


2ankarabarosuucak@gmail.com UcretliCalisanAvukatlarKurulu

İŞÇİ AVUKATLAR VARDIR!
Yaklaşık bir yıldır İşçi Avukatlar Kurulu olarak aksatmadan her ay çıkarmaya çalıştığımız Kırmızı Yakalılar Dergi-
si’nin 9. Sayısıyla karşınızdayız. Bizler bu sayıya hazırlanırken, ülke aklımızla alay edercesine yan yana getirilen 
beş benzemez’in “umut” diye pazarlandığı bir genel seçim ve ekinde, 16 Nisan referandumunda halkın “hayır” 
dediği bir Cumhurbaşkanlığı, nam-ı diğer Başkanlık, seçimi atlattı. 25 Haziran’a kalan ise gelmek bilmeyen 
açıklamalar, işlevini yitirmiş bir parlamento toplamı, doğrudan sermaye sınıfı üyelerinden müteşekkil bir kabine 
oldu. Bugün ise, daha seçimler öncesinden kendisini hissettiren ekonomik kriz her yeni gün, gündemi belir-
lemekte; TL’nin dolar karşısındaki değeri her an daha da azalmakta.  Bu duruma, kimileri “dış güçler” diyor, 
kimileri “rahip Brunson”, kimileri ise “müstahak”. Ancak kim ne derse desin, kısa sürede hemen silkinip kendi-
lerine geliyorlar ve 24 Haziran sürecinde birbirlerine “rakip” olanlar dâhil düzenin tüm aktörleri, “Allah’ını seven 
defansa gelsin” pespayeliğinde sözde vatan savunmasına çağırıyorlar. Diyorlar ki “Aynı gemideyiz, batıyoruz: 
Gelin şu faturayı beraber ödeyelim”. Aynı gemi mi, iyi de dümen hiç bizim elimizde olmadı ki, rotayı da biz ta-
yin etmedik; o halde faturayı niye biz ödeyelim?

Benzer “aynı gemi” söylemi yaklaşmakta olan baro seçimleri için de kullanılıyor. Bu bizim kulağımıza daha çok 
“hepimiz meslektaşız, bu baro hepimizin!” şeklinde geliyor. Bakıyoruz biz bir aileyiz’cilerin tanıtım broşür-
leri ve söylemlerine, işçi avukatların ve stajyer avukatların uğradığı sömürünün s’si dahi geçmezken, çalışma 
koşullarımıza yönelik de tek bir samimi öneri sunulmuş değil. Söylem sahipleri, ya işçi avukatların sorunlarını 
“genç meslektaşlar”ın sorunlarına indirgemekte ve bizi seçim vitrinlerinin bir aksesuarı olarak görmektedirler; 
ya da işçi avukatlık söyleminin mesleği itibarsızlaştırdığını ileri sürerek bize gözlerini kapamaktadırlar. Oysa 
bugün bizi görmezden gelmek, Ankara Barosu’nun yaklaşık %40’ını inkâr etmek, onlara siz yoksunuz demekle 
eşdeğerdir.

Bizler İşçi Avukatlar Kurulu olarak bu söylemi asla kabul etmiyoruz. Üstelik her ne kadar baro yönetimine aday 
olanlar, işçi avukat denince kafayı öte yana çevirse de; işçi avukatlık meselesine bizim baktığımız noktadan 
bakanlar var ve bu bakış gittikçe görünür hale geliyor. Bu sayımızda, dergimizi onurlandıran Dr. Murat Özveri, 
bir haber sitesindeki köşesinde1 işçi avukatlık sorunsalını aylardır bu yayında işlediğimiz haliyle ele alıyor; işçi 
avukat adlandırmasını itibarsızlaştırma olarak görenlerin açıkça ortadaki sömürü ilişkisini perdelemek istedikle-
rini yazıyor. İşçi Avukatlar Merkezi, baro seçimlerine ilişkin hazırladıkları 4 sayfalık deklarasyonda işçi avukatlık 
sorunsalını sınıfsal açıdan tahlil ederken, genel kurula yönelik işçi avukatların her biri birer mücadele başlığı 
olabilecek somut taleplerini sıralıyor. Yine önümüzdeki sayılarda ayrıca inceleyeceğimiz, avukatlık mesleğinin 
dönüşümü ile ilgili hâlihazırda tek bilimsel eserin sahibi Kasım Akbaş, makalesinde 2avukat emeğinin niteliğini 
ve işçileşmesini kapitalizmin yasaları çerçevesinde inceliyor.    

Dememiz o ki, işçi avukatlık adlandırması bizim uydurmamız veya tercihimiz olmaktan ziyade; var olan somut 
durumun tahlilidir. Ve bu somut duruma objektif olarak bakan herkes, elbette patron gözlükleri yoksa; yaşadı-
ğımız sömürü ilişkisini tıpkı yukarıdaki özneler gibi açıkça tahlil etmekte, bizi işçi olarak nitelendirmektedir. Sa-
yıca her geçen gün katlanarak artıyorken, yaşadığımız sömürü her geçen gün daha da derinleşiyor ve biz hızla 
işçileşiyorken; varlığımızı inkar sınıf düşmanlığından öte bir anlam taşımaz ve acizcedir. İşçi avukatlar vardır! 
Ve iddia ediyoruz: Onları ve sorunlarını hiç olmadıkları kadar görünür kılacağız!

İçindekiler:

• Galat-ı Meşhurlarımız (3) 
• ‘İşçi avukatsın, işçi avukat kal; giy dedi cübbeni’ – Dr. Murat Özveri
• Baro Seçimleri Ve İşçi Avukatlar- Vedat Berişa
• Baro Seçimleri Stajyerleri Ne Kadar İlgilendiriyor - Av. Yıldıray Çıvgın
• Baro Seçimleri Yaklaşırken: İşçi Avukatlar Neden Siyasetle İlgilenir? –Gökçe Kaplan
• Adli Tatilde İşçi Avukat Ne Yapar? – Av. Seda Türkmen
• Ücretler Neden Böyle? – Av. Çisel Demirkan
• Mobbing İle Diğer Tüm İhtimaller Arasında Gidip Gelirken, Kulağımıza Gelen Birtakım Fısıltılar – Av. Serap Emir

1 https://www.evrensel.net/yazi/81857/isci-avukatsin-isci-avukat-kal-giy-dedi-cubbeni

2 http://www.hukukpolitik.com.tr/2017/10/23/yaldizli-yakalilar-avukat-emeginin-niteligine-iliskin-bir-giris-onerisi-2/
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GALAT-I MEŞHURLARIMIZ (3)
 

Kırmızı Yakalılar

Son iki sayıdır gazetemizde yer verdiğimiz, meslek-
taşlarımızca doğru bilinen yanlışları sıralamaya devam 
ediyoruz. Gerçek menfaatlerimizin temsiliyetini talep 
edebilmemiz hukuk üretiminde tuttuğumuz yeri doğru 
görebilmemize bağlıdır. Özellikle baroların seçim gün-
demiyle kuşandığı bu dönemde havanın biraz daha 
temizlenmesi şüphesiz faydalı olacaktır. Öyleyse de-
vam...
 
Patronum da çok çalışıyor. Kazandığını hak edi-
yor.
 
Yanlış. Patronu patron yapan, üretim aracı (büro, 
ilişkiler, network, adına ne dersek diyelim) ile kurduğu 
sahiplik ilişkisidir. Bu onu büyük-küçük, çalışkan-tem-
bel fark etmeksizin her halukarda patron yapar. Bu 
özellikler patron tanımı ile ilgisizdir. Patronun varlık 
sebebi, işçinin ürettiği değer ile patronuna kiraladı-
ğı çalışma kapasitesinin bedeli arasındaki farktır. Bu 
fark bir sömürü ilişkisidir. Bu farka el koymayan bir 
patronun varlık sebebi ortadan kalkar. Kendi çalışkan-
lığı patronun bireysel disiplin anlayışının ürünü veya 
yapmakta olduğu işin gereği olabilir. Ancak patron, 
emeği bir başkası tarafından denetim altına alınmadı-
ğı ve sömürüye tabi kılınmadığı için kendisine ait bu 
çalışmanın karşılığını zaten eksiksiz olarak almaktadır. 
Emeği denetim altında olmayan kişi daha fazla çalışa-
rak daha fazla, daha az çalışarak daha az kazanabilir. 
İşçiler ise ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar 
değer üretirlerse üretsinler, ücretlerinden fazlasını ka-
zanamazlar. 
 
Büyüyen hukuk bürolarında patron avukatların iş ta-
nımının avukatlıkla alakalı konular olmaktan çıktığı 
aşikardır. Şirketleşme düzeyinde bir hukuk işletmesi 
sahibi, yatırımlarını ilgilendiren birtakım tedbirler için 
yoğun bir çalışma sarf edebilir ya da yerine CEO ata-
yabilir. Her iki şekilde de patron olmaktan çıkmaz.
 
Benzer bir galat-ı meşhur, “Patronum da zamanında 

çok çalıştı” argümanıdır. Hazıra konan günümüz je-
nerasyonu hariç neredeyse tüm “işadamları” gerçek-
ten de çok çalışmıştır. Ancak bu, sömürü ilişkisini ve 
mevcut durumumuzu değiştirmez. 25 yıl konut yapan 
bir inşaat işçisi, ömrü boyunca ev alacak kadar para 
kazanamamış olabilir. Ali Ağaoğlu’nun zamanında çok 
çalışmış olması, bu şekilde on binlerce inşaat işçisinin 
artı değerine el koyarak zenginleştiği gerçeğini orta-
dan kaldırmaz. Milyonlarca işçinin emeğini denetim 
altına almak gerçekten de çok çalışma ister. Bu haklı 
bir kazanç değil, zaten patronluğun asıl mekanizma-
sıdır. Hukuk işletmesi sahibi avukat, isterse günde 2 
saat uyusun, yine de patrondur.
 
İleride siz de kendi işinizi kurduğunuzda...
 
Yanlış. Bu cümleciğin yanlışlığını ilan etmek için ta-
mamlanmasına lüzum yoktur. Bu anlayış avukatlık 
mesleğinin hala lonca ilişkilerine tabi olduğu, istihdam 
edilen genç avukatların bir çeşit usta-çıkrak ilişkisi-
ne tabi olarak çalıştığı, hukuk meslekleri açısından 
pre-kapitalist denilebilecek bir döneme özgüdür. Gü-
nümüzde bir süre deneyimli avukatın yanında işi öğre-
nip sonra kendi işini kurarak serbest kategoride yaşa-
mına devam eden genç avukat modelinin adlı adınca 
soyu tükenmiştir. Bu yaklaşım aynı piyasadaki farklı 
aktörlerin birbirlerinin yoluna direksiyon kırmadan 
devinebildikleri, kimsenin piyasayı etkileyecek kadar 
büyük olmadığı bir gerçekliğe aittir. Bugün hukuk alanı 
büyük bir tekelleşme sürecindedir. Büyük işletme-
ler boy göstermekte ve keşfedilmemiş alanları hızla 
tüketmektedir. Avukatlık kanun taslağında avukatlık 
şirketi ve bağlı avukatlık tanımlanmakta, staj süresi 
iki katına çıkarılmaktadır. Hızla artan hukuk mezunu 
sayısı işçileşmeyi neredeyse travma ölçüsünde hızlan-
dırmış, pek çok “meslektaşı” fiilen paralegal statüsüne 
sokmuştur. İleride kendi işini kurmak ve bağımsızlaş-
mak, pek çokları için tatlı bir temenniye dönüşmüştür. 
Daha gerçekçi olan bizler içinse bu ihtimal büyük öl-
çüde ortadan kalktığından bağımsızlık olgusunu birey-
sel değil, sınıfsal olarak algılamak eğilimi güçlenmiştir.
 
Teknolojik kolaylıklar, elektronik uygulamala-
rın programlanması ve geliştirilmesi, vb. işçi 
avukatların yaşamını kolaylaştırır.
 
Yanlış. Teknoloji, içerisinde geliştiği üretim ilişkile-
rinden soyutlanarak tek başına iyi ya da kötü bir şey 
olarak tanımlanamaz. Kapitalist ilişkiler içerisinde ger-
çekleştirilen teknik ilerlemelerin tek tarihsel neticesi 
işçilerin daha fazla esaret altına alınmasıdır. 
 
Üretimi kolaylaştıran teknik ilerlemeler kapitalizm 
koşullarında işçilerin çalışma süresini kısaltmaz. Baro, 
adliyelerde çalışmayı kolaylaştıran bir telefon uygu-
laması getirdi diye işçi avukatlar daha az çalışmaya 
başlamaz. Denklemdeki tek değişken üretimin kolay-
laşması olunca, bunun sonucu ürünün artmasından 
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başka bir şey değildir. Teknik ilerleme gibi sıçrama an-
larında daha hızlı üretilen ve aynı fiyata satılan ürün, 
en yüksek karlara sebep olur. Bu şüphesiz patronların 
lehinedir. Aynı süreçte işçilerin işlevi ise daralır ve ba-
zen ortadan kalkar. Daha önce gazetemizde bir yazıda 
dikkat çektiğimiz e-katip uygulamaları (bkz: Sayı 3 
- Tek Pakette İşçi Avukatlık) avukat emeğinin bede-
lini, ücreti düşürmekten, işçi avukatı kolayca ikame 
edilebilir bir şeye dönüştürmekten, onu paralegalleş-
tirmekten başka bir sonuç yaratmaz, örneğin. Bunun 
beklenmesi gereken bir diğer sonucu ise, doğal olarak 
işsizliktir.
 
Bu konuda şu ana kadar okuduklarınız, işçi avukat-
lık emeğinde son yıllarda yaşanan inanılmaz nitelik 
kaybını açıklamaktadır. Avukatlık emeğinin niteliksiz-
leşmesi, avukatların katipleşmesi, sadece sayılarının 
çokluğundan değil, onların fiziki işini gerektiren koşul-
ların azalmasından da kaynaklanmaktadır. Böylelikle 
işçi avukat başı ve sonu hakkında hiçbir fikre sahip 
olmadığı bir dosya için bir beyan dilekçesi yazmaktan, 
bir duruşmaya girmekten başka hiçbir işe yaramayan 
maktu ücretli çalışana dönüşmüştür. Elbette, yaban-
cılaşmanın ileri örneklerini veren bazı illerde, bu avu-
katlar şanslı olanlardır. Bizzat tanık olduğumuz üzere, 
bazı işyerlerinde avukatlık ruhsatı sahiplerinin seri icra 
tebligatlarının katlanması gibi neredeyse fabrika bandı 
üzerinde gerçekleştirilenin kopyası niteliğinde çalıştığı 
örnekler söz konusudur.
 
Baro seçimlerinde propaganda edilen elektronik uygu-
lamalar işçi avukatlara hiçbir şey ifade etmemektedir. 
İşçi avukatlar elbette teknoloji karşıtı değildirler ve 
onun gelişmesinden yanadırlar. Ancak onun gelişimi-
nin esaret ve sömürü ilişkisini geliştirmediği bir toplu-
mun mümkün olduğunu da bilirler. Bu toplumun kapi-
talizm olmadığı kesindir.
 
İşçi avukatların siyasetle ilgilenmesine lüzum 
yoktur.
 
Yanlış. Siyaset olgusu gece televizyonlarda çıkan tar-
tışma programlarına ve birbirinden farkı pek anlaşıla-
mayan siyasi partiler arasındaki polemiklere indirgen-
diğinde bu argüman mantıklı gelebilir. Ancak aslında 
siyaset, bu karikatürle alakası olmayan, insan toplu-
munun maddi yaşamının sürdürülmesinin tek yoludur.
 
İşçi avukatların yaşamını inşa eden koşullar, toplumun 
geri kalan tüm katmanları gibi, iktisadi temellidir. Ya-
şamın koşulları iktisadi ise, onun kaçınılmaz bir çıktısı 
olan siyaseti de iktisadın yoğunlaştırılmış bir ifadesi 
olarak anlamak gerekir. İşçi avukatların ekonomik 
haklarının sürekli olarak gasp edilmesinin arkasında 
biraz da bir siyasete sahip olmamaları yatmaktadır. 
Oysa ortak menfaatleri için bir araya gelmiş olan en 
küçük hücre dahi siyasi bir perspektife sahip olmak 
durumundadır. 

“Baro siyaseti” adı verilen teamüller de doğal olarak 
bir menfaat düzleminde gerçekleşir. Ancak bu düzle-
min işçi avukatların menfaatleriyle ne kadar örtüştü-
ğü çok tartışmalıdır. İşçi avukatlar, nesnel konumları 
itibarı ile barodaki her avukatla eşit olamaz. Bütün 
avukatların aynı dertleri paylaştığı tezi düpedüz başka 
bir menfaat kümesinin argümanıdır. İşçi avukatların 
dertleri gerçekten bambaşkadır. Bu sebeple “baro 
siyasetinin” şu ya da bu kesimi içerisinde kendine yer 
tutmaya çalışması kırmızı yakalıların menfaatlerini 
doyuracak sonuçları üretemez. Yukarıdaki örnekten 
hareket edersek, daha iyi e-uygulama vaadinde bulu-
nan baro grubuna oy vermesinin, işçi avukatın nesnel 
koşullarında değişiklik yaratması imkansızdır. Keza, 
“daha demokratik, daha güçlü, daha vesaire baro” 
formülünün işçi avukatlığa faydası yok denecek dü-
zeydedir. Zaten birçok örnekte siyasetini baro seçim 
çevreleriyle işbirliğine indirgeyen işçi avukatların temel 
motivasyonunun işçilikten kaynaklı sorunlara genel bir 
çözüm üretmek değil, bireysel kariyer beklentisi oldu-
ğu bilinmektedir.
 
Oysa işçi avukatların bağımsız olarak kendine tanımla-
dığı zemin, geçmişte kendi haklarını en yetkin şekilde 
güvence altına alan “BİR AVUKAT YANINDA, AVUKAT-
LIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA 
ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN 
ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK”i meslek 
örgütlerinin ulusal örgütlenmesine dayatmayı becere-
bilmiştir, örneğin. Bu, adlı adınca siyaset icra etmektir 
ve bunun “baro siyaseti” ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu 
siyaset yalındır, temizdir ve kimseye minnet duymak 
durumunda değildir. Haklı olmak, başka hiçbir yardım-
cıyı gerektirmeyen sonsuz bir meşruiyet kaynağıdır 
çünkü.
 
Genel kanının aksine, işçi avukatların kendi menfaat-
lerini güvence altına alması siyasallaşmasına bağlıdır. 
Bunun en rasyonel yolu ise örgütlenmektir. Sözlerimizi 
bitirirken, Genel Kurul’a yaklaşmamız vesilesiyle işçi 
avukatları bir kez daha kendi menfaatlerinin bilincine 
varmaya, aynı anlama gelmek üzere bizimle örgütlen-
meye davet ediyoruz.
 
Takipte kalın.
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‘İşçi avukatsın, işçi avukat 
kal; giy dedi cübbeni’1
Dr. Murat ÖZVERİ2

Avukatlığın dünyanın en eski meslekleri arasında yer 
aldığı söylenir. Yunan Mitolojisinde avukatlar “yakarıcı” 
olarak tarif edilirler. Tanrı Zeus’un bir ayağı topal, yüzü 
çirkin kızları avukatları betimler.
 
Avukatların tarihsel gelişim içerisinde başka sıfatları 
da olmuştur. Bu sıfatların bazıları, “laf taşıyıcı”, “müze-
vir”, “haksızı haklı haklıyı haksız yapan” (nahakkı hak, 
hakkı nahak yapan) gibi olumsuz, bazıları da “adalet 
savunucusu”, “adaletin gerçekleştiricisi” gibi olumlu-
dur.
 
Günümüzde ise bir başka avukatın yanında bağım-
lı çalışan avukatların nasıl adlandırılacağı, avukatlık 
unvanlarının önüne nasıl bir sıfat konulacağı sorunu 
ortaya çıkmıştır.*
 
2017 yılında mezun veren hukuk fakültesi 30 devlet 
41 özel üniversite olmak üzere 71 adettir. Barolar Bir-
liği verilerine göre avukat sayısı 31 Aralık 2017’de 106 
bin 496’a ulaşmıştır. Her yıl ortalama 3600 kişi avukat 
olmaktadır. TÜİK 2016 yılı verilerine göre, avukatların 
istihdama katılım oranları 76 avukatlar arasında işsizlik 
oranı yüzde 6 olmuştur.
 
Mezun olan avukatların önemli bir kesimi, avukatlık 
bürolarında ücret karşılığı çalışmak zorunda kalmakta-
dır. Bu avukatlar Türkiye işgücü piyasasında ne kadar 
kuralsızlık varsa aynısını yaşamaktadır.
 
En basitinden gerçek ücretleri üzerinden SGK primleri 
yatırılmamaktadır. Çift bordro uygulaması oldukça yay-
gındır. Her çift bordro uygulamasını yapan işveren gibi 
işveren avukatlarda, vergi, SGK primlerinin yüksekli-
ğinden yakınıp, genç avukatın geleceğinden çalmayı 
meşrulaştırabilmektedir.
 
Çalışma süresinin sınırı yoktur. Gidilecek adliyeye göre 
bazen sabahın beşinde yola çıkılmakta, günde 15-16 
saat çalışılmaktadır. İş yasasında çalışma sürelerine 
getirilen sınırlamaların avukatlığı kapsamadığı kabul 
edilmektedir. Fazla çalışma ücretini ağzına alan dahi 
yok denecek kadar azdır. Telefonla aranıp evde dinle-
1 11 Temmuz 2018 tarihi’nde https://www.evrensel.net/yazi/81857/isci-a-
vukatsin-isci-avukat-kal-giy-dedi-cubbeni adresinde yayımlanmıştır 
2 1985 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu Hukukçu, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktoru. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
alanında çok sayıda eser ve çalışmanın sahibidir. Hâlihazırda iş hukuku 
ile ilgilenen her meslekten hukukçu için en güncel kaynaklardan biri olan 
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nirken, hafta tatilinde, tatilde el konulan zamanlarını 
dile getirmek ise büyük ayıp olarak görülmektedir.
 
Baroların belirlediği ücretli avukatlar için asgari ücret 
tavsiye niteliğinde ve uyan neredeyse yoktur. Asgari 
tarife tavsiye niteliğinde olduğundan uyulup uyulma-
dığını denetleyen de yoktur.
 
Bağımlı çalışan avukatın haklarını koruyacak bir kuru-
mu da bulunmamaktadır. Üstelik, genç oldukları için, 
işin gerçek sahibi olarak görülmedikleri için, meslek-
taşları, hakimler, kalemler tarafından ciddiye alınma-
maları onlar açısından haklı bir hırçınlık nedeni olmak-
tadır.
 
İşin en çarpıcı ve acı yanı ise ne avukat ça-
lıştıran patron avukatlar ne de ücretli çalışan 
avukatların, hatta baroların, işçi avukat nite-
lendirmesini kabul etmemeleridir. İşçi avukat 
sıfatı küçültücü, avukatın statüsünü düşüren bir nite-
lendirme olarak algılanmaktadır. Ücret karşılığı ba-
ğımlı çalışma, yani tipik işçi-işveren ilişkisi abi/
abla-kardeş ilişkisi olarak nitelendirilip, aradaki 
sömürü ilişkisinin üstü örtülmekte, yok sayıl-
maktadır. Hemşericilik, din kardeşliği, yoldaşlık 
üzerinden perdelenen sömürünün bu kez mes-
lektaşlık, kardeşlik ilişkisiyle perdelenmesi söz 
konusu olmaktadır.
 
İnsanın Cem Karaca’nın “Tamirci Çırağı” türküsünde 
dile getirdiğini avukatlara uyarlayıp haykırası geliyor: 
“İşçi avukatsın sen işçi avukat kal giy dedi cübbeni”
 
Bir başka avukata bağımlı çalışmak, avukatın kendi 
mesleğine yabancılaşmasının doruk noktasıdır. ABD de 
fabrika gibi büyük bürolarda ücretli çalışan avukatlar, 
en fazla intihar oranına sahip meslek grubu içerisine 
girmişlerdir.
 
İşçi avukatların çalışma koşulları ağır, ücretleri düşük, 
mesleki tatmin düzeyleri sıfıra yakındır. Avukatlık etik 
kuralları, avukatın bağımsızlığı ücretli avukat pratiğin-
de sözde kalmaya mahkum kavramlardır.
 
Meslek örgütü olan barolar, sayıları her gün artan işçi 
avukatların sorunlarına çözüm üretecek kurumlar de-
ğildir.
 
İşçi avukatların meslek sendikaları üzerinden örgütle-
nip, ücret ve sosyal hakları, çalışma koşulları üzerin-
den ciddi bir mücadeleye başlamaları hem mesleğin 
niteliğinin artması, hem hak etmedikleri ağır çalışma 
koşullarından kurtulmaları için zorunlu hale gelmiştir.
 
İşin net cazibesi, avukat sıfatının vermiş olduğu statü 
duygusu, ofislerde yüz yüze çalışılmanın getirdiği ya-
kınlık, işçi avukatları yanıltmamalıdır.
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Ücret karşılığı, bağımlı çalışıyorsan işçisin. Mesleğin ne 
olursa olsun işçisin. Bağımlı çalışıyorsan işgücünü iş 
yasasının çizdiği çalışma sınırları içerisinde satmışsın 
demektir. Sen haklarına sahip çıkıp, gerçek konumunu 
net olarak içine sindirmezsen hiçbir abin/ablan senin 
haklarını gözetmeyecektir.
 
*Bu konuda benim bilebildiğim ilk ciddi bilimsel ça-
lışmayı Kasım Akbaş, “Avukatlık Mesleğinin Ekonomi 
Politiği/ Avukatların Sınıfsal Konumlarındaki Değişim: 
İstanbul Örneği” başlıklı doktora teziyle yapmış, tez 
2011 yılında Notabe-
ne yayınlarınca kitap 
olarak da yayımlan-
mıştır.
 

Not: İşçi avukat-
lar adına bir süredir 
görünür kılmaya ça-
lıştığımız konuların 
bizden tamamen 
bağımsız olarak çeşitli 
otoritelerce de dile 
getirildiği anlaşılıyor. 
Yalnızca bu bile, bu 
sorunların ve işçi avu-
katlığın barolardaki 
bir grup kişinin öznel 
düşüncesi olmadığını, 
bunun gayet nesnel 
bir gerçeklik oldu-
ğunu göstermekte. 
Yazısını öğrendikten 
sonra kendisiyle iletişim kurduğumuzda yazısını ya-
yınımızda kullanmamıza izin veren ve bildirimlerimizi 
heyecan ve nezaketle yanıtlayan Sn. Özveri’ye teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. Ancak uzunca bir süredir işçi 
avukatlık çerçevesinde mücadele sürdüren kimseler 
olarak, kullandığımız bu yazıya naçizane birkaç şerh 
düşmek gerektiğine inanıyoruz.
 
Yazar tarafından, işçi avukatların sorunlarının çözümü 
için bir meslek sendikası kurulması önerilmektedir. 
Malum olunduğu üzere hukukumuzda işyeri, işkolu ya 
da meslek esasına göre sendikal örgütlenmede ya-
sal bir engel bulunmamaktadır. Ne var ki, 6356 sayılı 
STİSK uyarınca Toplu İş Sözleşmesi yapma ehliyeti iş-
kolu esasına göre teşkil edilen sendikalarla sınırlandı-
rılmıştır. Bu, mesleki temelde ekonomik örgüt kurmayı 
fiilen anlamsız kılan bir düzenlemedir. Toplu iş sözleş-
mesi yapamayan bir ekonomik örgütün varlık sebebi 
çok sınırlıdır.
 
Kaldı ki, meslek temelli örgütlenme hak aramanın geri 
biçimlerine hitap etmektedir. İşkoluna göre sendika-
laşma dahi, mesleki bazda bir araya gelişe göre daha 
gelişkin bir örgütlenme formudur. Nitekim, Türkiye’de 

26 Kasım 2014 tarihinde AV-SEN isminde bir meslek 
sendikası gerçekten de kurulmuştur. Bu sendika, yapı-
sı itibarı ile TİS imza etme ehliyetine sahip olmaması 
bir yana, kendi metinlerine göre “…Esasen, Avukatlar 
Sendikası, sendikamızın tüzüğünü kabul eden tüm 
meslektaşları (bağlı ya da serbest çalışan ayrımına 
tabi tutmadan) kapsaması nedeniyle, başlıktaki (işçi 
avukatlık deyimi kast ediliyor – K.Y.) eleştirinin muha-
tabı değildir. Zira, Avukatlar Sendikası, tüm meslektaş-
ların eşit olduğunu ve meslek onurlarının korunması 
gerektiğini ifade etmektedir. Sendika, tüm avukatların 

avukatlık mesleğine 
özgü bağımsızlık 
gibi özelliklere sahip 
olması gerektiği-
ni, bunu kısıtlayan 
durumların ortadan 
kaldırılmasını sa-
vunmaktadır.” 
 
Oysa bize göre 
“meslektaşlık” an-
layışı bütün iyi 
niyetine rağmen 
geri bir anlayıştır. 
Avukatlık mesleği-
nin bağımsızlığını 
yitirmiş olması geri 
dönüşü olmayan 
bir süreçtir ve öznel 
tercihlerden değil, 
kapitalizmin kanun-
larından kaynak-
lanmaktadır. Bizim 

için bağımsızlık olgusu tek tek avukatların değil, ancak 
işçileşen avukatların da bir parçası olduğu işçi sınıfının 
bağımsızlığı olarak anlaşılabilir. Zaten barolar olarak 
teşkil olan meslek örgütlerinin olduğu bir yerde yeni 
bir meslek örgütlenmesi kurmanın faydası varsa bile 
ihmal edilebilecek düzeydedir. Bu temelde bir örgüt-
lenmenin gerekliliği çok tartışmalıdır.
 
Bütün bunları elbette avukatlara işkoluna göre bir 
sendikal örgütlenme önerdiğimiz için de söylemiyoruz; 
amacımız, suyu berraklaştırmak. Mevcut koşullarda 
ülkemizdeki işçi avukatların çoğunun muhtemelen 
İşkolları Yönetmeliği’ndeki 10 numaralı Ticaret, Büro, 
Eğitim ve Güzel Sanatlar işkoluna tabi olarak çalıştı-
ğı tahmin edilecektir. Avukatlıktaki tekelleşme düzeyi 
“şimdilik” büyük işletmelere ancak bir elin parmak-
ları kadar tahvil edilebildiğinden büroların çoğunun 
ağırlıkla yalnızca avukatlar ve az sayıdaki katiplerden 
müteşekkil olduğunu düşünmek gerekir. Bu koşullar-
da sadece hizmet sözleşmeli avukatlar ve katiplerden 
oluşan bir toplamın Türkiye’de Ticaret, Büro, Eğitim 
ve Güzel Sanatlar işkolundaki toplam işçilerin %1’ine 
tekabül eder bir sendikal örgütlenme gerçekleştirmesi 
ve TİS yetkisine hak kazanması objektif olarak imkan-
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sızdır. Avukat sayısının bu işkolunun %1’ini oluşturabi-
leceği yönünde iyimser bir kanaatimiz varsa dahi bun-
ların bu şekilde örgütlenmesi yıllar alacak bir süreçtir 
ve işçi avukatların sorunları bu süreci kaldıramayacak 
kadar yakıcı durumdadır.
 
Oysa hâlihazırda hakları için mücadele etmekte olan 
biz işçi avukatların sağ eline dört takla attırıp sol ku-
lağını tutmaya çalışmasına hiç gerek yok. Çünkü aynı 
(hatta daha iyi bir) neticeyi yaratacak çok daha güçlü 
bir silahları zaten var: “Bir Avukat Yanında, Avukatlık 
Ortaklığında Veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı 
Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik” (http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2015/12/20151226-6.htm)
 
Bu Yönetmelik, işçi avukatlara yazarın da değindiği 
tüm konuları da kapsayan pek çok konuda yasal gü-
vence getiriyor ve patron avukatlara bir tip sözleşme 
zorunluluğu dayatıyordu. Ancak, ciddi mücadeleler 
sonucunda TBB’ye kabul ettirebildiğimiz bu kısa ömür-
lü yönetmeliğin yürütmesi, açılan bir dava sonucunda 
2016 sonunda hiç şaşırtmayan şekilde Danıştay ta-
rafından durduruldu. Demek ki bu düzlemde yapmış 
olduğumuz ve yapacağımız çalışmalar haklarımızı 
tesis etmek bakımından kimileri için daha “can acıtı-
cı” sonuçlar doğurabiliyor. Elimizde böyle mücadele 
olanakları varken, örneğin bu davanın tarafı olarak ya 
da baro sathında haklarımızı tesis edecek şekilde ör-
gütlenebilecekken, çok kıymetli enerjimizi Türkiye’de 
bir mezarlığa dönmüş olan sendikal alana defnetmeye 
gerek var mı?
 
Notlarımızı toparlarken, bütün şerhlerimize rağmen 
sorunlarımızı akademik bir bakışla da gözler önüne 
seren kıymetli iş hukukçusu Sn. Murat Özveri’ye derin 
teşekkür borcumuz olduğunu unutuyor değiliz. Meslek 
örgütümüzün dahi tamamen sınıfsal çıkarlarla zaman 
zaman varlığımıza kulaklarını kapadığı bu koşullarda 
bu saptamalar bizim için çok kıymetlidir. Çözüm konu-
sunda farklı kanaatler geliştirsek de soruna dair ana-
lizlere tümüyle katılıyoruz. Bu saptamalarda hala işçi-
liğin avukatlıkla bağdaşmayacağı yönünde düşünceleri 
olan kimi meslektaşlarımız için çıkarılacak çok dersler 
vardır. Sayın Özveri’nin çalışmalarımızı ve yayınlarımızı 
takip etmesini, bunun yanında İşçi Avukatlık konu-
sundaki çalışmalarını artırmasını ve detaylandırmasını 
diliyoruz.

Kırmızı Yakalılar

Baro Seçimleri ve 
İşçi Avukatlar
Vedat BERİŞA

Geçtiğimiz ay DSA önseçimlerini atlattık. İşçi avukat-
lar adına herhangi bir şey ifade etmeyen yoğun ve 
“rengarenk” (özellikle pek itici bir renk olarak sarı) bir 
propaganda dönemi de seçimle beraber sona erdi. 
En azından telefonlara gelen “ısrarcı” SMS’lerin ve 
anlamsız etkinliklerin bir süreliğine kesilmiş olması da 
olumlu bir gelişme olarak ele alınabilir. Ancak yapı-
lan önseçimler bu bin bir renkli “demokrasi şöleninin” 
yalnızca başlangıcı niteliğindedir ve dikkat edilmesi 
gereken asıl husus işçi avukatların yine seçimini yapıp 
temsil edilmeyecekleri bir baro yönetiminin arefesinde 
olmaları hususudur.

Seçimler bireylerin ortak yahut farklı tercihlerle çoğun-
luğu sağlaması ve bunun neticesinde kendilerini yöne-
timde temsil ettirmesi esasına dayanır. Basitleştirerek 
tanımlanacak olursak, prensipte oy kullanacaklar oy 
kullanır, adaylardan herhangi birisi seçilir ve seçilen 
aday kendisine oy verenleri ve kendisine oy vermeme-
sine rağmen kapsayabildiği kadar kesimi yönetimde 
temsil eder. Seçimlerin herkesçe bilinen prensipleri 
aşağı yukarı böyledir. Böyle bir tanım üzerinden bakıl-
dığında seçimlerin temsil adaletini tam olarak sağladı-
ğını, hiç kimsenin temsil edilme konusunda herhangi 
bir sıkıntı yaşamadığını, seçimler yoluyla her türlü 
problemin çözülebileceğini ve hatta çözüldüğünü söy-
lemek gerekir. Ancak böyle bir varsayım gerçeklikten 
uzak olduğu kadar işçi avukatların yaşadıkları sıkıntı-
ları ele aldığımızda yalnızca gerçeklikten uzak olmakla 
kalmamakta, düpedüz abes olmaktadır. Bu referans 
noktasından elde edebileceğimiz iki olasılık ortaya 
çıkmaktadır.
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Birincisi ya seçim sistemimizde arızi bir durum vardır 
ya da seçimler, bireyler ve adaylardan farklı dinamikle-
ri de içermektedir.

İlk olasılığı ele aldığımızda baro seçimleri nezdinde 
herhangi bir sıkıntı görünmemektedir. Kişiler seçim 
günü seçimin yapıldığı yere gitmekte, oy kullanmak-
ta, büyük ölçüde birbirinin tekrar eden anlamsız ve 
yer yer iz’aç edici konuşmalar yapılmakta, oylar sayıl-
makta ve baro başkanı ve listesindeki yönetim kurulu 
üyeleri seçilmektedir. Bu noktada her şey klasik bir 
demokrasi anlayışına uygundur. Hatta dünyadaki ül-
kelerin neredeyse birçoğunda “serbest seçimler” bu 
şekilde yapılmaktadır. Seçim sisteminde gözlemlendiği 
kadarıyla olağan-
dışı bir durum 
yoktur. O halde 
seçim ve temsil 
ile ilgili problem 
daha derinlikli ve 
niteliklidir.

Seçimlere dair 
fikir yürütme 
faaliyetinde yuka-
rıdaki mevzubahis 
tanım üzerin-
den gidildiğinde 
anahtar kelime-
ler olarak uzlaşı, 
kapsama, çoğul-
culuk gibi soyut 
ve realiteye dayanmayan kavramlara ulaşmaktayız. 
Ancak gündelik çalışma hayatımızın çatışma, dışlama 
ve tahakküm gibi kavramlarla şekillendiğini bilmekte-
yiz. Aksinin iddia edilmesi ya naiflikten ya da patron 
avukatların ideolojik saldırısından kaynaklanmaktadır. 
En basit örnek ile patronun sermaye birikimi amacıyla 
maaşa yolu ve yemeği dahil etmesi, yahut çalışanını 
Bağ-Kur’lu yapmak istemesi veya cumartesinin mesai 
günlerine dahil edilmesinin yaygınlaşması uzlaşının 
değil tahakkümün sonucudur. Mülk sahibi patronlar 
mülk sahibi olmayan işçi avukatların çalışma koşulla-
rını düzenlemekte, bu koşulları dikte etmektedir. Ta-
hakkümün kaynağı mevcut düzendir. Faili ise “sevgili 
meslektaşımız” olan patron avukatlardır. Ancak pek 
tabi ki yaşanılan sömürü bu kadar basit ve sınırlı değil 
daha kapsayıcı, karmaşık ve yoğundur.

KİMİ TERCİH EDEREK NEYİ SEÇİYORUZ?

Seçimlere ilişkin kısa bir değerlendirme yaptıktan son-
ra neyin seçiminin yapıldığını da tartışmak önem arz 
etmektedir. Ancak burada altı çizilmesi gereken husus 
kimin değil neyin seçildiğidir. Zira adaylar tercih edilir 
ancak seçimlerden tek bir sonuç çıkar. Seçim sistem-
lerinin yahut “serbest seçimlerin” arızasının asli kay-

nağı buradadır. Binlerce tercihin içerisinden gerçek bir 
seçme şansı çıkmaması durumu; yapılmış, yapılmakta 
olan ve yapılacak bütün seçimlerin basit ancak acı bir 
formülasyonudur.

“Sevgili meslektaşlarımız” patron avukatların farklı 
patronluk modelleri üzerine yarıştıkları önseçimler işçi 
avukatların mesleki ve ekonomik gerçekliklerinin ele 
alınmadığı, işçi avukatların yok sayıldığı bir propagan-
da çöplüğünden ibarettir. İşçi avukatların çalışmaları 
karşılığı hak ettikleri fazla mesai, UBGT ve asgari bir 
standarda bağlanmış maaş gibi talepleri hiçbir metin-
de kendisine yer bulamamıştır. Bunun yerine işçi avu-
katlar anlamsız temelsiz bir biçimde yerine göre na-

ifçe yerine göre ise 
kasıtlı bir biçimde 
kurulan denklemler-
le genç avukatlara, 
kıdemsiz avukatlara 
eşitlemiştir. Birçok 
aday “genç avukat-
ların problemleri” 
olarak tanımladıkla-
rı bazı problemleri 
saptamışlar ve bun-
lara ilişkin de kalıcı 
çözümler geliştir-
memişlerdir. Ancak 
unutulmamalıdır ki 
bu çözüm geliştire-
meme ve sonucun-
daki çözümsüzlük 

hali adayların asıl problemi çözme becerisinin eksik-
liğinden değil bizzat seçimin patron sınıfın meşruiyet 
aracı olmasından ve seçimin yalnızca bu problemlerin 
ertelenmesine ve hasıraltı edilmesine yönelik bir araç 
olmasından kaynaklıdır.

O halde şu biçimde özetlenebilir ki; tercihler değişse 
de seçimin galibi daima patron avukatlardır. 

Yıllardan beri çeşitli adayların çeşitli çözümler öne sü-
rerek seçilmesine rağmen işçi avukatların durumu da-
ima kötüye doğru gitmiştir. Avukatların sahip oldukları 
mesleki değerler erozyona uğramış, avukatların büyük 
bir kısmı adaletten yoksun çalışma koşullarına tabi 
tutulmuştur. İşçi avukatlarda ve işçi avukatlara dahil 
olarak konumlandırılabilecek stajyer avukatlarda mes-
leğin geleceğine yönelik korkunç bir umutsuzluk hali 
mevcuttur. Bu nedenle neredeyse bütün DSA adayları 
umut söylemlerini ön plana çıkarmışlardır. Seçim slo-
ganları ve propaganda döneminde öne çıkarılan hu-
suslar tesadüf değil, saptamadır. Ancak adayların bu 
saptaması sorunun çözümüne değil patron avukatların 
propaganda araçlarının başarısına işaret etmektedir. 
Patron sınıfı basit bir denklemi görmüştür. “Umutsuz-
luk vardır, o halde seçim yapılana kadar umut olunma-
lıdır.”
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Ancak vaadedilen umut ancak bir sözcükten ibarettir. 
İşçi avukatlar hakları için mücadele edebilecek örgüt-
lülüğü sağlayana kadar bu durum böyle devam ede-
cektir.

İŞÇİ AVUKATLAR SEÇİM DENKLEMİNİN NERE-
SİNDEDİR?

İşçi avukatlar mevcut durum itibariyle ehvenişercilik 
siyasetini bir kenara bırakmalıdır. Zira patronlar pat-
rondur. Çalışma koşullarının serbest piyasa tarafından 
belirlendiği realitede etkileri sınırlıdır. İşçi avukatlar 
kazanımlarını “yeşiller hareketi imitasyonu” ile veya 
“sabit durup gülümseyerek” elde etmeyeceklerdir. 
Sınıfın talepleri ancak örgütlü sınıf siyaseti ile ger-
çekleşebilir. Zira işçi avukatların acilen talep etmeleri 
ve sahip olmaları gereken çalışma koşulları ve haklar 
patron avukatların seçim kampanyalarında değil biz-
zat İŞÇİ AVUKATLAR KURULU’nun örgütlü siyasetince 
saptanmış ve talep edilmiştir.

Patronun işçisi ile ortak ekonomik çıkarlara sahip ol-
duğunu iddia etmek, maraba ile ağanın ortak çıkarlara 
sahip olduğunu iddia etmek kadar abestir. 

BİREY OLARAK İŞÇİ AVUKAT-SINIF OLARAK 
İŞÇİ AVUKAT

İşçi avukatlar iyi patronlar arasından seçim yapmak 
yerine kendi bağımsız siyasi hattını kurmak zorunda-
dır. Siyasi hat, işçi avukatların kendi haklarını kazan-
malarında ve mevcut kazanımlarını müdafaa etmede 
zaruri ve asli bir unsurdur. Sade bir hak mücadelesi 
yetmez. Bu hakların kazanılması ve müdafaasına iliş-
kin tarihsel ve siyasi bir bilinç gerekmektedir. İşçi avu-
katın sınıfının gücü bu dinamiklere bağlıdır. Burada işçi 
avukattan kastedilen belirli baroculuk faaliyetlerine, 
profesyonelleştirilmiş siyasete mesleğinin erken dö-
neminde patron avukatlar aracılığıyla atılan kariyerist 
bireyler değil sınıfın ta kendisidir. Aksi takdirde işçi 
avukatların örgütsüz bir sınıf olarak yürüttükleri mü-
cadele güncel patronların ve geleceğin patronlarının 
kariyerlerini inşa etmek haricinde bir sonuç doğurma-
yacaktır. Siyaset işçi avukatın hayatının her yanındadır. 
Mücadele işçi avukatın hayatının her yanındadır.

Zira sınıfımız sandıklara sığamayacak kadar büyük ve 
dinamiktir.

Baro Seçimleri 
Stajerleri Ne Kadar
İlgilendiriyor ?
Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bilindiği üzere Ekim ayında Ankara Barosu Olağan Ge-
nel Kurulu yapılacak ve önümüzdeki en az iki yıl için 
“Başkan”ımızı seçeceğiz. Genel Kurul 2018 yılının Ekim 
ayında yapılacak olsa da yaklaşık bir yılı aşkın süredir 
adayların rahatsız edici seviyede propagandalarına 
maruz kalmaktayız.

Demokratik Sol Avukatlar grubunun ön seçimine ka-
tılan adayları da sayarsak, bu Genel Kurulda oldukça 
fazla aday bulunmaktadır. Demokratik Sol Avukatların 
ön seçiminde Erinç Sağkan, Seçkin Arıkan ve haliha-
zırdaki Başkan Hakan Canduran katılmıştır. Yapılan ön 
seçimde Erinç Sağkan diğer adayları farklı bir şekilde 
mağlup etmiştir.

Peki bu adaylar kendi içlerinde yarışırken, tüm aday-
ların avukat stajyerleri için vaatleri neler olmuştur? 
Yahut avukat stajyerleri için herhangi bir vaatleri ol-
muş mudur?

Adayların avukat stajyerleri için (varsa) vaatlerine 
bakmadan önce avukatlık stajının nasıl yapıldığı, staj-
yerlerin hangi zorluklara katlandıklarına değinmek 
gerek. 

Avukatlık Kanunu’na göre avukatlık stajı, bir yıl bo-
yunca kesintisiz olarak yapılır. Bu bir yılın ilk 6 ayı 
mahkemelerde, ikinci 6 ayı ise meslekte en az 5 yılını 
doldurmuş bir avukatın yanında yapılır. Bu süreç zar-
fında avukat stajyerlerinin ücret alması yahut başka 
bir işte çalışmaları kanunen yasaktır.

Peki uygulamada avukatlık stajının fiiliyatı ile kanu-
nun öngördüğü usul örtüşmekte midir? Elbette hayır. 
Nitekim stajın ilk 6 ayının mahkemelerde yapılması 
gerekirken, uygulamada mahkemelerde bir çalışma 
yapılmamakta, stajyerler mahkemelere sadece “imza 
atmaya” gitmektedirler. Hatta birçoğu imza atmak için 
bile her gün değil, genelde o mahkemedeki staj bölü-
münün son günü gitmektedirler.

Kaldı ki her ne kadar kanuna aykırı olsa da avukat 
stajyerleri, mahkemede yapmaları gereken ilk 6 aylık 
staj dönemini de bir avukatın yanında çalışarak geçir-
mektedirler. Bu durum, günümüzde avukat stajyerleri-
nin sorunlarından sadece biridir.
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Şimdi gelelim en önemli soruna, geçim sorununa. 
Yukarıda da bahsettiğim gibi avukat stajyerlerinin bir 
yıllık staj dönemlerinde staj için ücret almaları yahut 
başka bir işte çalışmaları kanunen yasaktır. Yasak ama 
bu insanlar bir yıl boyunca aç mı kalacaklar? Bu se-
beple stajyerler, kanunun eliyle “üstatlarının” ve mes-
lek “büyüklerinin” insafına bırakılıyor. Nitekim stajyer-
ler stajları boyunca, yanlarında “staj yaptıkları” meslek 
büyüklerinin “lütfettikleri” ve yine meslek büyükleri 
tarafından “harçlık” olarak adlandırılan ücretler almak-
tadırlar. Bu ücretler günümüzde ne yazık ki aylık 600 
ile 900 TL arasında değişmektedir. Bu miktarlar, 2018 
yılı net asgari ücretin neredeyse yarısı kadardır.

Üstelik stajyerler, bu meslek büyüklerinin yanında tam 
anlamıyla avukatlık stajı yapmamakta, daha çok ucuz 
sekreter yahut kâtip olarak kullanılmaktadır. Bir başka 

deyişle avukat stajyerleri, meslektaş edebiyatı yapan 
“üstatları” tarafından istihdam edilip, staj eğitimi al-
mak yerine, kendilerine sekreterlik, çaycılık, temizlik-
çilik ve kâtiplik yaptırılıyor. Dolayısıyla “üstat” avukat, 
sekreter ya da kâtip istihdam etse aylık yaklaşık 2500 
TL masraf yapacakken, stajyer çalıştırıp tüm bu işle-
rini aylık 750 TL’ye yaptırmış oluyor. Kapitalist açıdan 
bakarsak son derece kârlı bir durum!

Ben bu durumu dile getirdiğimde genel olarak “Karde-
şim onlar da öyle avukatların yanında çalışmayı kabul 
etmesinler!” şekilde bir tepki ile karşılaşıyorum. Ben 
de buna diyorum ki: “Hırsızın hiç mi suçu yok?” 
Elbette biz de stajyer arkadaşlarımıza, böyle avukat-
ların yanında çalışmaması için gerekli telkinlerde bulu-
nuyoruz. Bulunuyoruz bulunmasına da bu yeterli mi? 
Gerçekten, yukarıda bahsettiğimiz “üstat avukat” tipi, 
günümüzde istisna değil, kural haline gelmiş bulun-
maktadır. Bir başka deyişle, stajyer çalıştıran avukat-
ların çoğunluğu, stajyerlerine bu şekilde muamelede 
bulunuyor. Dolayısıyla stajyerlerin, meslektaş edebi-
yatı yapan bu “üstatları” dışında pek bir seçenekleri 
bulunmuyor.

Görüldüğü gibi avukat stajyerlerinin durumu son de-

rece içler acısı. Peki sayın adaylarımız bu durumun 
farkındalar mı? Stajyerlerin durumlarını düzeltmek için 
bir vaatleri yahut programları var mı?
Seçkin Arıkan’ın kampanyasında başlayalım. Her ne 
kadar ön seçimi kaybetmiş olsa da http://seckinari-
kan.com/genc_meslektaslarim.html linkinde Seçkin 
Arıkan’ın genç avukatlar ve avukat stajyerleri için bir-
takım seçim vaatleri bulunmaktadır. Yazımızın konusu 
avukat stajyerleri olduğu için sadece stajyerlere ilişkin 
vaatleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Avukatlık Akademisi: “Staj eğitiminin kurumsal-
laşması için avukatlık akademisi adı altında bir 
örgütlenme sağlanacak, staj eğitiminin standart 
ve hedefleri, ölçme-değerlendirme prensipleri be-
lirlenecek, orta vadede avukat stajyerlerinin hakim 
stajyerleri ile aynı şartlarda eğitim almaları ve eko-

nomik imkanlardan yararlanmalarının sağlanması 
için çalışmalar yapılacaktır.” 

2. Avukat Stajyerleri için Cübbe: “Staj döneminin ikin-
ci altı ayında duruşmalara giren stajyer avukatların 
duruşmalarda yaşadıkları sorunların önüne geçmek 
ve meslek aidiyetini hissetmelerini sağlamak için 
stajyer avukatlara özel cübbe tasarımı yaptırılarak 
kullanımı sağlanacaktır.”

3. Avukat Stajyerlerinin Temsili: “Baromuzda önemli 
sayılara ulaşan gelecekteki meslektaşlarımız stajyer 
avukatların Baro yönetimi ile iletişimlerinin sağlan-
ması amacıyla bir temsilcilerinin stajyer avukatları 
ilgilendiren konuların tartışılacağı baro yönetim 
kurulu toplantılarına katılması sağlanacaktır.”

Görüldüğü gibi Seçkin Arıkan’ın stajyerlerle ilgili proje-
leri yukarıda listelenmiş, ekonomik duruma sadece bir 
projede yer verilmiş ve o projede de hâkim stajyerleri 
ile kıyaslama yapılmıştır. Ayrıca ekonomik sorunların 
nasıl çözüleceğine ilişkin herhangi bir yol haritası da 
belirtilmemiştir. Bunun dışında stajyerlerin “meslek 
büyükleri” tarafından nasıl sömürüldüklerine ilişkin 
herhangi bir açıklama yahut bu durumun çözülmesi 
için herhangi bir proje sunulmamıştır.
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Hakan Canduran ise https://www.hakancanduran.com 
isimli internet sitesinde yayınlamış olduğu vaatlerinde 
ise avukat stajyerlerine ilişkin iki vaat bulunmaktadır. 
Bunlar “Avukatlık Akademisi” ve “Stajyer Avukatlar 
Eğitim Vakfı” vaatleridir. Bunun dışında Hakan Candu-
ran’ın kampanyasında avukat stajyerlerinin ekonomik 
durumları ve maruz kaldıkları emek sömürüsüne iliş-
kin herhangi bir vaadi bulunmamaktadır.

Erinç Sağkan’ın http://www.erincsagkan.com/se-
cim-brosuru/ linkinde bulunan vaatleri arasında, 
“Stajyer Değişimi” projesi bulunmaktadır. Bu proje 
kapsamında stajyerlerin yurtdışında eğitim almaları ve 
böylelikle diğer ülkelerdeki yargı sistemlerini ve kar-
şılaştırmalı hukuku icra etme fırsatı bulmaları amaç-
lanmaktadır. Avukat stajyerlerinin bu proje ile mesleki 
gelişimlerinin artacağı açıktır. Ama Erinç Sağkan’ın 
programında da stajyerlerin maruz kaldıkları sömü-
rünün ortadan kaldırılması ve ekonomik koşullarının 
“insancıl” seviyelere çıkarılması için herhangi bir proje 
bulunmamaktadır. 

Diğer adayların avukat stajyerlerine ilişkin herhangi 
bir vaatlerine rastlayamadım. Belki de bu asıl seçimin 
Ekim’de olmasının, Ekim ayına da daha en az 2 ay 
olmasının sonucudur. Zaman geçtikçe tüm adayların 
vaatlerini zaten göreceğiz.

Kaldı ki; yukarıda bahsettiğimiz vaatler, sadece bu 
seçim döneminde değil, önceki seçim dönemlerinde 
de vaadedilmişti. Buna rağmen, avukat stajyerlerinin 
mesleki, ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin hiçbir 
adım atılmadı.

Bu sebeple, Olağan Genel Kuruldaki seçimi hangi 
aday kazanırsa kazansın, avukat stajyerlerinin uğra-
mış oldukları meslektaş sömürüsünün ve rezil şartlar-
daki ekonomik durumun ortadan kalkacağına ilişkin 
inancım ve umudum bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
burada avukat stajyerlerine düşen görev, birlik olup 
ve meslektaş edebiyatını bir kenara bırakıp, haklarını 
ve uğramış oldukları haksızlıkları tüm mecralarda dile 
getirmek ve haklarını alabilmek için birlik içinde müca-
dele etmektir.

Baro Seçimleri 
Yaklaşırken: 
İşçi Avukatlar Neden
Siyasetle İlgilenir ?
Gökçe KAPLAN

Credit Suisse geçtiğimiz aylarda bir küresel zenginlik 
raporu açıkladı. Buna göre dünyanın en zengin %1’lik 
bir kesimi, dünya üzerindeki servetin %50,1’ine sa-
hip3.  Bu oran 2008’den beri  %7,6 artmış. Zengin-
liklerimizin laik-dinci demeden çeşitli sermaye grup-
larının elinde yoğunlaştığı ülkemiz de bu tablodan 
bağımsız değil elbette. Dünya Bankası’nın açıkladığı 
2017 sonu verilerine göre ülkemizde %1’lik bir kesim 
ülke gelirinin %23,4’üne el koyarken, %50’lik bir nü-
fus ise gelirin %14,6’sını alıyor.4  Cirolarını ve kârlarını 
en çok büyütenlerin hangi sermaye grupları olduğu 
internette birkaç saniyelik bir araştırmayla bulunabilir. 
Bütün veriler dondurulmuş bir andaki istatistik bilgisini 
değil, yoğun bir yoksullaşma sürecini açık etmektedir.

Elbette ki kapitalizm koşullarında yaşayan bir insanın, 
içinde yaşamak zorunda olduğu devasa yapıdan çıkıp 
birkaç adım geriden daha büyük bir tablo görmesinin 
önünde bazı nesnel engeller var. Sıradan bir yurtta-
şın gündelik sorunları tek başına kapitalizmi bütünsel 
olarak kavramasını sağlayamaz. Her gün 9-10 saat 
çalışan bir işçi avukatın, örneğin, kendi bireyselliğiyle 
açıklamaya çalıştığı dünya doğal olarak çarpıtılmış ve 
biçimsiz olmak zorundadır. Bu kişi pekâlâ avukatlık 
ruhsatına rağmen “alelade bir işçi” olmasını gereğince 
çalışmamasıyla, şanssızlıkla, yeterince dua etmeme-
siyle, avukatlık mesleğinin ahlaki ilkelerinin aşınma-
sıyla, Türkiye’nin Avrupa gibi olmamasıyla, muhalefet 
3 https://www.theguardian.com/inequality/2017/nov/14/worlds-ric-
hest-wealth-credit-suisse 
4 http://wid.world/country/turkey 
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partisinin adayının seçilememesiyle vb. açıklayabilir. 
Oysa tekelleşmeyle birlikte klasik kent küçük burju-
vazisinin işçileşmesi bir çeşit talihsizlik veya komplo 
değil, kapitalizmin yasasıdır. Bunun avukatlığın klasik 
ilkeleri daha fazla benimsenerek ya da daha fazla dua 
ederek değişmesi imkânsızdır. Çözüm de oldukça nes-
neldir yani. Ama tek başına bunu görmek kolay değil-
dir.

Bu ülkede işçilerin ve işçileşmekte olanların burnunun 
ucundan ötesini 
görmesine engel 
olan asli şey 9-10 
saat çalışması da 
değildir aslında. 
Bu 9-10 saatlik ça-
lışma da, çalışma-
nın dışında kalan 
zamanlarda izle-
nen televizyon da, 
hatta alınan ücret 
ve yaşam tarzı da 
toplumun düşün-
me biçimi olan 
ideolojinin bileşen-
leridir. Kapitalizmin 
ideolojisi.
Kapitalizme özgü 
olan bütün bi-
linç biçimleri gibi 
(sanat, din vb.) kapitalizmin ideolojisi de sürekli bir 
gelişim halinde. Bu gelişim “tarihsel bir meczup” ola-
rak anılmamak için kapitalizmin nesnel gelişmesiyle 
uyumlu olmak zorunda.

Bunu kapitalizmin bazı davranışlarıyla ölçmek müm-
kün. Geçtiğimiz haftalarda seçimler vesilesiyle bir 
yazar dikkat çekti bu konuya. Kapitalizmin siyasetçile-
rinin tarih boyunca çokça yalan söyledikleri bilinir. Bir 
siyasetçi seçimler sırasında X mevkiine köprü yaptır-
mayı vaat edebilir. Seçimden sonra köprüyü yaptırma-
yabilir. Burada insanlar samimi olarak kandırılmışlardır. 
Asli bir neticeye bağlanmasa da siyasetçinin yalan atıp 
atmadığı henüz siyasetin konusudur çünkü. Kapitaliz-
min bugünkü kadar gelişkin olmadığı günlere ait bir 
anlayıştır bu.

Oysa bugün, siyasetçilerin yalan söyleyip söylemediği 
sorusunun dahi önemsenmediği bir ideolojik zemine 
ulaşmış durumdayız. İnsanların kapitalizmin siyasetin-
den talep ettiği şey neredeyse daha iyi yalan söylen-
mesine dönüşmüş durumda. Bir çeşit “Açlık Oyunla-
rı”vari propaganda filmleri savaşında yaşıyor gibiyiz. 
Buna batı jargonunda post-truth deniyor.  Siyasetçinin 
ne söylediğinin, vaat ettiği şeyin gerçek olup olmadı-
ğının hiçbir önemi yok. Biçim tamamen içeriğin yerini 
almış halde. “Doğru-yalan” ayrımının yerini görsel/
söylemsel olarak “kötü yalan atan - iyi yalan atan” 

ayrımı alıyor. 
Kapitalizmin kendi gelişimine uyumlu olacak düşünce 
yapısı gerçeklikle bağını koparmak zorunda kalıyor. 
Çünkü %1’lik kesimin dünyadaki zenginliklerin yarı-
sına el koyması ancak bir yalan okyanusunda müm-
kün olabilir. Kapitalizm geliştikçe düşünce yapısı aklını 
yitiriyor. Milyarlarca insan, burnunun ucundan ötesini 
görmesine izin verilmeyen bu mecrada sürekli yalan 
solumak zorunda. Ülkemizde de böyle. Her saat, mil-
yonlarcamız, yalan soluyoruz.

Kimse bunu ik-
tidardaki siyasi 
düşünceyle sınırlı 
tutmamalı. Bu 
düşüncenin ne-
redeyse gün aşırı 
farklılık gösteren 
söylemlerinin, 
destekçileri tara-
fından bir doğru-
luk tartışmasına 
konu edilmesini 
beklemiyor za-
ten kimse. Ama 
kendini Alevilerin 
partisi ilan edebi-
len siyasal yapı-
ların Şeyh Said’i 
anması, laikleri 

temsil ettiğini ilan eden bir adayın kampanyası bo-
yunca dini inançlarından bahsetmesi gibi absürdlükler 
ancak bu zeminde gerçekleşebilirdi. Onlar da yalan 
solutmak zorundalar, her saat.

Şu farkla… Son sayılanların ve benzerlerinin hitap et-
tiği yurttaşlar, ki kitabi tanımı itibarıyla işçi avukatların 
ezici yüzdesinin buraya denk düştüğüne şüphe yoktur, 
samimiyetle kandırılanlardır hala. Onlar “daha iyi ya-
lancıyı” değil, doğru söylediğine inandıkları yalancıyı 
destekliyorlar her seferinde. Onlar için bir siyasetçinin 
yalan söyleyip söylemediği sorusu hala siyasetin konu-
su. Her seferinde samimiyetle hayal kırıklığına uğru-
yorlar. Kapitalizmin ideolojisinin “tarihsel bir meczuba” 
dönüştüğünü düşünenler aslında kapitalizmin kendisi-
nin tarihsel bir meczuba dönüştüğünü kavrıyorlar far-
kında olmadan. Bu ülkenin, yüzü aydınlığa dönük bu 
insanlarına da sürekli yalan solutuluyor ama el yorda-
mıyla temiz havayı aramaktan bıkmıyorlar. Demek ki 
hiç yalan söylemeyenlerin ayağını basacağı zemin de 
burası olacak. Hiç yalan söylemeyenler, onları bilinç-
lendirecek ve kapitalizmi bütünsel olarak kavratacak 
olanlar, o soluk borusunu buraya açacaklar. Evet, ay-
lardır işçi avukatların bağımsız olarak örgütlenmesine 
yaptığımız vurgunun sebebini okumaktasınız. 

Geçtiğimiz sayıda seçim sivil toplumculuğu vesilesiyle 
yurttaş-siyaset ilişkisine değinmiştik. Baro seçimle
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yaklaşırken, temayı böylece derinleştirmiş olduk. Geç-
tiğimiz günlerde bir grup avukatın seçimler sebebiyle 
hazırladığı bir deklarasyon (İşçi Avukatlar Merkezi) 
elimize geçti. Bu bildirgede baro seçimlerinin ülke 
siyasetinin küçük bir yansıması olduğu, burada birbi-
rinden ayırt edilemeyen projeler arasında “güçlü olanı 
desteklemek” gibi akıl dışı bir siyaset mantığı olduğu 
ifade edilmiş... Çok tanıdık değil mi? 

Bu her tarafından samimiyetsizlik ve sunilik fışkıran 
“siyaset” anlayışının bir şeyleri çağırdığı çok açık değil 
mi?

Yukarıda bahsettiğimiz, kapitalist gerçekliğe uyumlu 
düşünce yapısının gerçeklikten kopmak zorunda kal-
ması, açıkça kapitalizmin krizine delalet ediyor. Burada 
kazanabileceklerimiz kaybettiklerimizin ötesinde. İşçi 
avukatlar size duymak istediklerinizi, kariyer merdi-
venlerinde denk geleceğiniz mucizeleri, yurt dışına 
kaçmanın olanaklılığını, rekabetin sizi yukarı taşıma 
olasılığını vb. değil; kapitalizmin yasalarını ve onunla 
başa çıkmanın rasyonel yolunu anlatıyor. İşçi avukat-
lar sizi bir adım geriye çekip size büyük tabloyu gös-
teriyor. Bu iddia, size yalancılar arasında en iyiyi seç-
meyi ya da yalancıların doğruyu söylemesini ummayı 
değil; doğruyu kendiniz üreteceğiniz imkânları, adlı 
adınca kendi örgütünüzü vaat ediyor. Lafı uzatmaya 
gerek yok, el yordamıyla aradığınız şey burada.

Yaka rengi fark etmeksizin, hangi sınıfa ait olduğunu-
zu ve gerçek menfaatlerinizi kavramakta…

Bu yıl küçük bir delik açtık, bağımsız bir yapılanmay-
la temiz havayı bir kısım arkadaşımıza ulaştırabildik. 
Önümüzdeki yıllarda bu delik şüphesiz çok daha ge-
nişleyecek ve kendi siyasetimizin kanalı olacak. Bu 
ülkeyi değiştirmek hiç zor değil. Yeter ki kendi gücü-
müze güvenmeyi bilelim.

Daima!

Adli Tatilde İşçi Avukat Ne 
Yapar?
Av. Seda TÜRKMEN

Başlıktan anlaşılacağı üzere, yazımızın konusu adli tatil 
özelinde işçi avukatın yıllık ücretli izin hakkı. O halde 
konuya girmeden önce, adli tatilin ne anlama geldiği 
ile başlamak yerinde olacaktır. HMK. 103. Maddesine 
göre adli tatil; madde hükmünde sayılan dava ve iş-
lerin dışında, diğer dava ve işlerin yapılmadığı zaman 
aralığıdır. Takdir edileceği üzere, tüm çalışanlar gibi 
adliye çalışanlarının da tatile ihtiyacı vardır ve onla-
rın bu haklarını kullandığı, yargılama faaliyetinin de 
bir süreliğine de olsa askıya alındığı bir dönem olarak 
tanımlamak mümkündür. Bu dönemde hakim savcı-
ların çoğu ile adliye personeli dönüşümlü olarak yıllık 
izinlerini kullanmakta olup ve bu süreç HMK 102. ve 
CMK 331. maddesi uyarınca; “her yıl yirmi temmuzda 
başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir 
eylülde başlar.” 

Ancak adli tatil boyunca her ne kadar avukatların 
keşfe iştirak, duruşmaya girme gibi işler yönünden 
iş yükü azalsa da; dilekçeler teatisi, tebligat işlemle-
ri, dosyanın başka bir mahkemeye veya üst mercie 
gönderilmesi işlemleri durmadığından, aslına bakılırsa 
kalemlerdeki rutin faaliyetler de devam eder. 

Hukuk ofisleri ise adli tatili, tüm dosyaları toparlayıp 
yeni adli yıla daha az dosya ve daha az işle girmek 
açısından bir fırsat olarak görür. Dolayısıyla tebellüğ 
edilen belgeler yönünden her ne kadar kanunen sü-
reler işlemese de, fiiliyatta hukuk ofislerinde süreler 
işlemeye hiç ara vermez. Çünkü amaç, yukarıda ifa-
de edildiği gibi “iş eritmek”tir. Bu noktada ise, biz işçi 
avukatlara iş eritme fiilinin failleri olarak epey önemli 
bir sorumluluk düşmektedir. Bizler adli tatil dönemin-
de her ne kadar daha az sayıda duruşmaya girsek de 
kalem işleri, yazılacak dilekçeler ve koşuşturmacalar 
bitmek bilmez. Bir yanda yoğunlaşılması dört göz-
le beklenen icra dosyaları vardır, bir yandan ise du-
ruşmalar yerine ikame edilen zamanda baştan sona 
elden geçirilmeyi bekleyen dosyalar ve hazırlanacak 
raporlar. İşçi avukatlar bu açıdan, adli tatilde belki de 
en çok çalışan hukuk hizmet emekçileri olmakta iddi-
alıdırlar. Zira diğer adliye emekçilerinin ve patronların 
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aksine, onlar adli tatilde de çoğu zaman izin kullan-
maksızın çalışırlar. 

Tüm bu çalışma patronların adli tatil döneminde keyif-
lerince tatil yapabilmeleri içindir. Ofiste işlerin sorun-
suz bir şekilde ilerlemesini sağlayan işçi avukatken; 
adli tatilde 1 ay tatil yapacak olan patron avukattır. 
Yazın sıcağında ofislerde klavye başında dilekçe dö-
şeyen, Ankara’nın 7 bölgesine dağılmış adliyelerde 
merdiven arşınlayarak ara kararları yerine getirmeye 
çalışan işçi avukatken; 1 aylık tatilini yurtiçinde mi 
yurtdışında mı değerlendireceği üzerine kafa yoran ve 
nereleri gezeceğine ilişkin plan yapmakla meşgul kişi 
patron avukattır. 

Peki abartıyor muyuz ya da ajite mi ediyoruz? Bu sa-
tırları okuyan eğer bir işçi avukatsa bu soruya hayır 
diyecektir. Zira, çalıştığınız ofiste bir yılınız dolmadan 
yıllık izne hak kazanamayacağınızı size usanmadan 
hatırlatan patronunuz; yıllık izne hak kazandığınızda 
da bu izni ne zaman kullanacağınıza ilişkin mutlak bir 
belirleyendir. İzninizi işlerin yoğun olmadığı (tabi böyle 
bir zaman varsa) bir zaman, özellikle de adli tatilde 
kullanabileceğiniz yönünde telkinlerde bulunur. Ancak 
yukarıda belirttiğimiz gibi biz işçi avukatlar açısından 
adli tatil kavramı mevzubahis olmayıp süreler her 
daim işlemeye devam ettiğinden, adli tatilde kulla-
nılacak bir hafta izin için pek çok kez fazla mesaiye 
kalmamız ve normal zamanlardakinin üstünde bir efor 
sarfetmemiz gerekmektedir. Siz bu eforu sarfederken 
patronunuz elbette yaz aylarında önce kendi tatilini 
yapar, geri dönmesini takiben de size bir tatil takvimi 
sunar. İzin verirken dahi defalarca kez işlerin üzerin-
den geçer, tüm işlerin bittiğinden pekçok kez emin 
olur, ve nihayetinde size bir haftalık tatili bir lütufmuş 
gibi sunar. Aslına bakarsanız yasaya göre yıllık izne bir 
yıl dolunca hak kazanırsınız ama izni ne zaman, kaç 
gün, parçalı mı parçasız mı kullanacağınızı dahi “iş 
yoğunluğu” belirler, tabi yerseniz.

Halbuki, Danıştay 8. Dairesi’nin 2015/15155 E. Sayılı 
kararı ile 22/09/2016 tarihinde her ne kadar yürütme-
si durdurulsa da, 2015 yılında Resmi gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren ve yaklaşık 1 yıl yürürlükte 
kalan “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında Veya 
Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan 
Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 
(İşçi Avukatlar Yönetmeliği) İzin Hakkının Düzenlen-
mesi başlıklı 7. maddesi uyarınca; 

“İzin hakkının düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) İşgören avukat, çalışma dönemi süre-
since, her takvim yılı için, yılsonundan itibaren asgari 
21 takvim günü ücretli izin kullanır. Bu süre 4857 sa-
yılı Kanunda belirlenen sürelerden az olamaz. Bu iznin 
en az 11 günü adli tatil içerisinde kullandırılır.

(2) İşveren avukat, işgören avukatın talebi halinde, 
kendisine, topluca veya farklı günlerde kullanılabilecek 
şekilde bir yıl içinde en az 10 takvim günü ücretsiz izin 
vermeyi kabul eder.

(3) İşveren avukat, işgören avukatı onun talebi dışın-
da ücretsiz izne çıkaramaz.
(4) İşgören avukat, 4857 sayılı Kanunda tanınan ma-
zeret izinlerini yukarıda belirtilen ücretsiz izin süreleri-
nin dışında ayrıca kullanabilir.

(5) İşgören kadın avukatın, 4857 sayılı Kanundan 
doğan hakları saklıdır. İşgören hamile kadın avukatın 
talep etmesi halinde, işveren avukat en az 30 gün sü-
reli esnek çalışma izni tanımakla yükümlüdür.

(6) İşveren avukat, işgören erkek avukata eşinin do-
ğum yapması halinde, 4857 sayılı Kanunda doğum 
yapan kadın işçinin eşi için tanınmış olan sürelerde 
ücretli izin ve işgören erkek avukatın talep etmesi 
halinde en az 20 gün esnek çalışma izni vermekle yü-
kümlüdür.

(7) İşveren avukat, işgören avukatın evlenmesi halin-
de işgören avukata beş iş günü ücretli izin vermekle 
yükümlüdür.”

Yukarıda dikkatinizi çekmiştir, yıllık ücretli izin hakkın-
dan bahsederken hep bir hafta olduğu varsayımında 
bulunduk. Hâlbuki hem yukarıda yer verdiğimiz yönet-
melik hükümleri hem de İş Kanunu 53. Madde uyarın-
ca, bir yıllık çalışma süresini dolduran bir işçinin en az 
14 gün yıllık ücretli izin hakkı vardır. Peki, o halde, işçi 
avukatların izin haklarını bir haftaya düşüren nedir? 
Öncelikle elbette iş yoğunluğu. Ancak buna ek olarak, 
mesela hastalandınız, ya da ev taşıyorsunuz ve doğal 
gaz açtıracaksınız, ya da gündelik hayatta her insanın 
başına gelebilecek mesai saatleri içinde halletmeniz 
gereken bir işiniz oldu; işte tüm bunlar için dolduğu-
nuz izin talep formları muhasebece yıllık ücretli izni-
nizden düşülür ve siz de bir insan olduğunuzdan has-
talanırsınız, bankada işiniz olur, annenizi otogardan 
almanız gerekir vs vs yani kala kala bir hafta izniniz 
kalır. 

Yazının sonuna yaklaşırken önümüzde iki seçenek 
bulunmakta. Somutlarsak; ya bir haftalık izin için gece 
yarılarına kadar mesai yapacağız ve zaten o bir hafta-
lık izin de öncesinde onu hak etmek için biriken yor-
gunluğumuzu atlatmakla geçecek, ya da yukarıda yer 
verdiğimiz yönetmeliği TBB Genel Kurulu’nda kabul 
ettiren işçi avukatları örnek alacak, hem kendi hakla-
rımıza hem mücadelemize hem de verdikleri emeğe 
sahip çıkacağız yani söke söke hakkımızı alacağız. Ben 
ikincisinden yanayım. Siz de öyleyseniz, İşçi Avukatlar 
Kurulu’na gelin, çoğalmaya, yan yana gelmeye ve mü-
cadele etmeye; adli tatillerde yaptığımız insanlık dışı 
çalışmalara karşı !
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Ücretler Neden Böyle ?
 
Av. Çisel DEMİRKAN

Hangimiz üç bin lira alıyoruz? Mutlaka alan biri vardır 
değil mi? Hani hep arkadaşlarınızdan duyduğunuz, 
sizin fakültedeki o çocuk var ya. Uluslararası iş yapan 
bir hukuk firmasına girmiş, hani şu 3 dil bilen, evet 
o. 5 Bin lira maaşı varmış ayrıca yükselme imkanı da 
varmış. Benim o kadar sık duyduğum bir hikâye ama 
o arkadaşla bir adliyede koştururken, 12 katlı Balgat 
dağı tırmanışı yaparken, elim kolum dosya fotokopi 
dolu patron avukata dert anlatmaya çalışırken hiç kar-
şılaşmadık. Bunları yaparken hep duruşma için kendi-
sini beklemeyen karşı taraf avukatı yüzünden ağlayan, 
sırt çantasıyla Balgat dağı tırmanışı yaparken azar 
yiyen asgari ücretten hallice maaşı olan işçi avukatlar-
la karşılaştım hep. Sahiden nerede o arkadaş?
 
Algıda seçicilik mi dersiniz? Pek sanmıyorum. Çünkü 
o adliyelerde avukat odasında fotokopi sırası bekler-
ken aldığı yeni arabasını, mükemmel çanta ve topuklu 
ayakkabı uyumunu anlatan patron avukatlar da vardı. 
En azından patronlar uzaktan daha rahat seçilebiliyor-
lar. Hepsi böyle değiller tabi. Ben de fazla mı yüklen-
dim, acaba?  
 
Peki, siz ne kadar kazanıyorsunuz? Çünkü avukatlık 
ciddi bir sorumluluk gerektiren, yoğun bir temposu 
olan, esnek çalışma saatlerine sahip bir meslek. Size 
de iş görüşmelerini hatırlattı mı? Bunlar anahtar ke-
limelerdi. “Ciddi sorumlulukları olan bir iş”, “gerçek 
hayat karşılığı çok gergin bir iş”, “yoğun bir temposu 
var”, “deli gibi çalışıyorsun”, “esnek çalışma saatleri, 
fazla mesai var” (ama biz ödemiyoruz.), … Yani maaş 
az, iş ağır, saatler sonsuz kere sonsuz. 
Şimdi maaş ne kadar? Stajyer zaten maaş alamaz, 
SGK’lı olamaz. Bir yıl kölelik edip, tehdit ve tacizlere, 
hakaret ve ego tatminlerine, angaryalara dayanıp sağ-

lam bir psikolojiyle çıkmanın karşılığı 2.500 lira tutan 
baro kayıt, ruhsat vs. parası. Buradaki en önemli nok-
ta maaş yasak, kanunen yasak yoksa patron avukatlar 
niye maaş vermek istemesin. 
Sonuçta kapitalizm az maaşa hatta hiç maaşa daha 
çok işçi çalıştırmak ve en yüksek karı elde etmek değil 
ki! 
 
Ayrıca bu konuda tecrübeli üstat avukatların da dediği 
gibi “stajyere maaş bağlatalım desek, stajyer çalıştıra-
cak büro bulamayız”. “Zaten hukuk fakültesi de fazla, 
sınav gelse stajyer için bir düzenleme gelecek ama 
ülkedeki ehliyet sınavına kadar ne kadar sınav varsa, 
birilerince kendi gruplarına servis edildiği için o konu-
da da genç meslektaşlar çok tedirgin.” 
Stajyerin maaş sorununa böylece çözüm bulunmuş 
oldu: Para vermeden çalıştıralım diye bir düzenleme 
yapalım ki, bizim bu karara rağmen stajyere vermiş 
olduğumuz 3 kuruş bile olmayan maaş daima başına 
kakılsın ve canım sıkılıp işten attığımda kıdemdi, ih-
bardı bizi yormasın. Harika çözüm değil mi?
 
Sırada işçi avukat var. Sonuçta staj bir sene öyle böy-
le geçiyor. Zaten öğrencilikten açlığa talimli bir hukuk 
öğrencisine staj ne yapabilir ki? Ama deneyimsizsiniz, 
dilekçede aktiften pasife geçerken kaydırma yapabi-
liyorsunuz. Bunlarda ve piyasada şu an işsiz onlarca 
hukuk mezununu düşünürsek asgari ücret, deneyim 
kazanana kadar size yeter. O zaman kira 750 desek, 
faturalar 300 elektrik kullanmasak olur zaten yeni %9 
zam geldi. Avukat olduk öyle öğrenci kıyafetine de 
patron laf ediyor. Yemek yemek gerek sonuçta temel 
ihtiyaç ama onu da 2 öğün desek, arkadaşlarla dışarı 
bu ay çıkmasak, çıkamayız da çalışma saatleri esnek, 
2000 lirayı geçti gibi burası. Maaş ne kadardı? Asga-
riydi. Bu şartlarda ek iş zaten yasak, yasak olmasa da 
mümkün mü sanki? Evlenmek falan zaten şimdi uzak 
ihtimal zaten. Neyse idare ederiz. 
 
Hiç didaktik olmayan ne kadar rahat bir üslupla ya-
zılmış bir yazı değil mi? Haklısınız. Çünkü ben her ay 
planımı yaparken bu kafayla yapıyorum. Nereye ne 
kadar? Olmadı baştan. O ödeme nereden çıktı. Bir 
KYK eksikti zaten. Başka türlü hayatta kalmak zorla-
şıyor. Birde size ilk yoruldum dediğiniz, artık yetişe-
miyorum dediğiniz anda “sana para veriyorum… niye 
biliyor musun, çalışman karşılığında” bunu duyarsınız. 
Oysa sizin bilmediğiniz şu: siz amme hizmeti yapıyor-
sunuz. Klimalı büroda keyif yapan patronlara karşılık 
siz üretip var edenlersiniz. Başkasının imzasını attığı-
nız dilekçelerinizin noktasına kadar siz var edip, saç 
şeklinizden duruşunuza ve hatta kişiliğinize, avukatlı-
ğınıza kadar hakaret yersiniz. Üreten olmak, var eden 
olmak; sizi asgari ve belki biraz üzerine asla taşımaz.
 
Patron avukat, şehrin dört bir yanına dağılmış adli-
yeler, yetiştirilecek işler üçgeninde bir o tarafa bir bu 
tarafa anlamsız koşuşturmalar esnasında aralarda bir 
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ses çalınır kulağınıza; “Biz de bu yollardan geçtik. Çok 
ezilirsen iyi avukat olursun.” Bu ses bizzat patronu-
nuzdan, patronunuzun çevresinden, barodan tanıştığı-
nız arkadaşlarınızdan bazen ise trajikomik bir biçimde 
doğrudan ailenizden gelir kulağınıza.
 
İyi de bu ücretlere bu mesaiyi yapmanın mesleki eği-
timle ne ilgisi var dersiniz içinizden. Hakikaten dalga 
geçer gibi verilen, komik olarak nitelendirilebilecek 
ücretlere uzun saatler süresince yoğun bir biçimde 
çalışmak sizi mesleki konuda mı uzmanlaştırır yoksa 
hayatta kalma konusunda mı? Ay sonunu denkleştire-
meyip kredi kartına taksit yapmak, kirayı denkleştir-
meye çalışırken ayın son haftası makarna ya da muh-
teliflerine hücum etmek dilekçe yazmayı, müvekkil 
bulmayı, herhangi bir meslek alanında uzmanlaşmayı 
daha kolay bir hale getiremez ki.
 
Ancak ne hikmetse mesleğin piyasalaşmasının sonu-
cu ortaya çıkan çetin hayat mücadelesi, mesleki uz-
manlaşmanın kriteri olmuştur. Alakasını çözebilen beri 
gelsin. Çözemedim. Çözemiyorum. 
 
Ayrıca bu konuyla ilgili olarak mesleki eğitime ilişkin 
bir projenin değerlendirilmesinden yanayım. Bazı pat-
ronlarımız işlerinin yoğunluğundan dolayı kendilerini 
eskisi gibi geliştiremediklerinden yakınmaktalar. O hal-
de kendilerini mesleki anlamda geliştirmek istiyorlar-
sa onları için oldukça basit bir çözüm sunalım. Hiçbir 
birikimleri olmaksızın ayda 1600-2000 TL aralığındaki 
herhangi bir ücrete işçi avukat olarak çalışmaya baş-
lasınlar. Sonuçta meslektaşız. Bizler için geliştirici olan 
onlar için de pekala geliştirici olabilir.  Ayrıca bu “dahi-
ce” fikri mütemadiyen biz işçi avukatlara sunmaktalar. 
Patronlarımızın kendi fikirlerinden yararlanabilme öz-
gürlüğü olmalı!
 
Toparlayacak olursak ücret meselesi, emeğinden baş-
ka satacak hiçbir şeyi olmayan biz işçi avukatlar için 
her zaman problemli bir mesele olarak mı kalacak?
 
Aslında hayır, bütün bunları yaşamak zorunda değiliz. 
Çünkü bu meselede her ne kadar patronların bitmek 
tükenmek bilmez istekleri ve bunlara düşük ücretler 
ödeme arzusu, yaşadığımız sömürünün önemli bir 
aracı olsa da bu çaresiz ve umutsuz tabloyu doğrudan 
kabullenişimiz, patronların kariyer masallarına olan 
inanışlarımız ya da bizleri bütün bu adaletsizlikten kur-
taracak “kahramanlar” aramamız da biz işçi avukatları 
sömürünün bir diğer önemli aracı kılmaktadır. 
 
Dağınık ve örgütsüz oluşumuz bizi bize karşı bir sö-
mürü aracı haline getirmektedir. Bu durum ücretleri 
düşürebilmek için bizlerden yapay bir işsiz ordusu 
yaratmakta ya da bizleri, “Dışarıda senin gibi çok avu-
kat var.” cümlesindeki o avukatlar yapmaktadır.  Oysa 
patronlarımız sırtlarını ürettiklerimize dayandırarak iş-
lerine devam etmekte ve sermaye biriktirebilmektedir.

Patronlar dedikleri tek bir konuda oldukça haklılar 
aslında: “Dışarıda senin gibi çok avukat var.” Kesinlikle 
doğru. Dışarıda bizden çok var, hem de çok.
Ancak çokluğumuz, yalnızca örgütlü olduğumuzda 
avantajımıza olacak bir durumdur. Aksi takdirde ha-
yatlarımız yukarıdaki durumun gittikçe komikleşen 
tekrarları olarak kalacak.
O halde haydi İşçi Avukatlar Kurulu’na, haydi 3000 TL 
ve sonrası için mücadele etmeye !
Gökteki yıldızlar kadar çok sayıdayız ve bu karanlığı 
yalnız bizler aydınlatacağız.
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Mobbing ile Diğer Tüm
İhtimaller Arasında Gidip 
Gelirken, Kulağımıza Gelen 
Fısıltılar
Av. Serap EMİR

Günümüzde esnek ve yoğun çalışma koşulları, gün-
de 12-13 saate varan mesailer örneğin, işçi sınıfının 
tarihsel anlamda kazandığı tüm haklara saldırılarak 
yaratılıyor. Biz emekçiler açısından, böylesi esnek, 
belirsiz ve yoğun çalışma koşullarının etken ve edilgen 
olmak üzere iki sebebi olduğunu düşünüyorum. 

Etken sebep; düzen aktörlerinin, diğer deyişle serma-
ye sınıfının, yüz yıllardır sürdürdüğü gölge oyununu, 
aradaki perdeyi kaldırarak seyircilerin sahne arkasın-
daki sürece tanıklık ettiği bir seyirliğe dönüştürmeleri. 
Yıllardır ufak ufak açılan perdenin kaldırıldığının ayyu-
ka çıkan örneği, 24 Haziran’dan sonra oluşan bakanlar 
kurulu listesi. Maya Özel Okulları’nın sahibinin Milli 
Eğitim Bakanı, Medipol Hastaneleri sahibinin Sağ-
lık Bakanı, ETS Tur’un kurucusu ve sahibinin Turizm 
Bakanı olması gerçeği, sermaye sınıfının üyelerinin 
herhangi bir temsiliyete gerek duymadan yürütme 
erkinde doğrudan varolabildiklerini gösteriyor. Bunun 
yeni bir şey olmadığı, özelleştirme’li yıllardan başla-
yarak devletin tüm kurumlarının “profesyonelleşme” 
adı altında hem personel altyapısı hem de işleyiş an-
lamında adeta bir şirket gibi yeniden organize edildiği 
sır değil; ancak yeni kabine ile devletin tüm kamusal 
niteliklerinden arındırılıp bir şirket gibi yönetilmesi 
niyeti açıkça ortaya konmuş oluyor.  Böylesi bir kabine 
ise elbette üzerine düşeni yapacak, elbette işçi sınıfı-
nın tarihsel kazanımlarına saldıracak ve ekonomik krizi 
emekçilerin, yoksulların, asgari ücretlilerin çıkarlarını 

değil, üyesi bulunduğu sermaye sınıfının çıkarlarını 
gözeterek çözmeye çalışacak.

Edilgen sebep ise, sermaye sınıfının tarihsel hakları-
mıza saldırısı ile ortaya çıkan esnek ve yoğun çalışma 
koşullarının biz emekçilerin haklarımıza sahip çıkmak-
ta tereddüde düşmemizle yerleştiği gerçeği. Bu tered-
düdün kaynağında ise, bana kalırsa, en başta çalışma 
alanlarımızda yalnız oluşumuz, ve bu yalnızlıktan kay-
naklı güçsüz hissedişimiz geliyor. Ve devamlı sineye 
çekiyoruz; mobbingi, kötü muameleyi, sunulan üc-
retleri, sırtımıza yüklenen şahsi işleri, angarya işleri… 
Tüm bu sineye çekiş sürecinde, birileri kulağımıza hiç 
usanmadan  “daha mesleğin başındasın, daha iyi bir 
yer elbet bulursun, biraz sık dişini” zokasını fısıldıyor. 
İşin kötüsü bu fısıltılar durumu katlanılabilir kılıyor, 
özetle zokayı yutuyoruz. 

Bu fısıltının özneleri iyiliğimizi istiyor olabilirler, daha 
iyi hissetmemiz adına kendilerince bize teselli veriyor 
veyahut bu cümleleri hakikatten inanarak kuruyor 
olabilirler. Ancak her ne saikle olursa olsun, fısıldanan-
lar içinde bulunduğumuz gerçeklikten her geçen gün 
daha da uzağa düşüyor, “daha iyi yerler” her seferin-
de o an çalıştığımız ofiste eksikliğinin bizi muzdarip 
ettiği her ne varsa, o kritere indirgenip ufukta bir hoş 
seda olarak kalıyor: 

“Mesele para değil, yeter ki şu staj süreci verimli geç-
sin, mesleği bir öğreneyim. Burada ücret alıyorum da 
n’oluyor, devamlı angarya iş…”
“Ya aslında cumartesi bile çalışır insan, işyerinde hu-
zur olduktan, iş arkadaşlarını sevdikten sonra niye 
çalışmasın ki… Yeter ki işe giderken ayakları geri geri 
gitmesin…” 
“Bu ne arkadaş; sırf kendi işimi alabiliyorum diye ay 
sonunda aldığımı ay boyunca bu adamın ofis mas-
raflarına veriyorum. Yok istemiyorum ek gelir falan, 
avansı peşin aldığım kurumsal bir yer bulmadan bana 
huzur yok.”

Ve bir de bakıyoruz; kendimizi boş zamanlarımızda sü-
rekli iş ilanlarına bakarken bulmuşuz… Zannedersem 
en çok da ortadaki cümleden hareketle iş arıyoruz; 
yani huzurlu bir çalışma ortamı… Ve bunu sağlayacak 
“iyi bir patron”... Bu arayışın kendimce tahlil etmeye 
çalıştığım genel-geçer sebeplerine az sonra gelece-
ğim; ancak her şeyden önce bunun diğer taleplerle 
birlikte çok insani bir talep olduğu kanısındayım. Kim 
ister ki huzursuz, sürekli gergin, diken üstünde otur-
duğu bir iş ortamında var olmayı? Hiçbir aklı başında 
insan istemez; ancak yine her aklı başında emekçi 
işyerinde kötü muamele gördüğünün farkına varmış 
ise, öncelikle gördüğü muameleyi sebepleriyle birlikte 
analiz eder, muhtemeldir ki “mobbing” sonucuna ula-
şır, ve o anda bir tercih yapar: ya mobbinge uğradığı 
gerekçesiyle işten ayrılıp psikolojik işkenceye bir son 
verir, ve hakkını arar; ya da dayanabildiği yere kadar 
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dayanıp işten çıkarılmayı bekler, ve sonrasında hakkını 
arar. Çünkü bilir ki karşısındaki patrondur; ve patron-
lar mobbing yapar, patronlar mobbing yaptığında da 
işçiler hakkını arar.

Peki karşınızdaki sizce “patronunuz” asla değil, “mes-
lektaşınız” ise; ve siz her ne kadar psikolojik şiddet 
zanlısı olmayı bir meslektaşınıza yakıştıramasanız da 
gördüğünüz kötü muamelenin kaynağına dair kendi-
nize sıralayabileceğiniz tüm ihtimalleri (eşiyle kavga 
etmiş olması, işlerin şu ara yoğun oluşunun yarattığı 
stres, üslubunun biraz sert oluşu, müvekkil baskısı, 
ara ara tecrübesizlikten kaynaklı hatalarınız,...) tüket-
mişseniz, elinizde de kala kala mobbing ihtimali kal-
dıysa, ne yapacaksınız?  

Öncelikle karşınızdakinin meslektaşınız değil, patro-
nunuz olduğunu ve her patronun olduğu kadar onun 
da çalışanlarına mobbing yapma ihtimali olduğunu 
kabul edeceksiniz. Neden mi? Çünkü avukatlık mesle-
ği, ilk paragrafta bahsettiğimiz özelleştirmeli dönemle 
açılmakta olan perdenin kamusal alandaki izdüşümü 
sonucu; toplumsal adaleti yerine getirme işlevini yi-
tirip hızla bir hizmet piyasasına dönüştü. Bu süreçte 
eskiden geçerli olan kimi meslek ilkeleri de kadükleşti. 
Hukuk büroları kendilerini hızlı, verimli, sonuç odak-
lı, kaliteli hukuk hizmeti sunmakla piyasaya arz eder 
oldular; ve elbette benzer iddiadaki hukuk büroları 
ile rekabete girdiler. Bu rekabeti belirleyecek olan ise, 
üretilen değer ve maliyetler korelasyonu.

Biz işçi avukatlara ise bu rekabet meydanında gayet 
belirleyici bir rol düştü; zira değeri üreten bizim eme-
ğimiz ve acı ama gerçek: hukuk bürolarının sahipleri 
açısından birer meslektaş olmaktan ziyade maliyet 
kalemiyiz. Yani patronlar bizi olabildiğince ucuza ça-
lıştırıp, bir de ne kadar çok iş yaptırırlarsa; emeğimiz 
üzerinden o kadar kar etmiş olacaklar. Kar ettikçe, 
patronlaşacaklar, patron olmanın gerektirdiği gibi dav-
ranacaklar: emir ve talimat verecekler, daima kaytar-
dığımızı düşünüp verdikleri her kuruşun hakkını almak 
için ensemizde boza pişirecekler, her aradıklarında 
mutlaka ulaşacaklar, ola ki ulaşamadılar öfkelenmek 
en doğal hakları olacak, her fırsatta daha ayrıcalıklı ol-
duklarını ima edecekler, arada yeni ruhsat alan avukat 
sayısını telaffuz edip kendilerine muhtaç hissettirecek-
ler... İşletmelerinin ayakta kalması bunları yapabilme-
lerine, patron gibi davranabilmelerine bağlı. 

Fakat kabul edelim ki diğer sektörlerden farklı olarak 
işleri bir tık daha zor: Zira tüm bunları yapabilmek için 
önlerinde yıkmaları gereken koca bir “meslektaşlık 
hukuku” şiarı var. O halde bizimle kendileri arasında-
ki ilişkiyi eşitler arası bir meslektaş ilişkisi olmaktan 
çıkarmak ve meslektaşlık hukukunu ancak kendileri 
gibi olanlarla kurdukları dost sohbetlerine terk etmek 
zorundalar. Çünkü karşılarında onların patron, kendi-
lerinin ise işçi olduğunun bilincinde bir banka çalışanı 

yok. Aksine aynı okuldan mezun oldukları, muhteme-
len onlardan daha güncel ve taze hukuki altyapıya 
sahip, aynı barodan ruhsat aldıkları, aynı cübbeyi giyip 
duruşmalara girdikleri, işin kötüsü meslektaş olduk-
larına inanan, kendi sınıfını bilmeyen bir çeşit çalışan 
var. Bu kimseye, kendisinin çalışan, karşısındakinin ise 
patron olduğu nasıl hissettirilecek? Emir-talimat zinciri 
kabul, bağımlılık ilişkisi tamam, maddi çalışma koşul-
larını belirleme de cepte. Ama hepsinden daha çok işe 
yarayacak bir araç var: mobbing. 

TDK türkçesini “bezdiri” olarak icat etmiş ve “İş yerle-
rinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi 
hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelle-
yip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, 
gözden düşürme” şeklinde tanımlamış.  Kısaca “ona 
değersiz olduğunu hissettirin” mottosu kapsamına alı-
nabilecek her tür davranış, diyebiliriz. Bunu ister evrak 
çantanızı taşıtarak yapın, ister hiçbir çalışanınızdan 
istemediğiniz halde yalnız ondan mütemadiyen du-
ruşma öncesi kendisine cübbe bulup gelmesini “rica” 
edin, ister dilekçelerinin noktası virgülüne takın, ister 
müvekkillerinize çay servisi yaptırın, ister dakika başı 
“Noldu o iş?” diye arayın ve hatta “Halletmeden ofise 
gelme” diye de ekleyin, ister sudan sebeplerle sesinizi 
yükseltin, isterseniz de iş yükünü arttırın… Çeşitlilik 
tamamen patronların yaratıcılığına ve ruh sağlıklarına 
kalmış. Ancak tüm bunları yapabilmek için anlaşılan o 
ki, şu meslek etiği kurallarının epey üzerinden geçile-
cek. 

Bu yayında bu satırları okuyan hukukçulara; mob-
bing’in ne de hukuksuzca bir şey olduğunu, başta 
AİHS’nin 3. maddesinde belirtilen işkence yasağını ve 
yine Anayasa’nın 17. maddesinde ifade edilen “kişinin 
dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığının bütünlü-
ğü”nü ihlal anlamına geldiğini, ancak mevzuatımızda 
doğrudan konuya ilişkin 19 Mart 2011 tarihli ‘İşyerle-
rinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi’ ile ilgili 
bir Başbakanlık Genelgesi dışında herhangi bir düzen-
leme olmadığından uyuşmazlıkların maddi - manevi 
tazminat konusu yapılarak TBK. m. 417’de işverenin 
işçiyi gözetme ve koruma borcuna atıfla çözülmekte 
olduğunu uzun uzadıya anlatacak değilim. Şimdi izni-
nizle, daha pratik meselelerle devam edeceğim.
 Bir işçi avukat olarak mobbinge uğradığımızı kabul et-
tik, peki şimdi ne yapacağız? İki seçenek var: Birincisi 
“meslektaşlık hukuku”nu bir kalem geçiverip, size bu 
muameleyi göstereni baroya şikayet etmek; ikincisi ise 
“iyi patronlar da vardır” ve “daha iyi bir yer bulursun” 
fısıltılarının peşinden gitmek. İlki için; TBB’nin sitesin-
de halen, bu yazıda defalarca andığımız 26 Ocak 1971 
tarihli meslek ilkeleri var; şu her gün maruz kaldığımız 
hukuksuzluğu çözecek tek bir ilke, hüküm yok. Olsa 
dahi, an itibariyle kimi kime şikayet edeceğiz? Kaldı 
ki, şikayet etsek dahi baronun disiplin soruşturması 
açılması kararı alması dahi yılları buluyor, seziyoruz 
ki masanın altından birileri birilerinin elinden tutuyor. 
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İkincisi ise, sosyal medyadan iş ilanı veren patron 
“stalkla”yıp karakter analizi kasmaya kadar varır, ken-
dimden biliyorum. Ve inanın bana, o sokak hayvanla-
rına duyarlı, her 29 Ekim’i Anıtkabir’de çekilen bir kare 
ile taçlandırmış, şanslıysanız Gezi’ye katılmış, ve hatta  
Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasına konu olabi-
lecek paylaşımlar yapacak kadar cesur klavye şövalye-
lerinin altından da “patron” çıkıyor.   

E o halde nedir? Bu satırları yazarken ne kendim da-
hil sosyal medyadan karakter analizi yapmaya çaba-
layanları yargılamak amacındayım; ne de “daha iyi” 
fısıltılarının öznelerini. Çünkü anlıyorum, her ne ka-
dar duymak istemesek de çevremizdeki sayısız haber 
kaynağından bilincimize çıkan yaşanmışlıkların bize 
hissettirdiği endişeyi. Kabul edelim ki, her gün yürek 
ısıtan haberlere uyandığımız, çevresi haleli bir mavi 
gezegende yaşamıyoruz. Halihazırda psikolojimizi 
derinden sarsan bir sürü etkene maruz kalıyorken, bir 
de işyerinde mobbing baskısı mı? Kim ister… Biliyorum 
ki, “ücretim düşük oluversin, yeter ki insan gibi dav-
ransınlar” noktasındayız. Zira kimilerimiz kötü haber 
duymamak ve bir kez daha insanlığa sosyal medya 
hesaplarından lanet okumamak için haber sitelerini 
takip etmeyi bırakıyor. Sadece hoşça vakit geçirdiği, 
üniversite yıllarını özlemle yadettiği arkadaşlardan 
bir duvar örüyor kendine, ve bu hayattaki tek etken 
eylemini kulak çınlatmak ile sınırlıyor. Evet birilerinin 
kulakları çınlıyor; ama öte yandan çocuk yaştakiler iş 
cinayetlerine kurban gitmeye devam ediyor. Bir ko-
mikli video bitiyor, aynı anda Şule Çet isminde genç 
kadın patronunca tecavüze uğradıktan sonra icra 
müdürlüklerine giderken her gün önünden geçtiğimiz 
Armada AVM’nin bilmem kaçıncı katından atılıp kat-
lediliyor. İçimizdeki azıcık siyaset ilgisi de 24 Haziran 
gecesi paramparça olan umudumuzla küskünlüğe 
dönüşürken, tam da istenen oluyor ve meydanı boş 
bulanlar at koşturuyor. Ve hukuk mazide bir hoş seda 
olarak kalırken, kulaklarımıza durmaksızın çalınan bu 
sefer, “müstehak” nidaları oluyor. 

Hayır böylesi bir düzen kimseye müstehak değil, ola-
maz. Aksini iddia etmek için insanlığımızdan eser 
miktarda kaybetmiş olmamız gerekir. Hayatta tercih 
yapma lüksü olmayanlar var, ya da tercihleri alacağı 
üç kuruştan arta kalanla hangi kredinin taksidini öde-
yeceğinden ibaret olanlar var. Bırakalım artık iğneleri-
mizle delik deşik ettiğimiz şu insanları. İlla batacaksa 
o iğne birilerine, mücadeleyi bir günlük sandık bekçi-
liğinden ibaret gören biz “bilinçli yurttaşlar”a batsın. 
Sırf patronun siyasi görüşüne zıt düştüğü için sudan 
bir sebeple işten çıkarılan iş arkadaşının ardından 
susmayı “tercih eden” kendimize batıralım bir kerede 
iğneyi. Bir yobazın mini etek giyen bir kadından rahat-
sız olup otobüsü karakola çektirebilmesinde insanlar 
üzerindeki eylemselliği kulak çınlatmak olanların hiç 
mi payı yok? Evet, siz arkadaş grubunuzda kimin na-
sıl giyindiğine karışmıyor olabilirsiniz. Evet sizin hem 

türbanlı, hem mini etekli arkadaşlarınız olabilir. Ama 
toplum takdir edilir ki, kimi arkadaş gruplarından ve 
üniversite anılarından çok daha fazlası. Ve toplum 
nezdinde söylenmesine örtülü ya da açık müsade edi-
len her sözün, ne yazık ki kulak çınlanlatmaktan daha 
büyük ve yakıcı etkileri oluyor toplumsal hafızada. Bu 
manzara karşısında ise takınılabilecek iki tavır var: Ya 
gerçeklikten kopmak veya gerçekliği reddetmek su-
retiyle hayatın her alanında -mış gibi yapmak, ya da 
gerçekliği kabul etmekle başlayıp dönüştürmek adına 
elimizi taşın altına koymak. İlki için, yukarıda tarifle-
nen apolitik arkadaşlık duvarlarıyla gerçeklikten kopa-
bilir veya sosyal medyadaki muhalif-politik kimliğinizle 
topluma dair tek eyleminizi “beğen”, “favorilerine 
ekle” ve elbette “retweetle”ye indirger ve mücadele 
eder-miş gibi de yapabilirsiniz. İkincisi ise tercihiniz, 
kastettiğim bir sosyal sorumluluk fedaisinden veya 
sivil toplum gönüllüsünden kesinlikle fazlası. Bunlar 
değersiz olduğu için değil, ama dönüştürmekten çok 
bireysel tatmine yaradığı için. Kastım illa bir siyasi 
partiye üye olmak ve kalan her boş vakti siyasi etkin-
liklere, söyleşilere katılarak geçirmek de değil. Esasen 
çalışma saatlerimizden arta kalan zamanların konusu 
da değil mücadele, tam da çalışma saatlerimizde yü-
rüteceğimiz bir şey. Şu, özetle: en başta o mobbing 
yapanın patron olduğunu kabul ettiğimiz gibi, ülke-
nin bu hale gelmesinde sorumluluğun “dünyası para 
olan”lar kadar biz kayıtsızlarda da olduğunu kabul 
etmek. Ve artık nasıl mobbinge uğrayınca sineye çek-
meyeceksek, işyerinde bir haksızlık gördüğümüzde 
de kafamızı kuma gömmekten vazgeçeceğiz. Patro-
numuz iş arkadaşımızı haksız yere azarlıyorsa kapının 
önünden süzülüp geçmeyeceğiz, “Bir sorun mu var” 
diyeceğiz höykürene, veya adliyede bir avukat arka-
daş eteği kısa veya dekoltesi var diye didik didik edi-
liyorsa, bir de biz süzmeyeceğiz, “Ne bakıyorsunuz” 
diyeceğiz gerekirse. Yaşamımızı bir mücadele alanına 
dönüştüreceğiz yani. Bunu tek başımıza yapabileceği-
mizi zannedersek yeldeğirmenleriyle savaşırız ve don 
kişot muamelesi yaparlar.  Nasıl mı olacak? Gelin bir 
fısıltı da ben bırakayım kulaklarınıza: “Mesele daha iyi 
bir yer bulmakta değil, senin gibi iyi insanların birbirini 
bulmasında: Aynılar aynı yere!” 

Bir de ufak nasihat: O adliyede size “Kırmızı Yakalılar” 
uzatan arkadaşlar var ya, onlara bir de bu gözle ba-
kın. Sizinle tanışmak için can atıyorlar, ellerini havada 
bırakmayın. 

Yakışıksız bir kere!




