurlarının tasfiyesi 
ile sonuçlanmıştır. Ancak bu tasfiyelerin 
başkaca muhalefet unsurlarını susturmak üzere 
araçsallaştırılması, kararnamelerin asli fonksiyonunu 
bir tartışma başlığı haline getirmiştir. Tasfiyeler, 
iktidarda yalnızlaşan siyasi öznenin kendisi için 
tehdit oluşturduğunu iddia ettiği öznelere karşı bir 
silah halini almıştır. 27 Temmuz 2016 tarihinden 
itibaren ihraç listelerinin yer aldığı 13 kararname ile 
bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, üniversiteler, 
yüksek yargı, üst kurullar ve silahlı kuvvetlerden 
toplam 110 bine yakın kamu görevlisinin işine son 
verildi. Bu ihraç listeleri içerisinde siyasi iktidara 
muhalif kamu görevlileri ile sol ve sosyalist görüşlere 
sahip akademisyenler de yer aldı.

 Söz konusu kararnamelerden 19828 
akademisyen etkilendi. 117 farklı üniversiteden 
6 bin akademisyen ihraç edildi. Kararnameler ile 
akademideki istihdam güvencesi ortadan kaldırıldı. 
672 sayılı Kararname ile Öğretim Üyesi Yerleştirme 
Programı (ÖYP) kapsamında çeşitli üniversitelere 
atanan yaklaşık 15 bin araştırma görevlisi kadro 
güvencesini yitirdi. 

 Toplumun birçok kesiminin tedirginlik 
eşiğinin yükseldiği bu dönemde, sermaye sınıfı 
istikrarlı bir şekilde desteklenmiş, piyasalarda oluşan 
kaygının bertarafı için “gerekli müdahalelerde” 
bulunulmuştur. Siyasi iktidar en yetkili ağızdan, 
OHAL’in grev tehdidi olan işyerlerine müdahale için 
kullanıldığını söylemekten ise çekinmemiştir. OHAL 
dönemi ile Türkiye işçi sınıfı, örgütlü mücadele 
ile kazandığı haklardan ve edindiği mevzilerden 
elinde kalanları da hızla kaybetmektedir. İşçilerin 
düzenli bir iş, yaşanılabilir bir ücret ve sendikal 
örgütlenme hakları, sermayenin bitmek bilmeyen 
talepleri karşısında güvencesiz çalışma, iş cinayetleri, 
düşük ücretler, işsizlik korkusu ve uzun çalışma 
saatlerine dönüşmektedir. Diğer taraftan OHAL ve 
kararnameler rejimi ile emeğin örgütlü hareketini 
baskı altına alacak çok sayıda düzenleme hayata 
geçirilmektedir. 

 OHAL dönemi ile ihlal edilen en önemli 
işçi haklarından birisi Anayasa’da güvence altına 
alınan grev hakkıdır. 2002 yılından 2016 yılına 

değin toplam 8 grev yasaklanırken, sadece bir yıllık 
OHAL uygulaması içerisinde beş büyük grev “milli 
güvenlik, genel sağlık ve finansal istikrarı bozucu” 
nitelikte olmaları gerekçesi ile yasaklanmıştır. Bu 
grevlerden birkaçını örneklendirmek gerekirse;

 Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu EMİS’e 
bağlı işyerlerinde 20 Ocak 2017’de başlayan grev 
“milli güvenliği bozucu” nitelikte olması nedeniyle 
yasaklandı.
20 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
kararla, Akbank grevi “Ekonomik ve finansal 
istikrarı bozucu” nitelikte olduğu gerekçesiyle 
başlamadan yasaklandı.
22 Mayıs 2017 tarihinde Şişecam işçilerinin 25 
Mayıs 2017’de başlatacağı grev “Milli güvenliği 
bozucu” nitelikte olması nedeniyle yasaklandı.

 Grev hakkının ihlali niteliğindeki söz konusu 
yasaklama kararları sadece bununla sınırlı kalmadı. 
Grev yasaklarının sınır ve kapsamı da genişletildi. 
678 sayılı KHK ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63. Maddesine “Karar 
verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya 
lokavt; genel sağlığı veya milli güvenliği, büyükşehir 
belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmtlerini, 
bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal 
istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu 
uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile 
erteleyebilir” hükmü eklenmiştir.

 Anayasa Mahkemesince 2014 yılında 
iptal edilen şehir içi toplu ulaşım ve bankacılık 
sektöründeki grev yasakları 678 sayılı kararname 
ile dolaylı olarak geri getirilmiştir. Ayrıca mevzuata 
“finansal istikrarı bozucu grev” ifadesi de bu 
düzenleme ile girmiştir. 

 Önemle altı çizilmelidir ki OHAL nedeniyle 
toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasına 
müdahale edilemez ve toplu iş sözleşmesi süreci 
sınırlandırılamaz. Grev uygulamaları OHAL 
ilanına yol açan sebeplerle ilgili olmadığı için 
OHAL kararnameleri ile grevlerin yasaklanması/
ertelenmesi açık olarak hukuka aykırıdır. Olağanüstü 
Hal Kanunu’nun 11. Maddesi herhangi bir grevin 
yasaklanmasını mümkün kılmamakla birlikte, hak 
aramak için greve çıkan işçilerin işyeri önlerinde 
toplu halde bulunması aynı kanunun 11/m hükmü 
gereği engellemeleri ve müdahaleleri beraberinde 
getirebilecektir. 



14ankarabarosuucak@gmail.com UcretliCalisanAvukatlarKurulu

 2016 yılının başı ve OHAL sonrası devam 
eden süre zarfında, iş cinayetlerinde büyük bir artış 
meydana gelmiştir. Temmuz 2016-Temmuz 2017 
arasındaki bir yıllık dönemde tespit edilebilen iş 
cinayeti sayısı en az 1963’tür.  Bu iş cinayetlerinde 
yaşamını yitiren emekçilerin 15’i 14 yaş ve altındaki 
çocuk işçilerdir.

 Diğer yandan etkileri her geçen gün biraz 
daha gözle görünür bir hal alan ekonomik kriz, 
bir OHAL ürünü olarak Türkiye Varlık Fonunu 
ortaya çıkarmıştır. Bu fon ile kamu mülkiyetine ait 
değerler, özel hukuk hükümlerine tabi kılınmış, 
kamu varlıklarının özelleştirilmesinin önü açılmıştır. 
TPAO ve BOTAŞ sermayesinin hazineye ait 
hisselerinin tamamı, yine Ziraat Bankası A.Ş.’nin 
sermayesinde bulunan hazineye ait hisselerin 
tamamı, Halkbankası A.Ş.’nin hisselerinin %51’i 
de dahil olmak üzere ondan fazla stratejik kurum 
ve kuruluş Varlık Fonunun portföyüne alınmıştır. 
Ekonomik kriz şartları altında bir nakit kaynağı 
olarak özelleştirme seçeneği kamu değerlerinin 
yağmalanmasında önemli bir araç haline gelmiştir. 
Öte yandan İşsizlik Sigortası Fonu ve Bireysel 
Emeklilik Sigortası Fonlarında biriken 100 milyar 
TL’nin de Varlık Fonu için kaynak oluşturacağı 
değerlendirilmektedir. 

 Siyasi iktidarın emekçi sınıflar üzerindeki 
baskıyı artırması, emekçilerin birikimlerine 
göz dikmesi, sermaye sınıfına grev yasakları ile 
doğrudan, Varlık Fonu eliyle yapılabilecek potansiyel 
özelleştirmeler ile dolaylı olarak imkanlar sunması, 
OHAL Kararnameleri ile siyasi, ekonomik ve 
toplumsal yeniden şekillenme, birbirinden bağımsız 
değil, bütünlüklü bir kurgunun parçalarıdır. 

 Devletin bir anonim şirket gibi yönetilmesi 
gerektiğini savunanlar, “şirketlerinin malı” olarak 
gördükleri tüm kamu değerlerinin talanı ve 
yağmalanması sürecinde hukuku ve kamu yararını 
hiçe saydılar. Krizin derinleştiği, derinleştikçe 
emekçiler üzerindeki baskının arttığı karanlık 
günlerden geçiyoruz. Uzun yıllar süren mücadeleler 
ile elde edilen kazanımlar bir bir emekçi sınıfların 
ellerinden alınıyor. 

 OHAL’de şimdi ülkemizin emekçilerine düşen 
görev, bu talan ve yağma düzenine karşı mücadele 
cephesinde buluşmaktır. Aydınlık bir geleceğe 
duyduğumuz umut ve inanç ile; Yaşasın 1 Mayıs!

NEDEN ÖRGÜTLENİYORUZ ?
Gökçe Kaplan

 Pek çoklarımız, “insan doğasının” rekabetçi 
olduğunu duymuşuzdur. Kapitalizm insan doğasına 
en uygun sistemdir bu yüzden. Nasıl doğada güçlü 
olan kazanırsa, insanlar arasında da öyledir…
 Evet, meslektaşlarımız arasında da yaygın 
olduğu bilinen bu parlak akıl yürütmeye göre, 
insanlığın 
(yaklaşık 
olarak 2,5 
milyon yıllık 
homo cinsinin 
yine yaklaşık 2 
yüz bin yıllık 
olduğu tahmin 
edilen sapiens 
türünün) 
kapitalizmin 
dünya üzerinde hâkimiyetini ilan etmiş bulunduğu 
aşağı yukarı son 200 yıllık süre dışında, kendi 
doğasına aykırı şekilde yaşamış olduğunu anlıyoruz. 
İnsanların susuzluğunu gidermek için 1880’lerden 
beri var olan Cola’yı içmek zorunda hissetmesi, 
“insan doğası” imiş örneğin. İltimas, rüşvet, grevci 
işçilere kara liste uygulaması, karşılıksız fazla mesai, 
zorunlu arabuluculuk gibi doğa mucizeleri de bu 
hakikatten türüyor. Yani doğamızdan…
 Bu akıl yürütmenin, toplumun hangi 
kesimine ait bir akıl yürütme olduğu yeterince 
açık olmalıdır. İçinde yaşadığı toplumun arızi 
kurallarını doğaya yakıştırmak ve bunları “doğa 
kanunu” ilan etmek en nihayetinde onun sürmesini 
isteyenlere ait bir muhakeme şeklidir çünkü. İçinde 
yaşadığımız sefilliğin “insan doğası” olduğunu 
ilan eden egemen maddi güç, o sefillik üzerinde 
zenginleşenlerdir. Ancak bunun sürmesi için, çok 
küçük olan sayılarıyla buna kendilerinin inanması 
yetmez.  Yönettikleri insanların da çok büyük 
bir kısmının buna inanması gerekir. İşte insan 
doğasının mucizeleri zannettiğimiz rekabetçiliğin ve 
bireyciliğin esbabı mucibesi budur.
 Bireycilik, bencillik ve rekabetçilik kime 
kazandırıyor? Rekabet edenlere mi? Yoksa onları 
kendi menfaatleri için birbiriyle rekabete teşvik 
edenlere mi? Milyonlarca kişiye piyango oynatıp 
1 kişiye kazandırmak kime yarıyor? Piyango 
oynayanlara mı?
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 Peki, bencillik, bencilliği icra edenin değil, ona 
bunu yaptıranın lehineyse, yaşamını sonu belirsiz bir 
kumara yatırmak yerine örgütlenmek kimin lehine? 
Örgütlenenlerin lehine olan bir şey, kimin aleyhine? 
 Evet, bu düzenin evrensel olduğunu düşünen, 
çalışanlarının birbirini ezmesini “insan doğası” 
ilan eden bir kesimin mensupları, kendilerine karşı 
örgütlenenlerin fikirlerinde dehaliyle insanlık dışı 
bir şeyler bulurlar. Bu yüzden örgütlü toplumlara 
baktıklarında değişen zeminin bambaşka bir ahlak, 
bambaşka bir kültür, bambaşka davranış kalıpları 

yarattığını 
değil, basitçe 
barbarlık ya da 
iyi ihtimalle 
“tekdüzelik” 
görürler. Basit 
bir kandırmaca 
olarak değil, 
samimiyetle 
inanarak 
düşünürler 

bunu. Çünkü içinde yaşadıkları maddi zeminin de 
ufku bu kadardır. Kapitalist zeminin “dayanışma” ya 
da “bir arada bir şeyler yapma” anlayışı gerçekten 
de biçimsel ve dayatmacı bir disipline, bir çıkara 
bağlıdır. Bu yüzden bir arada bir şeyler yapmaya 
çalışanları gördükleri yerde bir dayatma olması 
gerektiğine inanırlar. “Topluma karşı birey” formülü 
bir örgüt düşmanlığı yeminidir.
 Sadece bu sefilliği övmeyi düstur edinenler 
değil, kendince ona muhalif olanlar da bireycilikle 
malul olabilirler. Hatta kapitalizmin insanı olarak, 
çoğunlukla böyledirler. Bu, basitçe kendini 
toplumdan soyutlama alışkanlığından kaynaklanır. 
Bu anlayıştaki bir kimsenin, bir kendi ileri 
düşünceleri vardır, bir de onu anlaması gereken 
toplum. Onun anlaşılıp anlaşılamadığı artık 
toplumun sorunudur ve kendisi tarihe karşı vicdani 
görevini yerine getirmiştir. “Ben akademik bilgimle 
bir teorik doğruya işaret ederim, anlayan anlar” 
düşüncesidir bu kabaca. “Topluma karşı birey” 
zemininde, yukarıda eleştirilen anlayışın düşman 
kardeşi, yani.
 Oysa insanların varlığının ve sistemle 
ilişkilenme biçiminin bireysel değil, istatistik 
biliminin konusu olduğu gelişkinlikte bir 
toplumdayız. Bu topluma yön veren yasalar tek tek 
insanların düşünceleriyle ya da bu düşüncelerin bir 
çeşit ortalaması ya da toplamıyla oluşmuyor. Bir 
insanın düşüncesinin rağbet görmesi ve topluma 

yön vermesi kerameti kendinden menkul bir güce 
sahip olmasıyla değil, içine oturduğu nesnellikle 
alakalı bir şeydir. Yani, bir kişinin tek başına ne 
düşündüğü, topluma yön veren kurallara etkisi 
açısından tanımsız sayılabilecek kadar önemsizdir. 
Ne kadar ilerici olursa olsun.
 O düşünceyi muteber kılmanın yalnızca bir 
yolu vardır: onu nesnel bir zemine oturtmak, onu 
kitlelerin düşüncesi yapmak. Yani örgütlenmek…
Bu yüzden, pek çoklarının iddia ettiğinin aksine, 
örgütlenmek soyut bir “toplum” kavramına kendini 
adamak anlamına gelmez. Bilakis, örgütlenmek, 
bireysel menfaatlerin gerçekten karşılanabilmesinin 
de yegâne gerçekçi ve rasyonel yoludur.
 Elbette insan toplumunu açıklarken, “insan 
doğası” gibi özcü bir referansla hareket edecek 
değiliz. Ama bilimsel anlamıylainsan doğası kavramı 
içerisinde yaşamak için su içmek gibi, yemek yemek 
gibi, üremek gibi; insanı doğa karşısında (ve onunla 
birlikte) var eden bilinçli ve örgütlü hareket etmek, 
kendi doğasını doğayla ve kendisiyle ilişkilenerek 
şekillendirmek gibi özellikler de varsa, “insan 
doğası” aslında onun toplumsallığıdır demektir. Yani 
bir çeşit doğallık referansına tutunacaksak dahi, 
o doğa örgütlülüğe, bireycilik ve rekabetçilikten 
katbekat daha yakındır.
 İşçilere bakarken, iş mevzuatıyla sınırlı soyut 
bir haklar kümesini ya da tesadüfen bir araya 
gelmiş bir insan yığınını anlamıyoruz. İşçilerden 
bahsederken, tarihsel olarak menfaatlerini 
gerçekleştirmek için bir arada hareket etmekten 
başka şansı olmayan, toplumun ezici çoğunluğunu 
anlıyoruz. İşçi avukatların da gölgesinin düştüğü 
yer burasıdır. Evet, piyango diye bir şey varsa, tek 
tük kazananlar da muhakkak olacaktır. Ama bu 
menfaatler için bir araya gelmek milyonda birlik 
bir ihtimale yatırım yapmaktan çok daha akılcıdır. 
Mesleğimizde bu ihtimal her geçen yıl biraz daha 
küçülmekteyken, özellikle…
 İnsanlarla bir araya gelmek, sizin değerinizi 
eksiltmez. Aksine, toplum karşısında size 
düşüncelerinizi ete kemiğe büründürme şansını 
bahşeder ve size gerçek bir değer verir.
 İşçi avukatların hukuki anlamıyla gasp edilen 
çok fazla hakkı var. Ama bundan ibaret değil. İşçi 
avukatların her geçen yıl yığınla artan sayıları var. 
Ama bundan ibaret değil. İşçi avukatların artık 
bir örgütü var. Şimdi onu biraz daha büyütme, ete 
kemiğe büründürme vakti.



Her gün emekleriyle adliyeleri var eden adliye emekçilerine selam 
olsun! 

Ara kararları yerine getiren, aynı anda hem müzekkere yazan, hem 
kaleme gelen avukatın talebiyle ilgilenen, hem de hâkimin kararının 

gerekçesini yazan kalem memuru ve mübaşirlere selam olsun! 

Baroyu bir kurum olarak var eden, tesis işletmelerinde ve adliyelerde 
çalışan, saat başı direksiyon sallayan, grafik tasarımından 
düzenlenmesine yayınların sürekli çıkması için ter döken baro 

personellerine selam olsun!

Dava ve icra işleri nihayete erdiren, aynı anda hem icra takibi açan, 
hem posta gönderen, hem de her aramayı ve mesajı cevaplamaları 

beklenen avukatlık ofisi katiplerine selam olsun!

Adliyeleri kullanabilir hale getiren temizlik işçilerine ve güvenliğini 
alan güvenlik görevlilerine selam olsun! 

Hukuk ofislerinin “kırmızı yakalı” emekçilerine, işçi avukatlara 
selam olsun! 

Adliyeleri ve yargı sistemini var eden tüm emekçilerin 1 Mayıs’ı kutlu 
olsun! 


