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Hocamız Sayın Prof. Dr. Polat Soyer ile 15 Yıl 

 

Prof. Polat Soyer’in asistanları olan bizlerin Hoca ile yolunun kesiş-
mesinin öyküsü, 1998 yılı Kasım ayına kadar gitmektedir. O yıl kürsünün 
son asistanı olan -ve bu vesileyle kendisini rahmetle andığımız- Dr. Hülya 
Akıntürk Türkmen’in Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesine naklen 
atanması sonucu, DEÜ Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Anabilim Dalında asistansız kalmış idi. Prof. Dr. M. Polat Soyer, Prof. Dr. 
A. Melda Sur, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu ve o tarihte yardımcı doçent olan 
Şükran Ertürk’ten oluşan kürsünün asistansız kalması üzerine dekanlık 
tarafından bir asistan ilanı verilmiştir. Birinci sınıfta Medeni Hukuk dersini 
Prof. Dr. Polat Soyer’den almış olan Erhan Birben, o tarihlerde medeni 
hukuk asistanı olmaya karar vermiş; ancak Hocanın aslında iş hukukçusu 
olduğunu öğrenir öğrenmez yönünü İş Hukuku Kürsüsüne çevirmiştir. 1998 
Ağustos ayında ilan edilen kadro için yapılan sınav tarihinde yurtdışında 
bulunması nedeniyle kendisinin yokluğunda kürsüye asistan olarak alınmış 
olan Erhan Birben 9 ay boyunca tek başına kürsüyü asiste etmiştir. Kürsü 
hocalarının ortaklaşa aldıkları karar ile dokuz ay sonra kürsüye ikinci bir 
asistan alınmasına karar verilmesi üzerine yapılan sınavda Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından Sezgi Öktem kürsünün ikinci 
asistanı olarak alınmıştır. Böylece 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde ikinci sınıfı birbirlerinden habersiz olarak okuyan iki genç 
hukukçunun yolu Prof. Dr. M. Polat Soyer’in asistanları olarak kesişmiştir. 

Asistanlığımızın ilk yıllarında Hoca’yı yakından tanımamış olmanın 
verdiği çekingenlik ve belki de korku sebebiyle Hoca’nın odasına çok az 
gitmekte ve kısa sürede görüşmemizi tamamlayarak odadan ayrılmaktaydık. 
Bugün dönüp baktığımızda, Hocamızdan çok şey öğrenebileceğimiz bu 
kıymetli zamanları yeterince değerlendirememiş olmanın hüznünü hisset-
mekteyiz. Yükseklisans tez aşamasından itibaren ise Hocamız usta-çırak 
ilişkisi çerçevesinde gerek tez konularımızın belirlenmesinde gerek tezleri-
mizin yazımı aşamasında bizler ile yakından ilgilenmiştir. Hocamızın 
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akademik kariyerimizdeki katkısı sadece tezlerimizin yönetilmesi ile sınırlı 
kalmamıştır. Özellikle burs bulmanın çok zor olduğu o yıllarda Erhan 
Birben’in Leipzig’de iki aylık dil bursunu alması ve doktora tezi için Köln 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ulrich 
Preis’in yanında bir yıl süreyle konuk araştırmacı olarak bulunması Prof. Dr. 
M. Polat Soyer’in yazmış olduğu referans mektupları sayesinde ve özellikle 
Hocamızın Alman iş hukukçuları ile olan yoğun irtibatının bir sonucu olarak 
gerçekleşmiştir. Bu bakımından Erhan Birben, bu dönemdeki katkılarından 
dolayı Sayın Soyer’e minnet borçludur. Aynı şekilde, Sezgi Öktem 
Songu’nun doktora tez danışmanı olan Hocamız, Sezgi Songu’nun doktora 
tezinin yazımı esnasında karşılaştığı çetrefilli sorunların çözümünde değerli 
görüşleriyle teze çok önemli katkılarda bulunmuş; -deyim yerindeyse- 
yolunu aydınlatmıştır. Asistanları olarak yüksek lisans aşamasından 
başlayarak vermiş olduğu akademik desteği sadece bu katkılar ile sınırlamak 
kendisine haksızlık olacaktır. Hocamız, emekliye ayrıldığı tarihe kadar kürsü 
içinde ahenkli, huzurlu, her kürsü mensubunun görüşlerini özgürce dile 
getirebildiği demokratik ama belki de en önemlisi sevgi dolu bir çalışma 
ortamının yaratılması ve korunmasının mimarı olmuştur. Bu yönüyle, 
genellikle akademik hayatın yorucu bir dönemi olarak anılan asistanlık bizler 
için bitmesini hiç istemediğimiz bir dönem olarak hatıralarımızda yerini 
çoktan almış bulunmaktadır. Hocamız akademik kariyerimizin ilerleyen 
aşamalarında da hep yanımızda olmuştur. Halen de desteğini bizden 
esirgememektedir.  

Prof. Dr. M. Polat Soyer, iş hukukçusu olarak uzunca bir süre 
sürdürdüğü kürsü başkanlığı yanında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nin Dekanlığı görevini iki kez üstlenmiştir. Her iki dekanlık 
döneminde de Fakülte’nin deyim yerindeyse bir sıçrama yaptığı tüm fakülte 
mensuplarının kabulündedir. Özellikle ikinci dekanlık döneminde fakültede 
hayata geçirilmiş olan birçok yenilik onun çalışmalarının eseridir. Bunlar 
arasında, sadece bilgisayar laboratuarı, öğrenci dinlenme salonu, o güne 
kadar yapılmamış olan fakültenin internet sitesini anmak gerekli ve yeter-
lidir. Hocamız, bu projelerin hayata geçirilmesinde tüm ayrıntılar ile bizzat 
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ilgilenerek mükemmeliyetçiliğini ortaya koymuştur. Bu dönemde Hocamız 
ile beraber çalışmak, üniversitede bir yöneticinin tüm fakülte mensuplarına 
karşı eşit mesafede nasıl olacağını bizlere göstermesi açısından son derece 
kıymetli bir yaşam tecrübesi olmuştur.  

Sayın Hocamız, çok başarılı ve kıymetli bir İş Hukukçusu olmasının 
yanında, aynı zamanda çok iyi bir klasik müzik dinleyicisi, güzel sanatlarla 
ve edebiyatla iç içe yaşayan, gerçek bir entelektüeldir. Kendisi ile yapmış 
olduğumuz sohbetlerde kendisinde barındırdığı bu zenginliği bizimle 
paylaşmış; kişiliğinin bu yönünü de tanımamıza imkân vermiştir.    

Kendisini her zaman sevgi ve saygı ile andığımız, bizleri yetiştiren 
Hocamıza sağlıklı, mutlu, başarılı uzun bir ömür dilemekteyiz. Bizim için 
yaptığı her şey için minnettarız…  
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