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MAYIS’TA KAZANDIKLARIMIZLA, HAZİRAN’A RENGİMİZİ 
ÇALMAYA!
 Haziran; umuttur, mücadeledir, dayanışmadır, isyandır bu topraklarda. Haziran denince aklımıza 48 yıl önce 
İstanbul, Gebze ve İzmit’te ayağa kalkan işçiler gelir. Haziran denince aklımıza; “tencere tava” gelir, “orantısız zeka” 
gelir, “poma” gelir, “çapulcular” gelir. Mayıs’ın şanlı görkemi yanında zordur Haziran olmak; ama bu topraklarda Ha-
ziran direnişlere adını yazdırmayı becermiş, zor görevin hakkını vermiştir. Çünkü Haziran’a giden yol Mayıs’tan geçer. 

 Bu sayının sizi aramıza davete hazırlandığı şu günlerde, Haziran’a ilerlerken; dönüp ardımıza baktığımızda 
gönül rahatlığıyla kurul olarak Mayıs’ın hakkını verdiğimizi ilan ediyoruz. Ediyoruz çünkü; bugüne dek elinizde tuttu-
ğunuz yayın ve etkinliklerimiz eliyle verdiğimiz mücadele tam da Mayıs’a yaraşır bir sonuç verdi: Kurulumuzun ismi 
nihayet hak ettiği sıfata kavuştu. Artık yolumuza Ankara Barosu İşçi Avukatlar Kurulu olarak devam ediyoruz. 1 Ma-
yıs’ı mücadelemizle taçlandırdık; şimdi sıra Haziran’a rengimizi çalmakta…  

 Haziran bu yıl da bir adım öne çıktı diğerlerinden. Ama bu öne çıkış, geçmişindekilerden farklı. Bir kere iradi de-
ğil, zoraki...  Biberine gazına direnen “çapulcular” yok bir kere; oy hesabıyla kafayı bozmuş “ittifakçılar” var. Bu yılki 
çıkışın duvarlarında “Korkma la biziz, Halk!” yazmıyor; duvarlara yazılama yapmak yasak zira. Daha bir sürü yasak 
var; gece ateşin başında şarkı söylemek, toplanmak, bir araya gelmek yasak mesela…O yüzden Haziran öyle “tence-
re-tava” havalı, kahkahalı, şamatalı değil bu yıl; aksine konuşulursa “mühür” bozulacakmışçasına çıt çıkarmadan 
bekliyor herkes… Bu sessizlik hayra alamet midir, yoksa fırtına öncesi türünden midir; bunu zaman gösterecek. Ancak 
bir emin olduğumuz var ki; yurttaşlık oy pusulasından ibaret değildir. Biz dilimiz döndüğünce size bu sayıda bu mem-
leketin bir yurttaşı, savunmanı, emekçileri olan işçi avukatların gözünden Haziran seçimlerini anlatmaya çalıştık. 
Keyifli okumalar...
 -Kırmızı Yakalılar: Galat-ı Meşhurlarımız (Geçtiğimiz aydan devamla)
 -Gökçe Kaplan: Seçimler, Sivil Toplumculuk ve Yurttaşlık
 -Stj. Avukat Gökhan Küçükaşık: 16 Nisan’dan Bugüne Ne Değişti?
 -Kadir Sev: Hayır ve Ötesi
 -Vedat Berişa: Seçimler, Seçimlerin Meşruiyeti ve İşçi Avukatlık
 -Av. Serap Emir: 24 Haziran’a Giderken: Çok Bilinmeyenli Denklem Çözmek ile Kazan Devirmek Arasında

Geçtiğimiz Aydan Kısa Kısa:
İşçi avukatlar olarak 1 Mayıs’ta meydanda, tam da olmamız 
gereken yerde idik. Pankartımız ve dövizlerimizle, emekçilerin 
yanında yerimizi aldık. 7 aydır sürdürdüğümüz mücadele, 
alandaki varlığımıza da yansıdı. Ve 1 Mayıs’tan bize kalan; 
İşçi Avukatlar Kurulu ismi oldu. İsmimizi aldık, şimdi sıra 
haklarımızı almakta!

Başta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan olmak üze-
rehayatı boyunca pek çok devrimcinin avukatlığını üstlenen 
devrimci avukat Halit Çelenk adına düzenlenen hukuk ödül-
leri dördüncü kez sahiplerini buldu. Törende; Halit Çelenk’in 
sosyalist kimliğine, eşitlik ve özgürlük sevdasına ve toplumcu 
savunman kimliğine vurgu yapıldı. Birincilik ödülüne hak ka-
zanan eserlerden biri de, kurulumuzun muadili İstanbul Baro-
su Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Başkanı Av. Özge Demir’in 
“Uygulamada Cumhurbaşkanına hakaret suçu” isimli eseri 
oldu. İşçi Avukatlar olarak, birincilik ödülünü genç, mücade-
leci bir işçi avukatın kazanması ile gurur duyduk; Ankara’dan 
sevgi ve tebriklerimizi gönderiyoruz.  
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GALAT-I MEŞHURLARIMIZ-2
Kırmızı Yakalılar

 Geçtiğimiz ay, 1 Mayıs vesilesi ile Galat-ı 
Meşhurlarımız başlığı ile bir köşenin başlangıcını 
yapmıştık. Burada hedefimizi, -daraltılmış 
anlamıyla- özellikle meslektaşlarımızca doğru 
bilinen yanlışları vurgulamak, -daha geniş bir 
anlamla ise- meslektaşlarımıza ait oldukları sınıfı ve 
bunun sebeplerini açıklamak olarak belirlemiştik. 
Avukatlık mesleği patronluk ve işçilik olarak derin 
bir yarılma içerisindeyken bu bilincin gelişmesinin, 
haklarımızı hangi düzlemde tesis edebileceğimiz 
konusunda bizlere daha fazla fikir vereceği tartışma 
götürmez. Öyleyse, devam…
 Hizmet sektörü çalışanları fiziksel emek 
harcamazlar. Bunlar işçi değil, orta sınıftır.

Yanlış. İşçi sınıfını belirleyen şey, sermayeye emek 
gücünden başka satacak hiçbir şeyi olmamasıdır. 
Sattığı şeyin içeriği ise bu tanıma etki etmez. 
Bir kere, hizmet sektörü kavramı kafa emeğine 
eşitlenebilir bir şey değildir. Hizmet sektörünün 
çok büyük bir kısmı fiziki emek üzerine 
kuruludur. İkincisi, karmaşık süreçler içeren bir 
üretim faaliyeti mutlaka bir miktar tasarlama ve 
fiziki faaliyet gerektirir. Üretim bir kez maddi 
olarak gerçekleşmekle ona harcanan emek de 
maddileşmiştir. Örneğin bir reklam filmi çekilip 
bir ürünün fiyatını artırmaya yarayarak bir değer 
ürettiğinde, filmde oynayanlarla birlikte metin 
yazarlarının da emeği artık maddileşmiştir. Kaldı 
ki, üretim tamamen elle tutulabilir olmayan şeyler 
üzerine ise bile, her iş belli bir miktarda fizik ve 
düşünce emeğini zorunlu olarak içereceğinden kafa-
kol emeği ayrımı bir noktada anlamsızlaşır.
Hukuk hizmeti, hizmet sektörü içindedir. Bağlı 
çalışan avukatlar hizmet sektörü işçileridirler. 
İşleri dilekçe yazmak gibi akademik kabiliyetler 
gerektiren kafa emeği ile adliyelerde ve icralarda 
gerçekleştirilen kol emeğinin bir bileşimidir. 
Bu bileşimin hangisinin lehine olduğu, emeğin 
neticesinin elle tutulabilir olup olmadığı, bu tabloyu 
değiştirmez. Ücret karşılığında çalışan avukat, 
işçidir.
 İşçi sınıfı hâlihazırda çalışanlardan ibarettir. 
İşsizler ve emekliler bu kategoriye girmez.

Yanlış. İşçi sınıfını üretim araçları üzerinde 

sahiplikten yoksun olmakla tanımladığımıza göre, 
işçi sınıfına tabiiyet de hâlihazırda çalışıyor olup 
olmamakla ilgili değildir. Dolayısıyla kanuni tanımın 
neredeyse tam aksine “işsizler” de işçi sınıfının birer 
mensubudur. İşsiz yığınlarla, bu yığınları ücretleri 
düşük tutabilmek için bir değnek olarak kullanan 
patronların işçileri tarihsel olarak aynı menfaatlere 
sahiptir. Bu menfaatleri paylaşanlar arasında aynı 
zamanda onların varsa hâlihazırda çalışmıyor olan 
aile fertleri ve çocukları ile emekliler de vardır. 
Toplumsal emeğin bir parçası olan her bir hücre, 
toplumsal yaşamı üreten araçlara sahip olmayan 
herkes, işçi sınıfı mensubudur.
 İşçilerin bilinçlenmesi için yoksullaşmaları/
işverenden kötü muamele görmeleri/kötü çalışma 
koşullarına tabi olmaları şarttır.

Yanlış. İşçilerin içerisinde bulundukları 
koşullar elbette ki bilinçleri üzerinde birtakım 
etkiler doğuracaktır. Ancak bu etkiler, örneğin 
“yoksullaşma = muhalifleşme” şeklinde, doğrusal bir 
ilişki ile açıklanamaz. Bilakis, pek çok örnekte düşük 
gelirli meslek kategorileri aksine çok daha itaatkâr 
ve haklarını aramak konusunda çok daha çekingen 
olabilmektedir. Çok zorlu yaşam koşullarına 
sahip, işini her an kaybetme riski altında ya da 
hâlihazırda işsiz olan birisinin kolay yolları tercih 
edip birilerine kapaklanmak yerine bir anda bilinçle 
kuşanacağını ummak çok anlamsızdır. Tabii ki 
burada vurgulamaya çalıştığımız şey, gelir düzeyine 
(ya da diğer çalışma koşullarına) dair hususların 
bilinçlenme konusunda etkisiz veya negatif etkili 
olduğu değil, bilinçlenme olgusuyla ancak dolaylı bir 
etkileşim içerisinde olduğudur.
 Bir kimsenin bilinçlenebilmesi çok karmaşık 
bir ilişki ağı içerisinde gerçekleşir ve bu ağ yalnızca 
işyerine de değil, genel olarak topluma ve onun 
tabi olduğu siyasete ilişkin verilerden de oluşur. 
Patronunu insani olarak pozitif bulan bir işçinin 
onun el koyduğu artı değerin bilincinde olmaması, 
görece iyi çalışma koşullarına sahip bir kimsenin işçi 
olduğunu bir anda unutması için bir sebep yoktur. 
İşçi yığınlarının itaatkârlığı ile laikliğin hırpalanması 
arasında bir nedensellik kurabilmek için patrondan 
mobbing görme şartı yoktur.Hayata dair çelişkilerin 
yoğunlaştığı kişiler bilinçlenirler. Bilinçlenme ise 
basit bir koşullar toplamı ile değil bir süreç şeklinde 
anlaşılır. Bu sürecin önemli bir kısmı kişinin ya da 
bir başkasının iradi davranışıdır.
 Avukatlar arasında çok bilinen bir yakınma 
teması, “müstahak bu millete!” serzenişidir. Buna 



4ankarabarosuucak@gmail.com UcretliCalisanAvukatlarKurulu

göre insanlar kötü durumda olmasına rağmen 
her seçimde aynı kötü durumu onaylamaktadır. 
Demek ki burada, bilinçlenme ile ilgili bir şikâyet 
söz konusudur. Bilinçlenme bazı kimselerin 
iradi davranışıyla alakalı bir konu ise, bu konuda 
elini taşın altına koymayan bir kimsenin, 
diğer bir deyişle kendini bilinçlendirmeyen bir 
kimsenin serzenişi anlamsızdır. İşçi avukat, işçi 
yığınlarından yakınmadan önce işçi olduğu 
konusunda bilinçlenmek zorundadır. Diğerlerini de 
bilinçlendirebilmesi ve şikâyet ettiği koşullarda bir 
değişiklik yaratabilmesi buna bağlıdır.
 Bizim ofiste az çalışan var. Kazanç da öyle 
ahım şahım değil. Bizim işverenimiz orta sınıf 
sayılır.

Yanlış. Bu dizide tanımladığımız işçi avukatı var 
eden bütün koşullar aynı zamanda patron avukatı da 
var eden koşullardır. İstihdam olunan piyasada bir 
kez işçi olarak tanımlanmakla, istihdam edenlerin 
tümünü patron olarak tanımlayabilecek pozisyona 
gelmişsinizdir.
 Yine, istihdam olunan zemin, bir kez “piyasa” 
olarak tanımlanmakla, o piyasadaki işyerlerinin 
büyüklüğü sınıf tanımlarını etkilemeyip, yalnızca 
tekelleşme sürecinin çeşitli biçimlerinin konusu 
olabilir. Hukuk piyasasında 20 avukat çalıştıran 
plaza ofisi (gayrıresmi hukuk şirketi) ile 3 avukat 
çalıştıran butik büro arasında bu tanım açısından 
fark yoktur. Bunların işvereni piyasada var olabilmek 
için her şekilde çalışanlarının artı değerine el 
koymak “zorundadır”. Bunu ne ölçüde becerebildiği, 
tekelleşenler tarafından yutulup yutulmadığı, 
direnip direnemediği kendi sorunu olup, istihdam 
edeni patron olmaktan çıkarıp orta sınıf yapmaz.
 Dahası, “büyük büro, işçisini küçük bürodan 
daha fazla sömürür” gibi bir kural yoktur. Aksine, 
pek çok sektörde, merdiven altı atölyelerde ya da 
küçük işletmelerde sömürü çok daha çıplak ve 
güvence çok daha azdır. Zira rekabet gücü daha az 
olan patronun daha büyük sermaye ile aynı hizmeti 
daha ucuza görebilen büyük patron karşısında 
hayatta kalabilmesi çoğunlukla az sayıdaki 
işçilerini daha fazla sömürmesiyle mümkün olur. 
Bu sebeple, örneğin kurumsallığın daha az olduğu 
ufak bürolarda maaşın bir kısmının elden verilerek 
SGK primlerinin düşük yatırılması çok daha yaygın 
bir uygulamadır. Aynı şekilde, az sayıdaki işçiler 
üzerindeki iş yükü hem görece daha karmaşık ve 
daha tanımsız, hem de çok daha büyük miktarda 
olabilmektedir. Çoğunlukla da bu şekildedir. 

Dolayısıyla, işçi çalıştıran bir kimse orta sınıf 
değildir. Patron sınıfına tabidir.
Devamı önümüzdeki ay…

SEÇİMLER, SİVİL 
TOPLUMCULUK VE 
YURTTAŞLIK

Gökçe KAPLAN

 Kapitalizmin siyaset anlayışı genel olarak 
siyaset kurumunu halksızlaştırmak üzerine 
kuruludur. Bu, elbette halkın bir bütün olarak 
siyasetle ilişkilenmemesi anlamına gelmez. Aksine, 
“kapitalist demokrasi” biçimsel anlamıyla bolca renk 
ve çeşitlilikte teamül ve kurumlara sahiptir. Ancak 
bu renk ve çeşitliliğin fonksiyonu bütün yurttaşlara 
ülke yönetiminde eşit yetkiyi tesis etmekten ziyade, 
yapay bir temsiliyetle onlara bunun illüzyonunu 
yaşatmaktan ibaret kalır.

 Bunu kabaca, “özgürlük” mefhumunu marka 
seçme özgürlüğü zannettirmesine benzetebiliriz. 
Kapitalizmin ideolojisi farklı satıhlarda benzer 
bir akıl yürütmeyle işler. Gelişkin biçimi itibarı 
ile kapitalizm, halkı yığın üretimine konu ettiği 
mallar karşısında pasifize edilmiş yığınlar olarak 
kurgulamaz. “Alın size seri ürettiğim 1.000.000 
araba, gücü yeten gelsin satın alsın!” demez. Aksine, 
onları “bilinçli tüketiciler” olarak işlevlendirir. 
Kendi kişiliğini en çok yansıtan ürüne teşvik edilen 
insanlar yoğun bir ideolojik yükleme ile hem 
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yığınlar olarak bir çeşit “kişilik imalatının” konusu, 
hem de tüketici olarak içinde yaşadıkları üretim 
ilişkilerinin meşruiyet kaynağı olurlar. Hiç kimse 
toplumla kapitalist bir ilişki içine girmeksizin (bir 
iş bulmaksızın, alışveriş yapmaksızın, vb…) onun 
bir parçası olma özgürlüğüne sahip değildir. Dahası, 
yığın üretiminin karşısında neredeyse bilinçli 
olarak aslında pasifize edilmiş durumdadırlar. Ama 
sorarsanız, hepsi “özgürdür”.

 İşte kapitalizmin siyaseti de böyledir. 
Gerçekten bir şeyler seçersiniz. Seçtiğiniz şeyler 
arasında hiç fark olmadığından değil... Ancak 
rengârenk seçeneklerin üzerini birazcık kazısanız, 
altında yıllardır iktidar koltuğuna kene gibi yapışmış 
olan aynı sermaye gruplarını, yıllardır siyasetin 
şu ya da bu köşesinde eskimiş aynı suretleri 
görürsünüz. Dahası, onların menfaatlerini tehlikeye 
atabilecek hiçbir rengin o boya tabakasında yer 
almasına müsaade edilmediğini de. Ama sorarsanız, 
“özgürsünüzdür” işte. Seçme özgürlüğü…

Tam olarak neyi tüketiyoruz?

 Her iktidar, kendi iktidarının sacayaklarını 
siyasetin (toplum sathında tartışmanın) konusu 
olmaktan çıkarmak ister. İktidarını tahkim 
edecek temaları ise siyasetin konusu yapmaya 
gayret eder. Örneğin kapitalist iktidar, insanların 
bireysel özgürlüklerini daima tartışma konusu 
eder ve asli mücadele alanı olarak tanımlar. Ancak 
çok az sayıdaki sermayedarlarla toplumun ezici 
çoğunluğunu oluşturan işçiler arasındaki maddi 
uçurumu siyasetin dışına iterek evrensel bir 
zorunluluk olarak benimsetir. Böylece kapitalizmin 
siyaset anlayışı birey ile siyaset kurumu arasındaki 
birel bir ilişkilenmeye indirgenmiştir. Aynı süreçte 
toplumsal eşitlik “pozitif ayrımcılık”, “işçi lehine 
yorum” gibi birtakım dengeleyici soyut referanslara 
emanet edilmiştir. Bunun zemini, insan haklarının 
“Devlet v. Kişi” ve hatta “Toplum v. Kişi” karşıtlığına 
indirgenmesidir. Bu “ikililer” arasındaki nedenselliği 
hiçe sayarak devleti de kişiyi de fetişleştiren metot 
sorunu bir yana, formülasyonun kendisi, akademik 
bir disiplin yaratmanın dışında insanlığın herhangi 
bir sorununa elle tutulur herhangi bir çözüm 
üretmekten uzaktır.

 Bu sürecin siyaset dünyasındaki usulü karşılığı 
olarak, siyaset kurumu bu konuda profesyonelleşmiş 
kimselere özgü bir uğraşa, yurttaşlık ise dört senede 

bir hiçbir şeyi değiştirmeyen bir oy kullanma 
eylemine dönüşmüştür. Kapitalizm sathında 
yaşanan bütün ilişkiler gibi, yurttaşların siyaset 
kurumuyla ilişkilenmesi de çağımızda bir çeşit 
tüketim ilişkisine indirgenmiştir böylelikle. Bu 
şekilde, kapitalizmde siyaset olgusu, seçimlik 
ürünlerinin tüketilebilmesinin yanında, bilhassa 
tüketilmeme “özgürlüğü” ile de birlikte bir pakettir. 
Örneğin, bir yasa ile okulunun bölünmesine karşı 
çıkan bir tıp öğrencisi, eyleme getirdiği pankartına 
“Neşter tutacak eller pankart taşımamalı” yazmak 
gibi bir oksimoronu gerçekleştirebilmektedir. Bu 
formülasyona göre siyaset “kendisinden kaçılabilir” 
bir alandır, reel olarak devasa ücretler kazanan 
profesyonel siyasetçiler (vekiller, il başkanları 
vb) tarafından, amatör ve ütopik olarak “pankart 
taşıyan” marjinaller tarafından icra edilir; 
istemeyense onu icra etmez ve kendi yaşamına 
bakabilir. Oysa neticeleri her gün gözünüze 
sokulmasa da, bu tutumun kendisi siyasidir ve günü 
gelip neticeleri gözünüze sokulduğunda neşter 
tutacak elinize o pankartı öyle bir aldırırlar ki, öylece 
bakakalırsınız…

 Bazen tartışma programlarında bazı partiler 
için “ideoloji partisi” ibaresinin kullanıldığını 
duyarsınız. Bu tanım, ideolojisiz de bir parti 
olabileceğinin zımni kabulü anlamına gelir. Bu 
akla ziyan tanımın gerçekliği şuna dayanmaktadır: 
Kapitalizmin içerisinde olduğu ideolojik kriz 
o denli büyümüştür, siyaset kurumu o denli 
profesyonelleşmeye ve metalaşmaya konu olmuştur 
ki, artık siyaset kurumunun kendisi dahi siyasetin 
dışına itilmek zorunda kalınmaktadır. “Elleri neşter 
tutacak” bir tıp öğrencisinin prematür bilinci 
yasal olarak siyasete hasredilmiş kurumların bile 
davranış kalıbına dönüştürülmektedir. Utanılmasa, 
ülkenin her bir kurumu ve işyerinde olduğu gibi, 
parlamentoda da “burası siyaset yapılacak yer 
değil…” denilecektir. Nitekim pek çok konu “bu 
siyaset yapılacak konu değil” kapsamına girmiştir 
çoktan. Bütün siyasi savlarından koparılmış, ya 
da bu savları birer karikatüre dönüşmüş halde, 
parlamentodaki renklerin siyasi birer cenaze olarak 
sadece ve sadece aritmetik hesaplara konu olması 
en çok bununla alakalıdır. Bir ülkede rejimin 
kurucusu olan partilerle yıllarca o rejime en büyük 
tehdit olarak görülen partilerin aynı çatı altında bir 
araya gelebilmesi bu “ideolojisizleşme” sayesinde 
gerçekleşebilmektedir. Ülkemizde de, siyaset 
kurumu tamamen aritmetik hesaplara indirgenmiş 
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durumdadır ve gerçek yaşamdan (siyasetten) 
soyutlanmış körlemesine kısa yol arayışı, yolun 
nereye çıkacağı sorusunu önemsizleştirmiştir. 
Türkiye toplumu çok sağlıksız bir şekilde apolitize 
edilmiştir.

 Oysa bu “ideolojisizlik” iddiası, tepeden tırnağa 
ideolojik bir yaklaşımdır. Bu ideoloji kapitalizmin 
ideolojisidir ve fonksiyonu kapitalizmin yarattığı 
eşitsizliği siyasetin konusu olmaktan çıkarmaktır. 
Bu koşullarda onun renklerinden hangisini 
“tükettiğiniz” konusu tali bir konudur artık.

Kapitalizmin VATANDAŞ’ı
Şu ana kadar anlattıklarımız kapitalizmin yurttaş 
kategorisine dair de fikir vermiş olmalı. Bu yurttaş, 
ilericiliği ya da gericiliğinden bağımsız olarak, kendi 
varlığı haricinde kalan dünyayı kendi bireyselliği 
ile açıklayabileceğini düşünür. Siyaset kurumu ile 
kurduğu ilişki oy kullanmaya indirgenmemişse 
bile bireyseldir. Tek başına kendi varlığının 
ve deneyimlerinin on milyonlar ölçeğindeki 
bir kurumsallıkta neredeyse yok hükmünde 
olduğuna ihtimal vermez. Tıpkı “vicdani” tüketim 
alışkanlıklarının milyarlarla hesap edilen bir 
tüketim ölçeğinde yok hükmünde olduğunu 
anlamadığı gibi… Nefret ettiği bir siyasinin, 
kerameti kendinden menkul bir kişiliğe sahip 
olduğu için değil, onu orada tutan ilişkiler sebebiyle 
o koltukta oturduğuna pek kafa yormaz. Gerçekten 
mutsuzdur, hayatını zehir eden bir siyasinin 
gitmesini samimiyetle ister, ancak siyasetten 
anladığı şey her zaman birilerinin kendisi adına 
bir şeyler yapmasını beklemektir. Eskinin iyisine 
özlem duyan bir yurttaşı, örneğin sosyalistlerle 
islamcıların müttefik olması gerektiğine ikna edecek 
aritmetik hesapçılığın bireysel motivasyonu da 
budur. İşin acı yanı, aritmetik siyaset bu yurttaşa 
hiçbir seçim başarısı sağlamadığı gibi, “ideolojisiz” 
olana (siyasetin dışına itilmek istenen hâkim 
ideolojiye-örneğin yobazlığa) sürekli daha çok mevzi 
kazandırmıştır tarihsel örneklerinde. Böyle bir 
yurttaş, tek bir kişiyi yollamak için “Şeriata Saygı” 
mitingi yapacak kıvama gelmiş olabilir. Ve birileri 
bu tuhaf ilişkinin ismini “demokrasinin gelişmesi” 
koyabilir. Bu yurttaş, kapitalizme özgüdür, onun için 
yurttaşlık hukuki bir statüden ve görevleri mevzuat 
çerçevesinde asgari olarak tanımlanandan ibarettir. 
Bu yurttaş, VATANDAŞTIR.

 VATANDAŞ, tüketicidir. 

VATANDAŞ,girizgahta açıkladığımız tablonun 
bireysel olarak bütünleyenidir. Bu kimselerin 
topluma dair bütün bilinç ve ideoloji biçimleri 
gibi, laiklik gibi, bilim gibi, sanat gibi, siyaseti de 
kendi ellerine alması için, YURTTAŞLAŞMASI 
gerekmektedir.

 Kapitalizm, elbette bu ihtiyacın, özellikle 
bir türlü tam anlamıyla kaçınamadığı siyasi kriz 
dönemlerinde yüzeye çıkacağını çok iyi bilir. 
Bu yüzden krizli zamanları insanları kendi akıl 
yürütmesine göre bir araya getirerek ertelemenin 
ya da geçici olarak restore etmenin yollarını da 
dayatmaktan geri durmaz. Bu şekilde, mekanik 
yan yana gelişe dayanan katılımcı uygulamalar 
sadece krizin kendisine fiziken yara bandı olmakla 
kalmaz, ideolojik de bir yara sarma mekanizmasına 
dönüşebilir. Bunun samimi örneklerine zaman 
zaman tanık olmaktayız.

Seçim sivil toplumculuğu ne işe yarıyor?

 Girişte bahsettiğimiz gibi, kapitalist 
demokrasinin aygıtları renkli ve çeşitlidir. Bu 
eşitsizliğe rıza mekanizmaları yalnızca parlamento 
ya da oy kullanmak ile açıklanamaz. Kapitalist 
“katılım” modelleri de görünüşte muhalif 
olmakla birlikte bu temel referanslardaki arızaları 
sürdürülebilir kılmak konusunda az işlev taşımıyor. 
Elbette insanların bir araya gelmesi ve dayanışarak 
bazı sorunlarını çözmesi kadar meşru bir davranış 
olamaz. Ancak bunun yöntemi, “bizim için olan” 
ile “bizden görüneni”birbirinden ayrıştırmaya 
yarayabilir. Seçimler konusunda sorumluluk 
üstlenen sivil girişimler bu anlamda ilgi çekicidir. 
Bu dayanışma ağlarında çok fazla avukatın gönüllü 
olarak yer alması da bu konuyu bizim kadrajımıza 
sokuyor.

 Ülkemiz, seçimlerde hile iddiaları sebebiyle 
seçim meşruiyetinin sık sık tartışma konusu olduğu 
bir ülke. Bu konudaki verilerin gerçekliğini-gerçek 
dışılığını bu yazıda tartışma konusu etmeyeceğiz. 
Seçimler, kamu hizmetidir. Ülkemizde henüz 
sermaye gruplarına taşere edilmiş değildir. Kamu 
hizmetinin yerine getirilmediği şüphesi yurttaşların 
bu konuda inisiyatif geliştirmesine sebep olmaktadır. 
Yurttaşlık tanımının özsel bir unsuru olan genel 
oy hakkına sahip çıkmak her yurttaşın hakkı 
olduğu kadar, -hiç değilse tarihsel bir yorumla- 
görevidir de. Ancak bu görevin yerine getirilişi safi 
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teknik bir ihtiyaca indirgendiğinde, sonuçları hiç 
yapılmamasından daha yıkıcı olmaktadır.

 Yukarıda kapitalizmin yurttaş kategorisinin 
siyasetle bir çeşit tüketim ilişkisi kurduğunu 
açıklamıştık. Bu yurttaş kendince sorumluluk sahibi 
bir profil taşıyorsa, tabi olduğu siyasete ilişkin 
sorunları da en iyi ihtimalle “tüketici hakkı” olarak 
ele alabilir. Onun için düzgün bir şekilde yerine 
getirilmeyen kamu hizmeti, insanların mekanik 
olarak bir araya getirildiği tüketici dernekleri 
vasıtasıyla düzeltilebilir. İdeolojisizleşen siyaset 
kurumu ile değil, onun yalnızca bazı neticeleriyle 
kavga etmenin ufku bu kadardır. “İyi siyaset” 
tüketme isteminin kendisi de, kapitalizmin 
VATANDAŞ’ına özgü arızalardan bir tanesidir. 
Elbette bunu sağlamaya aracılık edecek tüketici 
dernekleri olarak seçim denetimi dayanışmaları 
da bu arızanın neticelerinden biridir. Çünkü bu 
teknikçi yaklaşım bu platformlarda dayanışmak 
amacıyla bir araya gelen insanları siyasallaştırmamış, 
aksine daha fazla apolitize etmiş, hatta kendi 
denetledikleri seçimleri kaybetmeleri ile birlikte 
siyaset kurumuna karşı genel bir umutsuzluk ve 
çaresizlik hissine sürükleyerek onları buradan 
koparmıştır.

 Bu ufukla, siyaset kurumunun getirildiği bu 
noktada, dünyanın mevzuata en uygun seçimini de 
gerçekleştirseniz, “hilesizliği” sağlamış olmazsınız. 
Bir tüketici derneği, uluslararası bir tekelin süper 
karlar için topluma verdiği zararlara asla mani 
olamaz. Bu akıl dışıdır. Buna ihtimal vermek, kendi 
bireyselliği ile dünyayı açıklamaya çalışmaktır. Aynı 
şekilde, bir “oy ve beriki” ağı, temelleri itibarıyla 
hileli olan siyaset kurumunun topluma verdiği 
zararlara merhem olamaz. Topluma zarar veren 
asıl “hile” rejimin kurucusu ile o rejimin tehdidini 
bir araya getirebilecek kadar anlamsızlaşan siyaset 
kurumudur. Bu zararlara mani olacak ise tek bir şey 
vardır: gasp edilen haklarımız için politik olarak 
örgütlenmek. Kirli siyaseti reddedip, temiz bir 
siyaset için örgütlü mücadele vermek. Bu şekilde 
örgütlenen bir toplum, şu anda profesyonellerin 
uğraşına indirgenen bilim ve sanat gibi, siyaset 
kurumunu ve onun basit bir neticesinden başka 
hiçbir şey olmayan sandığı da kendi ellerine 
alacaktır. Bizleri hukuki bir statüden ibaret olan 
VATANDAŞ’tan çıkarıp YURTTAŞ yapacak olan 
şey de budur. Bir meselenin neticeleriyle değil, 
kendisiyle uğraşmak…

Sözlerimizi bitirirken…

 TDK çerçevesinde birbirinden farklı 
anlamlar taşımayan VATANDAŞ ve YURTTAŞ 
sözcüklerini, kendimizce ilki kapitalizme, ikincisi 
toplumculuğa ait olacak şekilde kullandık. 
Sözlerimizi bu ikisi arasındaki farkların temelinde 
yatan asıl ayrımla noktalayacağız. Vatandaş, 
kendi bireyselliğini toplumun geleceği açısından 
veri alabilmektedir. Çünkü, kendisini ideolojik 
olarak toplumdan soyutlayabilmekte, kendi 
yaşamı için onun genel gidişinden farklı ve daha 
avantajlı bir yol çizebileceğine inanmaktadır. 
Oysa yurttaş, kendi geleceğinin toplumun 
geleceğinden ayrıştırılamayacağını görecek 
kadar bilinçlenebilmiştir. Bu bilinçlenme elbette 
diğerinden daha zeki ya da duyarlı olmasından 
kaynaklanmaz. Bu meselenin arkasında, insanların 
birel iradelerinin üzerinde olan, nesnel bir sebep 
yatmaktadır: toplumun bir bütün olarak işçileşmesi. 
İşçileşme süreci toplumu yurttaşlaştırır. İşçileşen 
yurttaş kendine toplumun geri kalanından soyut 
bir kader çizebilmenin nesnel sınırlarına daha 
çok çarpar. İşçileşen bir avukat, toplumun geri 
kalanından ayrı bir gelecek kurabileceğine, 10 yıl 
öncesinin büro sahibi serbest avukatından çok daha 
az ihtimal verebilir, örneğin. Bu somut bir olgudur. 
Şu ya da bu kişi için geçerli olmayabilir, ama 
istatistik için öyledir. Böylelikle, kapitalizm istemeye 
istemeye bizleri yurttaşlaştırmadan edemez. Bu 
toplumun anlamlı bir çoğunluğu, kendi kaderinin 
ülkenin kaderiyle aynı raya oturduğuna ikna 
olduğunda, yurttaşlık sadece anlamını değil, siyasi 
karşılığını da mutlaka bulacaktır.

 İşçi avukatlar, kapitalizmin değil, başka bir 
toplumsallığın yurttaş adayıdırlar. Bu yüzden 
sadece her geçen ay daha fazla gasp edilen 
ekonomik hakları için değil, siyasi hakları için 
de bilinçlenmek, dünyanın geri kalanını artık 
kendileri için oluşturdukları siyasi gözlükleriyle 
okumak zorundalar. Bunun için, iyi niyetli dernek 
faaliyetlerinin yetmediğini Türkiye siyaseti yeterince 
ispat etmiş durumda. Öyle ise, yine yan yana 
geleceğiz, ancak siyasallaşarak. “Bizden olanı” 
ayrıştıracak yöntem budur: kısa yolu değil, gerçek 
olan yolu tutmak.

 Kendi gözlüklerimizi kuşanacağız ve Güzel 
Türkiye’mizi bir yurttaşlar ülkesine dönüştüreceğiz.
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16 NİSAN’DAN BUGÜNE 
NELER DEĞİŞTİ ?
Stj. Av. Gökhan KÜÇÜKAŞIK

 Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanıyor. 
Kuşkusuz seçim süreçleri tüm toplumun politize 
olduğu bir dönemi tarif eder. Bu dönem boyunca 
kitleler tercihlerini kullanacakları özneleri araştırır, 
değerlendirir ve ölçütlendirir. Bu durum siyasi 
partiler için olağan akışın üzerinde bir propaganda 
fırsatı yaratır. Yine seçim dönemlerinin toplum 
üzerindeki önemli bir etkisi de taraflaşmayı 
artırmasıdır. Toplum bu dönemde yılın geri 
kalanında hiç olmadığı ölçüde taraflaşır. Ülkemiz 
seçimlere giderken yine seçim gününe odaklanılan 
ve seçim sonrası olası senaryoların analiz edildiği 
bir zaman diliminden geçiyor. Seçim gününe 
odaklanmak bir kenarda dursun, toplumun 
seçim sonrası ihtimalleri değerlendirmesi elbette 
değerli bir olgudur. Ancak bu olguyu ortaya 
çıkaran, toplumun belleğinde yer edinmiş bir 
takım tecrübelerdir. Biz de bu yazımızda yakın 
dönemin önemli dönemeçlerinden 16 Nisan 
referandumundan bu güne nelerin değiştiğini ve 
daha çok nelerin değişmediğini ele alacağız.

 Bilindiği üzere Türkiye 16 Nisan 2017’de 
Anayasa değişikliği için sandık başına gitti. 
Cumhurbaşkanının yetkilerinin genişletilmesinin 
oylandığı bu referandumda Hayır oyları üç büyük 
şehir dahil bir çok seçim bölgesinde Evet oylarından 
yüksek çıktı. Bu tabloya karşın ülke genelinde 
oylamanın Evet ile sonuçlanması, YSK’nın mühürsüz 
oy zarflarının geçerli sayılacağına dair son dakika 
kararı ile birlikte düşünüldüğünde toplumun aklında 
büyük soru işaretleri kalmasına neden oldu. Bu 
durumun ortaya çıkardığı sonuçlar incelenirken 
genel tanımıyla seçimlerin ne anlama geldiğinin 
üzerinde durulmalıdır. Burjuva demokrasilerinde 
seçimler, gökten yere indirilmiş olan meşruiyetin 
genel irade yoluyla şekli sağlanış yöntemini ifade 
eder. Tercihlerini kullanan seçmenlerin aklında 
seçim sonuçlarına dair şaibe bulunması, genel 
iradenin hangi yöne işaret ettiği konusunda net bir 
güvenin sağlanamamış olması; en dolaysız sonucu 
ile bir meşruiyet krizini işaret eder. Meşruiyet krizi 
tek başına bir yazının konusunu oluşturmayı hak 

edecek kadar geniş kapsamlı bir başlık olduğundan 
bu yazıda tüm hatlarıyla ele almamız mümkün değil. 
Ancak 16 Nisan’dan bugüne baktığımızda görünen 
önemli olgulardan birisi, bu Anayasa değişikliğinin 
toplum nezdinde büyük bir meşruiyet krizine 
sebep olduğudur. Bir yandan toplumun seçim 
sonuçlarına yönelik güveni sarsılmış diğer yandan 
tüm umudunu sandığa bağlamış geniş halk kitleleri 
tarafından dillendirilen ‘’kaybetseler bile bir yolunu 
buluyorlar’’ psikolojisi büyük bir umutsuzluğa yol 
açmıştır. Aradan geçen 1 yılı aşkın sürede 16 Nisan 
referandumunun ve onun bir yansıması olarak 
siyasi iktidarın meşruiyeti halen toplumun büyük 
çoğunluğunca sorgulanmaya devam ediyor.

 Burada hem sosyolojik hem de psikolojik 
olarak izaha muhtaç bir diğer durum ise ‘’16 
Nisan referandumunu tanımıyoruz’’ diyen aynı 
geniş halk kitlelerinin bu referandumun bakiyesi 
olan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
yine son umut olarak görüp bu seçime kaybettiği 
meşruiyetini bizzat kazandırmalarıdır. Hiç kuşkusuz 
bu psikolojiyi 16 Nisan’dan bugüne ‘’değişmeyenler’’ 
başlığı altına almak doğru olacaktır. Zira neredeyse 
son 10 yılda her seçimde olduğu gibi 16 Nisan 
halk oylamasına da ‘’son umut’’ olarak gidilmiş, 
‘’köprüden önceki son çıkış’’ teorileri seçmene 
büyük bir ivedilikle anlatılmıştır. Hal böyle olunca 
her seçime ‘’bu son, bu sefer oldu’’ psikolojisiyle 
giren bu yığınların seçim sonuçlarının ardından 
memleketi terk etme planları yapmaları ve ülkeye 
yönelik umutlarını kaybetmeleri son derece 
doğaldır. Muhalif seçmendeki bu psikoloji gayet 
anlayışla karşılanmalı ancak her gün fabrikaları, 
plazaları, büroları, iş yerlerini dolduran milyonlarca 
insana güzel bir gelecek için sandığın ötesinde bir 
ufka sahip olunması gerektiği sabırla anlatılmalıdır.

 16 Nisan referandumuna bilindiği üzere 
OHAL ile gidilmişti. Aradan geçen 1 yılı aşkın 
süreye rağmen Olağanüstü Hal hala devam ediyor. 
Bu durumun seçim güvenliğini tehlikeye sokması 
ve bunun bir sonucu olarak yazının başında ele 
aldığımız meşruiyet tartışmalarını alevlendirmesi 
bir gerçek. Ancak 16 Nisan’dan bugüne OHAL 
rejimi ile bağlantılı olarak vurgulanması gereken en 
önemli nokta; OHAL süresince çıkartılan 31 Kanun 
Hükmünde Kararname’den 26’sının yasalaşmış 
olmasıdır. Bu durumun kuşkusuz en önemli sonucu 
ise OHAL rejiminin hukuk sisteminde kalıcılaşması, 
olağanüstü hal hukukunun olağan hal hukukunun 
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bir bölümünün yerine geçmesidir. Bir anlamda 
OHAL’in son bulması artık tek başına bir anlam 
ifade etmemektir. Böylece Türk hukuk sistemindeki 
tahribat ve temel hak ve özgürlüklerdeki daralma 
gün geçtikçe artmaktadır. 

 Emperyalist çağda ülkelerin birbirlerine 
bir zincirin halkaları gibi bağlı bulunduklarının 
ön kabulü ile dünya ve özellikle Ortadoğu’da 
yaşanan gelişmelerin ülke siyasetimize olan etkileri 
üzerinde de durmak gereklidir. Bilindiği üzere 
Arap Baharının bir durağı olarak Suriye’de bir 
süredir savaş ve emperyalist kuşatma devam ediyor. 
Savaşın önemli sonuçlarında biri ise hiç kuşkusuz 
emperyalist hiyerarşideki dengelerin sarsılması 
olarak karşımıza çıkıyor. Hiyerarşinin tepesinde 
yer alan ABD’nin bu savaşta karşı safında yer alan 
Rusya, Çin ve İran’a karşı mevzi kaybetmesi bölgesel 
müttefiklerini de gözden geçirmesine yol açtı. 
Ortadoğu coğrafyasında Müslüman Kardeşler ile 
organik veya ideolojik olarak bağlantılı iktidarlar 
alaşağı edildi. Tekrar etmekte fayda var; Türkiye 
siyasetinde değişen dengeleri değerlendirirken başta 
Suriye gündemi olmak üzere uluslararası siyasetin 
temel belirleyenlerden olduğu mutlaka başköşeye 
yazılmalıdır. Son bir yılda da ABD Ortadoğu 
coğrafyasında mevzi kaybetmeye devam ediyor. 
Türkiye’nin Suriye’de denge siyasetine dayanan ve 
sürekli manevralarla devam eden dış politikası 
‘’stratejik ortaklar’’ için de güvensizlik sebebi olmaya 
devam ediyor. Bu durumun mevcut şekilde ne 
derecede sürdürülebilir olduğunu önümüzdeki 
dönemde daha iyi göreceğiz.

 Bu süreçte muhalefet cephesinde neler 
olduğuna bakmakta da yarar görüyoruz. Verili 
tabloya bakıldığında ülke siyasetinde ilkelerin 
yerini taktiklere bıraktığını, güncel hesapların 
tarihsel değerlere tercih edildiğini söylemek pekala 
mümkün. Bunun en somut örneği olarak ise 
karşımıza muhalefet partilerinin oluşturduğu ‘’Millet 
İttifakı’’ çıkıyor. Yine ittifak dışında kalan HDP’nin, 
ittifakta yer bulamamasına gösterdiği tepki de ülke 
siyasetindeki mevcut durumla bir uyum gösteriyor. 
Bu ittifaka destek verecek olan tüm dostlarımız bizi 
bağışlasınlar ancak içerisinde ülkücüsünden sosyal 
demokratına, merkez sağcısından siyasal İslamcısına 
bir dizi siyasi aktörün yer aldığı bu ittifakın 
‘’Erdoğan’ı devirmek’’ haricinde hangi ortak paydada 
birleştiği, topluma AKP’den farklı olarak ne vaat 
ettiği hala merak konusu olmaya devam ediyor. Bu 

satırları okuyan meslektaşlarımızın ‘’biz de biliyoruz 
ama ne yapalım işte’’ türünden mırıldanışlarını 
işitiyor, yazımızın sonuna doğru geliyoruz.

 Türkiye 24 Haziran’da sandık başına gidiyor. 
Ancak adalet arayışının, hak arama mücadelesinin 
tek bir güne sığdırılamayacağını; eşit ve özgür bir 
gelecek için, daha kısa çalışma saatleri, daha yüksek 
ücretler için 25 Haziran’da da mücadelenin aynı 
sabır ve inatla sürdürülmesi gerektiğinin bilinciyle…

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumundan 
hemen sonra SoL Haber Portalı’nda yayımlanan 
bu yazıyı, halen güncel değerini taşıdığı ve söz 
konusu değişikliğin saiklerine dair bütünlüklü bir 
perspektif sunduğu için sizlerle paylaşıyoruz.

HAYIR ve ÖTESİ*
Kadir SEV

 Rivayete göre; vesayet sistemi sona eriyor. 
Bundan böyle asker, yargıç ve bürokratlar, yani 
“atanmışlar,” milletin iradesine taş koyamayacak. 
Çünkü “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne 
geçiyoruz.
 Sistem şöyle işleyecek: geçerli oyların 
%50+1’ini alan biri, başkişi sıfatıyla milletin 
isteklerini alacak, sıraya koyacak, bakanlarını, 
bürokratlarını, yargıçlarını atayacak, çıkaracağı 
kararnamelerle Devlet aygıtını milletin isteklerini 
karşılamaya elverişli biçime dönüştürecek. Bu arada 
Bütçeyi hazırlayıp, ülkenin kaynaklarını “tebaasına” 
adilce dağıtacak.
 Başkişinin, milletle doğrudan ilişki 
kurabilmesini önleyen, başbakan ve bakanlar kurulu 
gibi aracılar kaldırılacak ve vereceği direktiflerle 
milletin istekleri birer birer gerçekleştirilecek. 
Böylece, hem millet iradesi yaşama geçecek, hem 
de büyük devlet olmamızı istemeyen dış mihraklar 
karşısında çok daha güçlü olacağız. Bir taşla iki 
kuş….
 Sisteme göre, başkişinin “hikmetinden sual 
olunamıyor.” Beğenmemişsek, sokaklara çıkıp 
gösteriler yapmamız da istenmiyor. Birlik ve 
beraberliğimiz bozulabilir. Beş yıl sonraki seçimleri 
bekleyip başkasını seçerek beğenmediğimizi 
gösterirsek, demokrasiye uygun davranmış 
olacağımız söyleniyor.
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Rivayet aynen böyle!
 Vesayeti kaldırıyoruz deyip, diktatörlüğün 
yasalarını onaylamamızı istiyorlar ve ne yazık ki 
insanımızın yarısına yakını bu sözlere inanıyor; 
kimse ortaya çıkıp; “siz ne yapmak istiyorsunuz?” 
diye soramıyor.
 Çok yazık! Bu ülke, yaklaşık yüz yıl önce, 
esaslı bir aydınlanma sürecinden geçti. Kadınların, 
seçme ve seçilme hakkını, çağdaş sayılan birçok 
ülkeden önce elde etmesiyle övünürdük. Tarikatların 
egemenliğinden ve bağnazlıktan kurtulmak için 
çok mücadele verildi. Bilimin öncülüğünde, diri ve 
yurtsever kuşaklar yetiştirilmeye çalışıldı. Çok da yol 
alınmıştı…

Ne oldu da bu hallere düştük?
 Şunu aklımıza kazıyalım: millet iradesi 
denilen şey, Faşizme dair bir kavram. Yapılmak 
istenilen her melanete meşruiyet kazandırmak için 
kullanılır. Sözgelişi, referandum yapar da %50+1 
kişinin onayını alırsanız, idamı geri getirebilirsiniz. 
Kalan %50-1 halk değil mi diye kimseler 
soramaz. Böylelikle devletin adam öldürmesini 
meşrulaştırırsınız. Hele bir de %95’i evet demişse 
sizi kimseler tutamaz.
 Savaş da çıkarabilirsiniz. Millet, Ülkenin 
parçalanmasını istemediği için dersiniz. Elbette 
istemez. Ortalıkta “ne yaptın da ülkeyi bu duruma 
düşürdün” diye sorabilecek kişi bırakmamışsanız 
işiniz çok kolay demektir.
 Milletin yaklaşık 6 milyonu işsiz. Onlara iş 
bulamıyorsunuz ama zengin bir ülke olmadığımızı 
ve işsizlik sorununun hemen çözümlenemeyeceğini 
herkes kabul eder. Patronlara daha çok teşvik 
sağlanır, bir de işsizlik fonunda biriken paralar 
dağıtılırsa, yeni yatırımlara girişirler, böylelikle iş 
alanları açılır.
 Başkanların, halklarını bu ve benzeri sözlere 
ikna edebilmek için çok etkili araçlara sahip 
olduğunu hepimiz biliyoruz.
 Aylardır, darbe girişimi; OHAL; FETÖ; terör 
ve savaş tamtamları içinde yaşıyoruz. Bunlara bir de 
referandum eklendi. Toz duman içinde hiçbir şey 
görünmüyor. Kargaşa ortamından yararlanıp, pek 
itirazla karşılaşmaksızın, ülkeyi çözüştürecek çok 
sayıda yasa çıkardılar.
 Geçtiğimiz Ağustos ayında, Varlık 
Fonu oluşturacağız diye çıkardıkları yasa, en 
önemlilerinden biriydi. Farkındalık yaratabilmek 
amacıyla çok sayıda kitle örgütü, çaba gösteriyor. 

Ama öylesine yakıcı gündem maddeleri var ki 
yeterince başarılı olunamıyor.
 Yasayla, Devletin para getirebilecek bütün 
varlıkları, kurumları ve değerlerinin OHAL ya da 
Bakanlar Kurulu Kararnameleriyle, Özelleştirme 
İdaresi Kararlarıyla, özel hukuk kurallarınca 
yönetilen bir Anonim Şirkete devredilmesinin önü 
açılıyor. Devredilen varlıkların tutarı şimdiden 
160 milyarı buldu. Şirket, yasadan aldığı yetkiyle 
bu varlıkları menkul değere dönüştürüp borsada 
oynayıp para kazanmaya çalışacak ya da rehin edip 
yeni borçlar bulacak.
 Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye 
Cumhuriyeti, artık Devlet olma kimliği ile borç 
bulamıyor. Masaya varlıklarını sürüyor.
 Durum bu denli vahim! Kurtulabilmemiz için 
hayır yetmiyor: ötesi gerekiyor.

* 01/03/2017 Çarşamba günlü SoL Portal Haber 
Sitesi’nde yayınlanmıştır. (http://haber.sol.org.tr/
yazarlar/kadir-sev/hayir-ve-otesi-187252)

SEÇİMLER, SEÇİMLERİN 
MEŞRUİYET ve İŞÇİ 
AVUKATLIK
Vedat BERİŞA

 Seçimlerin giderek yaklaşmakta olduğu şu 
günlerde 24 Haziran Seçimleri işçi avukatların 
gündeminde önemli bir biçimde yer almakta. 
Son günlerde toplumun nabzı politika ile atmakta 
ve seçimlere kadar hatta mevcut şartlar gözden 
geçirilecek olursa seçimlerden sonra da bu havanın 
değişmeyeceği aşikar. 
 Öte yandan sonbaharda yapılacak 
Baro Yönetimi Seçimleri de işçi avukatların 
gündeminde önemli bir nokta arz ediyor. Zira baro 
içerisinde belirli adaylar çalışmalarına başlamış 
durumdalar. Adayların seçim çalışmalarını 
bilhassa telefonunuzun SMS kutusundan da 
takip edebilirsiniz. Zira seçmenleri olarak bizleri 
bilgilendirme konusunda oldukça “hassas” 
davranmaktalar. 
 Lakin işçi avukatlık meselesi hakkında aday 
hassasiyetlerinin seçim gününe kadar süreceğini 
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bilmek gerekir. Bu hassasiyetin seçimlerden sonra 
sürekliliği olacağını düşünmek en basit tabirle naiflik 
olacaktır. Ancak işçi avukatlar bulundukları konum 
itibariyle naif olma lüksüne sahip değillerdir.
  Ancak an itibariyle baro seçimleri, 24 
Haziran genel seçimleri kadar sıcak bir gündem 
oluşturmadığından yaklaşan baro seçimleri 
hakkında notumuzu düşüp nokta koyalım. En 
azından şimdilik.
 Seçim kavramı, Anayasa, Kanun ve sair 
mevzuat ışığında incelenebilecek oldukça geniş 
ve derinlikli bir konu olmasına karşın tüm bu 
hususlar, yazının konusu dışındadır. Seçimler 
hukuki dayanaklarını sair mevzuattan alsalar da, 
yazılı norma uygunluk, seçim adaletinin ve seçim 
meşruiyetinin tek kriteri olarak ele alınamaz. Peki o 
halde seçim nedir? İktidar nedir? Meşruiyet nereden 
gelir? 
 Oy hakkı tarihsel anlamda kökenlerini 
Antik Yunan Polislerinden ve Antik Roma 
Cumhuriyeti’nden almaktadır. Antik Yunan ve 
Roma Demokrasileri içeriğinde birçok eksikliği ve 
ekseriyetle gericiliği barındırsa da oy kullanımı, 
seçme ve seçilme hakkı, politika gibi kavramlar ilk 
defa bu dönemde ortaya çıkmış ve şekillenmiştir.
 Ancak modern anlamda genel oy hakkı 
aydınlanma çağı içerisinde, özellikle Fransız İhtilali 
ile birlikte şekillenmeye başlamıştır. Seçme ve 
seçilme hakkı yahut özele indirgenecek olursa oy 
hakkı; iktidarın ilahi boyuttan, soyutluktan alınıp 

beşeriyete geçişinin en büyük göstergelerinden 
birisidir. Bu bağlamda aydınlanma felsefesinin 
önemli bir kilometre taşıdır. İktidarın kaynağı ve 
iktidarın meşruiyeti halka dayandırılmıştır.
 Her ne kadar aydınlanma çağı ile başlayan, 
yönetim erkinin beşeriyete dayanması fikri insanlık 
tarihindeki en büyük adımlardan birisi olsa da, oy 
hakkı bağlamında 20. Yüzyılın başlarına kadar temel 
hususlarda bile olgunlaşamamıştır. 

 Meşruiyet meselesi ise tarih boyunca iktidar 
ve iktidar atfedilen odak ile doğru orantılı olarak 
değişkenlik göstermiştir. Ortaçağ’da iktidarın 
kaynağı doğrudan veya dolaylı olarak ilahi güce 
dayalıdır. Krallar, prensler, yani dünyevi erki elinde 
bulunduranlar ancak ve ancak ilahi erkin bir 
yansıması olarak nitelendirilmişlerdir. Ancak iktidar 
kaynağının halka dayanması ile iktidarın meşruiyeti 
yine halka dayanmıştır. Modern iktidar anlayışında 
iktidarın kaynağı da meşruiyetini borçlu olduğu olgu 
halktır.
 Toparlayacak olursak yönetici erk modern 
toplumda seçim vasıtasıyla halk tarafından 
belirlenir. Bu nedenle iktidarın meşruiyeti seçimin 
adil ve meşru olarak gerçekleştirilmesi ile doğrudan 
ilgilidir. Seçimin meşruiyeti iktidarın meşruiyetidir.
 İktidarın meşruiyeti yalnızca seçimler 
vasıtasıyla görevlendirilmesi ile sağlanmaz, aynı 
iktidarın demokratik seçimler ile iktidardan 
ayrılmayı kabul etmesi, demokratik meşruiyet 
açısından zaruridir.
 İktidar, genel seçimlerin yapılmasının 
kanunen belirlenen zaman gelmesine rağmen, 
terör, olağanüstü hal gibi nedenler ileri sürüp 
seçimleri belirsiz bir geleceğe erteler ise demokratik 
meşruluğu tartışmalı hale gelir. 
 İktidar, kazanamadığı seçimleri, bir 
takım teamülleri uygulamaksızın yenileme 
yoluna gidiyorsa, iktidar açıkça “ben iktidardan 
gitmiyorum” dememekle birlikte, aldığı önlemler ile 
fiilen muhalefetin iktidar olmasını zorlaştırıyor veya 
imkânsız hale getiriyor ise demokratik meşruluğu 
tartışmalıdır.
 Eğer, iktidar anayasal yetkilerini aşarak 
muhalefet partililerini kapatmaya çalışır, 
faaliyetlerini engeller yahut diğer siyasi partilerin 
faaliyet yürütmelerin önemli ölçüde zorlaştırır yahut 
imkânsız hale getirir ise demokratik meşruluğunu 
yitirir. İktidarın demokratik meşruluğu sağlayan 
sadece iktidar partisine oy verenler değil, oy vermeyi 
tercih etmeyenlerin var olabilmesidir.
 Ancak altını çizmekte fayda vardır ki, 
demokratik meşruiyetin tam olarak hangi şartlarda 
tartışmalı hale geldiğini, hangi şartlarda ise ortadan 
kaybolduğunu tartışmak bir bakıma faydasızdır. 
Zira meşruiyetin tartışmalı hale gelmesi ile ortadan 
kalkması arasında derin ve gözle görülür bir fark 
olduğu söylenemez. Meşruiyetin tartışmalı hale 
gelmesi sorgulanabilir durumda olması, onun 
en temel niteliği olan zımnen kabul edilebilirlik 
durumuna aykırıdır.
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 Bu noktada genel olarak üzerinde ekseriyetle 
uzlaşı (consensus) sağlanmış olanın meşru olduğunu 
saptadık. Lakin toplum gerçekten bir sosyal 
sözleşme olarak uzlaşma sonucu mu meydana 
gelmektedir? Ya da toplumu yöneten yasalar 
üzerinde uzlaşı sağlanarak mı yapılmaktadır? 
 En basit örnek ile anlatılacak olursa; Zorunlu 
Arabuluculuk, işçilerin ve işverenlerin doğaüstü 
bir uzlaşısı sonucunda mı oluşmuştur? Yahut Grev 
Yasakları, bütün üretimi gerçekleştiren işçilerin 
sermaye, devlet, patron ile uzlaşısının bir ürünü 
müdür? Yahut İşçi Avukatların hak ettiklerini 
alamamaları konusunda rızaları var mıdır? Bir işçi 
avukat yasa koyucularla, baro yönetimiyle veya 
kendi patronu ile aynı çıkara sahip midir?
 Cevabını hepimiz biliyoruz. Çünkü toplum 
uzlaşı üzerine kurulmamıştır. Modern topluma 
bakıldığında üzerinde uzlaşma sağlanmış bir 
yapıdan çok üzerinde çatışılan bir yapı görünmek 
mümkün. İşçinin ekonomik çıkarları patronunun 
çıkarları ile mutlak çatışma halindedir. İşçi avukatın 
da Bu konuya dair hiçbir uzlaşının sürdürülebilir 
olması mümkün değildir. Kaldı ki ortada bir uzlaşı 
olduğundan bahsediliyorsa, zayıf olanın hakkından 
feragat ettiği sarihtir. 
 Zorunlu arabuluculuk üzerinden bir örnek 
verilecek olursa; İşçinin belirli bir süre çalışmasının 
karşılığında biriken kıdem tazminatı, fazla mesai 
alacağı ve UBGT alacağı gibi alacakları vardır. 
İşçi alacaklarını tahsil etmek için arabuluculuğa 
başvurur. İşçi, alacaklarının bir kısmından 
vazgeçerek patronuyla uzlaşır.  Evet, uzlaşı 
sağlanmıştır. Ancak çatışma bakidir. Uzlaşının 
bedeli ise çok ağırdır.
 Tekrardan seçim konusuna dönülecek 
olursa, daha geniş bir perspektiften bakıldığında 
seçtiklerimizin bizleri temsil etmemesi ortak 
problemimiz gibi gözüküyor. Üstelik tüm 
seçimlerimizde (baro seçimleri, diğer meslek 
odaları seçimleri, genel seçimler vb.) kişisel dünya 
görüşümüze yakın düşüncelerdeki insanlara oy 
vermemize rağmen temsil edilmiyoruz. Ehvenişer’e 
oy vermemize rağmen temsil edilmiyoruz. Bir 
şeyler değişecek umuduyla yahut kerhen seçmemize 
rağmen temsil edilmiyoruz.
 Yönetimler değişiyor, hükümetler değişiyor, 
adaylar değişiyor ve işçi sınıfı olarak biz bir türlü 
temsil edilmiyoruz. Fabrikalarda, adliyelerde, 
bürolarda, şantiyelerde kısacası her yerde biz varız. 
Ancak temsil edilmiyoruz ve bu durumu iliklerimize 
kadar hissediyoruz.

 Sendika başkanlarının, milletvekillerinin, iş 
adamlarının, patronların ülkesinde çoğunlukta 
kalan ancak hakkına sahip olamayan yabancılar 
gibiyiz. Uyanıyoruz, çalışıyoruz, uyuyoruz, ölüyoruz. 
Hepimiz vaktimizin kalmadığından yakınıyor, ay 
sonunu getirememe kaygısıyla yaşıyoruz. Geleceğe 
bakıyor ve emin olamıyoruz. 
 Peki seçtiklerimiz? Onlar bu problemleri 
yaşıyorlar mı? Kaygınızı, endişenizi iliklerine kadar 
hissediyorlar mı? 
 Cevabı hepimiz biliyoruz. Cevabı biliyorsak 
şunu da pekâlâ bilmeliyiz ki seçimler toplumsal 
politik bilinç açısından bir kilometre taşıdır. Ancak 
biz işçi avukatların sorunları daha genel bir tabirleise 
işçi sınıfının sorunları tahta kutulara kağıt parçaları 
atmak ile düzelmeyecek. Sınıfın çıkarları konusunda 
tek şansı örgütlü hareket etmek ve patron tabakası 
ile çatışma gücünü kendisinde bulabilmektir. 
Umudu başka yerlerde aramaksızın kendisinde 
bulabilmektir.

Zira geriye meşru ne kaldı ki?

24 HAZİRAN’A GİDERKEN: 
ÇOK BİLİNMEYENLİ 
DENKLEM ÇÖZMEK 
İLE KAZAN DEVİRMEK 
ARASINDA

Av. Serap EMİR

 Yine bir seçim arifesi… Hedef:”saray rejiminin 
yıkılması”, yöntem: “her yol, her ittifak mübah”... 
Peki ya o rejimi ayakta tutan direkler, peki ya o 
rejim her sallandığında ellerinde alçı yamaya koşan 
“usta”cıklar? Bunlardan söz etmek kifayetsiz... Çünkü 
tüm umutlarımız sandıkta, parmaklarımız hesap 
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yapmakta, gözlerimiz hedefte… Ama denklem, 
parmak hesabıyla içinden çıkılabilecek kadar tek 
yönlü değil bu defa… Adlı adınca çok bilinmeyenli, 
birden çok boyutlu bir denklem... Kabaca şöyle bir 
bakıyoruz çözüm diye sunduklarına: x,y,z’yi ortak 
çarpan parantezine almışlar, ortak çarpanın adına 
da demokrasi demişler. Öyle bir ortak çarpan ki bu 
demokrasi; 90’lı yılların “faili meçhul” cinayetlerinde 
parmağı olanlar ile, her yıl 24 - 31 Ocak haftasını 
Uğur Mumcu’nun anısına Adalet ve Demokrasi 
Haftası ilan edip Bahriye Üçok’u, Ahmet Taner 
Kışlalı’yı, Turan Dursun’u, Muammer Aksoy’u, 
Çetin Emeç’i anarken üzerine basa basa  “faili 
belli” diyenlerin siyasi temsilcilerini aynı parantez 
içine alabiliyor. Sivas katliamı sırasında kentin 
belediye başkanı sıfatıyla katliamcılara “Gazanız 
mübarek olsun” diyenlerle, her 2 Temmuz’da 
“unutMADIMAKlımda” diyenlerin, “Sivas’ın ışığı 
sönmeyecek” diyenlerin siyasi temsilcilerini aynı 
parantez içine alabiliyor. Kendinizi böylesi bir 
parantezin içinde hayal etmek zor değil mi, biraz 
üzerine düşününce mide bulantısı kaçınılmaz. 
Üstelik sadece parantezin içindekilerle de bitmiyor 
denklem… Devamında yine “demokrasi” ortak 
çarpanında yeni parantezler açılmaya zorlanıyor; 
IŞİD’le din kardeşi olduklarını ilan eden 
Hizbullah’ın, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin 
organizatörü Mustazaf-Der’in bugünkü takipçileri 
ile, meclis kompozisyonunda tek “sol” alternatif 
olarak görülen ve her seçim döneminde tüm 
“solcuların” barajı geçmesi için destekledikleri “sol” 
parti masaya oturuyorlar örneğin. Daha da acısı, 
parantezin kapanamama gerekçesi, siyaseten veya 
ilkesel bir uzlaşmazlık değil; “sol” partinin tabanının 
henüz bu ittifaka hazır olmaması… Bu gerekçe 
kabaca “Biz aritmetik hesabımızı yaptık“ demek ve 
eklemek: “Sizinle ittifak yaparız yapmasına ama, 
yaparsak oy kaybederiz, bu ittifak saray rejimini 
devirmeye yetmez.”  Sol değerler, aydınlanmacılık, 
ilericilik, emekten yana olma... Masada bunların 
bahsi dahi geçmiyor; zaten kriter bunlar olsa, o masa 
var olmaz. Olmaz çünkü; iş cinayetinde ölen işçi 
için sol, “katliam” derken; sağ “kader” der, “fıtrat” 
der; ve masaya oturulmaz. Öte yandan daha vahimi 
“sol” partinin tabanı hazır olsa, 90’larda dökülen 
kan unutulacak mı ya da domuz bağlarını örneğin, 
parantezin neresine sıkıştıracağız? Aritmetik 
biliminin gücü ve demokrasi ortak çarpanı, bunları 
da mı unutturmaya kâdir? 
 Problemin baştan eksikli saptandığını, böylece 
kurulan denklemin de peşi sıra yanlış kurulduğu 

gün gibi ortada. Evet saray rejimini elbette yıkmalı, 
ama başımıza örülen çorap yalnızca baskı mı 
ki, çözüm sadece demokrasi ve özgürlük olsun? 
Emekçilerin payına düşen yoksulluğu, kar uğruna 
feda edilen yaşamları, hayat pahalılığını, gericiliği, 
ülkeyi gün be gün savaşa sürükleyen emperyalist 
oyunları da çözecek mi demokrasi ortak çarpanlı 
denklem?

 Siyasetin hiç olmadığı kadar ilkelerden 
arındırıldığı ve her şeyin “demokrasi” sosuna 
bulanıp tencereye koyulduğu böylesi bir tariften ne 
çıkacak, ve bir adım ilerisi: Midemiz kaldıracak mı 
bu pişirilen yemeğin tadına bakmayı?

 Biz kendimizi işçi avukatlar olarak tanımlıyor 
ve bu yayın çıkmaya başladığı ilk günden beri 
emekten, sömürü karşıtlığından, bu memleketin 
ilerici, aydınlanmacı değerlerinden yana saf 
tutuyoruz. Kendimize biçtiğimiz savunmanlık 
rolü; kendi çıkarımızı gözetmekten, paçamızı 
kurtarmaktan ziyade tıpkı bizim gibi memlekette 
büyük bir haksızlığa uğrayan emekçileri, topluma 
dayatılan dinci gericilikle yaşam hakları ellerinden 
alınan kadınları, tarikatlerin kucağına itilen 
çocukları, her gün pervasızca ranta açılan yaşam 
alanlarımızı, sermayenin kar hırsına feda edilen 
kamusal haklarımızı savunmaktan örülüyor. 
Bu yazının yazıldığı günlerde iktidar partisine 
destek uğruna bir kez daha dizilen hafriyat 
kamyonlarının, geçtiğimiz yıl ezdiği Şule İdil’in, o 
hafriyat kamyonlarının kumunu taşıdığı inşaatlarda 
kâr hırsına kurban edilen işçilerin, yalnızca şort 
giydiği için Erdoğan’ın pankartı ile el ele tutuşan 
bir gericinin insanlık dışı tekmesine maruz kalan 
Ayşegül Terzi’nin, Soma Katliamı’nı andığımız 
şu günlerde başbakanın müşaviri Yusuf Yerkel 
tarafından yerlerde tekmelenen Erdal Kocabıyık’ın, 
Sivas’ta “tekbir” nidalarıyla ateşe verilen 33 aydının, 
Haziran Direnişi’nde Eskişehir’de esnaf tarafından 
sopalarla dövülerek komaya sokulan Ali İsmail’in, 
Güvenpark’ta polis Ahmet Şahbaz’ın namlusundan 
çıkan kurşunla öldürülen Ethem Sarısülük’ün, 
başbakanından aldığı talimata dayanarak silahını 
ateşlemiş polisin gaz fişeğiyle başından vurulan 
15 yaşındaki Berkin’in ve Abdullah Cömert’in, ve 
Mehmet AyvaIıtaş’ın, ve Ahmet Atakan’ın, kartopu 
oynadığı için Kadıköy’de bir esnafça bıçaklanarak 
öldürülen Nuh Köklü’nün, Ensar Vakfı’nca tecavüz 
edilen 34 çocuğun, 10 Ekim’de “barış” talepleri 
kana bulanan 102 yurttaşın, ilaçlarının teminini 
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istediği için dilenci muamelesi görüp avcuna para 
sıkıştırılan Dilek Özçelik’in, Güvenpark saldırısında 
kaybettiğimiz 34 canın, Aladağ’da bir cemaat 
yurdunda üstlerine kapılar kilitlenerek yakılan 12 
çocuğun savunmanlarıyız biz. Kendimize biçtiğimiz 
savunmanlık rolü budur. 

 Ve bu içinden çıkılmaz denklem, bize tüm bu 
yukarıda sıralananların bir daha yaşanmayacağının 
garantisini vermiyor. Daha doğrusu yukarıda 
andığımız vaat dışında herhangi gerçekçi bir 
vaat de sunmuyor. Ve bu anılan vaat uğruna 
önümüze koydukları tek şey, birtakım aritmetik 
hesaplardan ibaret... Oysa memleketin içine 
düştüğü hal, aritmetik ile içinden çıkılamayacak 
denli karmaşık ve bir o kadar bütünsel, birbirine 
bağlı sorunlar barındırıyor. Maruz kaldığımız ise, 
ilkesizlik, kavram karmaşası ve çelişkiler yumağı… 
Başlayalım: Laikliği ağzına bile almayan, üzerine 
insanlara “türban” üzerinden güvence verenler mi 
çözecek gericiliği? Geziye baktığında Ali İsmail’i, 
Berkin’i, Ethem’i değil de, otelinin kapılarını 
açtığı için ihalelerden mahrum bırakılan sermaye 
grubunu görenler mi anlayacak meselenin “üç beş 
ağaç meselesi” olmadığını? Ya da “Gezi’de darbeyi 
görenler” mi direnişte saf tutacak yanımızda? 
Memleketin egemenlik hakkını hiçe sayan savaş 
örgütü NATO’ya karşı tek kelime etmeyenler, 
emperyalizmle bağları kontrgerilla kamplarına 
dayananlar mı kopacak Amerika’dan? Denizler 
6. Filo’ya “Yanke Go Home” derken; aynı filoya 
secde eden geçmişin Komünizmle Mücadele 
Derneği üyeleri mi yükseltecek anti-emperyalizm 
bayrağını? Yoksa Ortadoğu’da ABD ile saf tutanlar 
mı savunacak bağımsızlığımızı? Özel mülkiyete 
ve sermayeye dair tek laf etmeyen “özelleştirme 
karşıtları” mı kamusallaştıracak şirketlere 
peşkeş çekilen kamu kurumlarını? 90’larda kana 
bulanmış ellere mi sarılacağız bizi karanlıktan 
aydınlığa çıkarsınlar diye? Kendi açtığı dershanede 
öğretmenleri sigortasız çalıştıranlar mı emekçilerin 
haklarını gözetecek? Yapamazlar, bugüne kadar her 
yapamadıkları, her sustukları yapamayacaklarının, 
sessizliklerini bozamayacaklarının teminatı çünkü. 
Seçim meydanlarında vaatler sunmak kolay; 
ama bu sömürü düzenini yaratan, her gün türlü 
görünümlerde haksızlık ve adaletsizlik üreten bu 
kötülük timsali düzeni karşıya alınmadan sunulan 
hiçbir vaat gerçekçi değil, kurulan hiçbir denklem 
bizim sorunlarımızı çözmez, özetle bu tencerede 
pişen yemek yenmez, “demokrasi” sosu mide 

bulantısına çare olmaz.

 O halde denklemi biz kuracağız, kazanlarını 
devirip tencerenin başına geçecek  ve malzemeleri 
biz koyacağız. Eşitliği katacağız içine tencerenin, 
parasız sağlık ve eğitim hakkını, herkese konut 
güvencesini; insanca yaşamak için. Dinciliği çıkarıp 
laikliği koyacağız; çocuklar tarikat yurtlarında 
ölmesin, Özgecan’lar diledikleri saatte dolmuşa 
binip evlerine sağ salim dönebilsinler diye... 
Özelleştirmeleri çıkarıp kamuculuğu koyacağız; 
elektriğe, suya, doğalgaza para vermemek için... 
Ülkemizi emperyalist sisteme bağımlı hale getiren 
NATO’yu koymayacağız; Mehmet’lerin kaderi 
cephelerde ölmek olmasın diye... “Bu memleket 
beni beslemiyor” deyip gidelim bu ülkedenciliği 
değil; “Ben bu memleketi yaşanılır kılmak için ne 
yaptım” diyen burası bizim ülkemizciliği koyacağız... 
Ülkeyi açık pazar haline getirecek AB sevdasını 
da katmayacağız; emekçiler Almanya’da ucuz işçi 
olmanın değil, sömürülmemenin hayalini kursunlar 
diye... Yeşil patronları koymayacağımız gibi, laik 
patronları da koymacağız; üretirken patronlar 
değil, yalnızca üretim araçları gerektiğinden... 
1923’ün ilerici değerlerini ve kurucu iradesini 
muhakkak katacağız... Mesela cumhuriyeti içine 
sindiremeyen gericilerce, başı kesilen Kubilay’ı elbet 
katacağız… Ve bu memleketin tüm şanlı mücadele 
geçmişini katacağız esas... Tekel direnişini, Kavel 
Direnişini, Zonguldak yürüyüşünü, aynı günlerde 
Kamu emekçilerinin sendikal haklarını aldıkları 
1. Ve 2. Ankara yürüyüşlerini, Metal işçilerinin 
grevini, Haziran Direnişini, Beyazıt eylemlerini, 
Haziran’ın hemen öncesinde ODTÜ’nün ayağa 
kalkışını, kendilerini Özelleştirme İdaresi’ne 
zincirleyen Yatağan işçilerinin eylemlerini ve daha 
sayfaların yetmeyeceği nice mücadeleyi koyacağız. 
Sonra oturup keyifle, kana kana içeceğiz o güzel 
çorbadan. Tadı yıllarca damağımızdan silinmeyecek, 
mücadelemizin, dayanışmanın tadını alacağız ve çok 
daha güzel yemekler yapacağız, kocaman, aydınlık, 
eşit sofralar için.
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Biz Kırmızı Yakalılar, mesleki gelişimin önemini yadsımıyor, hafife almıyoruz. En başta kendimize 
yüklediğimiz savunmanlık misyonu, mevzuata, içtihatlara, doktrine çok iyi hakim olmamız gerekliliğini 
dayatıyor. Ancak mesleki gelişimin, aylık 750 TL gibi bir ücret karşılığında sertifika programları adında 

haraca bağlanmasına karşıyız. İşçi avukatların adeta “puan toplar” gibi, sertifika toplamaya özendirilmesine 
ve bunun üzerinden birbiriyle yarıştırılmasına karşıyız. Bu dayatılana mahkum değiliz. Diyoruz ki: Gelin 

birlikte okuya tartışa, birbirimize sora öğrene, ve en önemlisi birbirimizle paylaşa paylaşa geliştirelim 
kendimizi. Bu köşe tam da bu niyetle hazırlandı. Her ay güncel mevzuat değişiklikleri ve içtihatlar 

yayımlamak gayesindeyiz. Siz de bu köşeye katkı sunmak veya kararların tam metnine ulaşmak isterseniz 
sayfa altında yer alan sosyal medya hesaplarımıza mesaj atarak bize ulaşabilirsiniz.    

1) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E: 2017/4993, K: 2017/11242 numaralı ve 18.10.2017 Tarihli kararında; 
çocuk koruma kanunu gereğince verilen bakım tedbiri uygulanmak üzere koruma altına alınma 

istemi çekişmesiz yargı işlerinden olduğundan ve bölge adliye mahkemesince verilen hükmün kesin 
nitelikte olduğundan temyiz isteminin reddine hükmetti. Kararda; “Bölge Adliye Mahkemelerinin 

çekişmesiz yargı işlerinde verdiği kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz. Görülmekte olan 
davada temyize konu uyuşmazlık “5395 sayılı Kanun gereğince verilen bakım tedbiri uygulanmak üzere 
koruma altına alınmaya ilişkin olup, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 382/2-b-18 maddesi uyarınca 

çekişmesiz yargı işlerindendir. Açıklanan sebeple, Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm kesin 
nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir. Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 362/1-ç maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemelerinin çekişmesiz yargı işlerinde verdiği 

kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz. Görülmekte olan davada temyize konu uyuşmazlık 
“5395 sayılı Kanun gereğince verilen bakım tedbiri uygulanmak üzere koruma altına alınmaya ilişkin 
olup, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 382/2-b-18 maddesi uyarınca çekişmesiz yargı işlerindendir. 
Açıklanan sebeple, Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm kesin nitelikte bulunduğundan temyiz 

dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.” denmekte.

2) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2017/1849, K: 2018/48 numaralı ve 17.01.2018 Tarihli kararında 
temerrüt nedeniyle tahliye isteminde, ödeme emrinin tebliğine ilişkin usulsüzlüğün mahkemece re’sen 

dikkate alınamayacağına hükmetti. Somut olay özetle şöyle: Davacı vekili davalının müvekkiline ait 
taşınmazda kiracı olarak bulunduğunu, 2012 yılı Aralık ayı kirasını ödememesi nedeniyle davalı-borçlu 
hakkında icra takibi başlatıldığını, davalının ödeme emri tebliğine rağmen itiraz etmediği gibi borcu da 
ödemediğini ileri sürerek 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İ.İ.K) 269/a maddesi uyarınca davalının 

taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı taraf usulüne uygun şekilde yapılan 
dava dilekçesi tebliğine karşın yargılamaya katılmamış, cevap vermemiş, mazeret de bildirmemiştir.

Yerel Mahkemece takip dosyasında ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiği, bu nedenle tahliye sonucunu 
doğurmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde;

”Takibe esas alınan ve hükme dayanak teşkil edilen 16.10.2012 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira 
sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı bu kira sözleşmesine 
dayanarak 28.12.2012 tarihinde başlattığı icra takibinde ödenmeyen 2012 yılı Aralık ayı kira bedelinin 

tahsilini istemiştir. Ödeme emri davalıya 03.01.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mahkemece ödeme emri 
tebliğinde eksiklikler bulunduğundan ve ödeme emrinin yasaya uygun gönderilmediğinden bahisle, 

davanın reddine karar verilmiş ise de, ödeme emrinin geçerli olup olmadığı ve ödeme emrindeki 
bulunması gereken unsurların eksik olması şikayete tabi olup, taraflarca şikayet yoluna başvurulmaması 

halinde bu hususun Hâkim tarafından resen dikkate alınamayacağı yasa gereğidir. Ödeme emri 
şikayet yolu ile iptal edilmediği müddetçe geçerlidir. Bu nedenle davanın açılmasında bir usulsüzlük 

bulunmadığından ve takip tahliye istemli olarak yapılmış olduğundan işin esası incelenerek sonucuna 
göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi doğru değildir. 

Karar bu nedenle bozulmalıdır.” denmekte.

SİZİ KANDIRMIŞLAR: SERTİFİKA DEĞİL DAYANIŞMA ÖĞRETİR




