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Sevgili  Polat Hoca İçin 

 

Polat Soyer’le ilk kez ne zaman tanıştığımızı hatırlayamıyorum. Ama 
kesin olarak bildiğim, bu tanışmanın 70’li yıllarda olduğu. Bu durumda 
dostluğumuz yaklaşık kırk yıl, hukukçu deyimiyle “nizasız ve fasılasız” 
sürmüş. Bu süre içinde aramızda herhangi bir anlaşmazlık, tartışma olmadığı 
gibi, dostluğumuza en küçük bir kırılmanın gölgesi dahi düşmedi. Kuşkusuz 
bu uzun süreçte benim o’na karşı bazı hatalarım ve kusurlarım olmuştur. 
Böyle bir dostluğun ortaya çıkmasında o’nun olgun kişiliğinin payı çok 
büyüktür.  

Hiç tartışmadık derken, iş hukuku alanında zaman zaman ortaya çıkan 
görüş ayrılıklarımızı değil, bunun dışında kalan tartışmaları kastediyorum. 
Yıllar içinde gerek bir araya geldiğimizde gerek uzun -benim için çok keyifli 
ve yararlı olan- telefon görüşmelerimizde konumuzla ilgili geniş tartışmalar 
yaptık. Genellikle yakın görüşlerde olmamıza karşın bazı görüş farklılıkla-
rımız yazdıklarımızda da yer aldı. Değerli meslektaşım bu tartışmalarda 
hiçbir zaman inatçı ve iddiacı bir tutum sergilememiştir. Farklı fikirleri de 
dikkatle değerlendiren, özgür düşünceye son derece saygılı, komplekssiz 
ama kendi düşüncelerini cesaretle ortaya koyan bilim adamı yaklaşımını her 
zaman takdirle gözledim. Esasen şimdi artık birer değerli öğretim üyesi olan 
değerli asistanları da bu gözlemimi doğrulamakta, hocanın yarattığı özgür, 
paylaşımcı düşünce ortamından övgüyle söz etmektedirler. Bazı durumlarda, 
ertesi gün “Arkadaşlar, ben akşam inceledim, siz haklıymışsınız” dediğini 
dile getirmektedirler.  

Sevgili Polat hoca bilimsel tartışmalarda başkalarına karşı gösterdiği bu 
hoşgörüyü ve anlayışı kendisinden esirger. Kişiliğinin bütün yönlerine 
sinmiş olan doğal alçakgönüllülük, bilimsel çalışmalarıyla ilgili olarak da 
ortaya çıkar. Kişiliğinin temel özelliklerinden biri olan mükemmeliyetçilik 
nedeniyle kendi yazdıklarını kolay kolay beğenmez. Ancak bu mükemme-
liyetçi tutum o’nu, aynı durumdaki bazıları gibi, çok eser vermekten ve 
yayın yapmaktan alıkoymaz. Ama bu özellik, değerli bir doçent arkada-
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şımızın haklı olarak “Polat hoca, bir şey yazdığı zaman o mutlaka 
okunmalıdır” cümlesini dile getirmesine neden olur.  

Hocanın bu titizliği doktora ve doçentlik jürilerinde de kendisini 
gösterir. Adaylarda haklı olarak bu sınavların gerektirdiği düzeyin ve bilgi 
birikiminin varlığını arar. Akademik standartların ne yazık ki oldukça 
düştüğü günümüzde o’nun gibi hocalara çok ihtiyaç vardır.  

İş hukuku çevreleri Polat Soyer’i, henüz asistan olduğu dönemde, Prof. 
Münir Ekonomi ve kürsü arkadaşları tarafından çıkarılan ve Türk iş huku-
kunun gelişmesinde yadsınamayacak katkıları olan İş Hukuku Uygulama-
sında (İHU) kaleme aldığı çok önemli karar incelemesi ile tanıdı. Bu 
incelemesinde Soyer, ücretlerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle işi 
bırakan işçilerin çalışmadıkları günler için ücret talep edebileceklerini, 
Alman ve İsviçre öğretisinden de yararlanarak güçlü gerekçelerle savu-
nuyordu. Çok değerli, unutulmaz Kemal Oğuzman hocamız ise hem İHU’da 
hem de bir Milli Komite Seminerinde aksi görüşü savundu. O toplantıda 
Polat Soyer, henüz mesleğinin ilk yıllarında olmasına karşın, hukuk otoritesi 
rahmetli hocamıza karşı cesaretle görüşlerini ortaya koydu. O gün, Soyer’in 
düşüncesini nasıl sağlam dayanaklarla savunduğunu, ne denli medeni cesaret 
ve fikir namusuna sahip olduğunu takdirle izledim. Ben de, doçentlik 
tezimde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmayan işyerlerinde işi bırakan 
işçilerin ücretlerini isteyebileceklerini savunduğum için, daha sonraki 
görüşmelerimizde aramızdaki ilk fikri yakınlık doğdu. İzleyen yıllar içinde 
dostluğumuz gelişti, daha güçlü hale geldi.  

Sevgili Polat hoca Ankara’lıdır. TED Ankara Kolejinden ve Ankara 
Hukuk Fakültesinden mezundur. Merhum babası çok değerli bir çocuk 
doktoru, annesi ise Danıştay üyesi seçkin bir hukukçuydu. Akademik hayata 
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Prof. 
Dr. Kenan Tunçomağ’ın asistanı olarak başlamıştır. Daha sonra Hukuk 
Fakültesine geçmiş, iki kez başarılı şekilde bu fakültenin dekanlığını yapmış, 
aynı fakülteden 2008 yılında emekli olmuştur. Şimdi Yakındoğu Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde iş hukuku derslerini yürütmektedir. Çok değerli eşi 
Serap hanımla İzmir’de evlenmiştir.  
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Sanıyorum yeni doçentlik unvanını aldığı yıllarda, Ankara’daki bir 
görüşmemizde, esasen Ankara’lı olduğunu, Ankara Hukuk Fakültesi iş ve 
sosyal güvenlik hukuku anabilim dalında birlikte çalışabileceğimizi, o’nun 
da katkılarıyla dört asistanımızla birlikte güçlü bir iş hukuku kürsüsü 
oluşturabileceğimizi; eşinin de Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev alabile-
ceğini söyledim. Bu önerimi heyecanla kabul ettiğini hatırlıyorum. Ancak 
İzmir’liler özellikle de Karşıyaka’lılar şehirlerine gönülden bağlıdırlar. Bir 
İzmir’li olarak ben de bu duyguyu çok iyi biliyorum. Galiba bu nedenle 
projemizi değerli eşi Serap hanıma kabul ettirmek mümkün olmadı. Bugün, 
zaman zaman bu tasavvurumuzun gerçekleşmemiş olmasını biraz da esef 
ederek hatırlarım.  

Prof. Polat Soyer’le, sanıyorum ülkemizin tüm iş hukukçularının 
varlığıyla ve faaliyetleriyle iftihar ettiği İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Derneğinin (Milli Komitesinin) başkanlığında halef selef olduk. 
Bendeniz, 2009-2012 yılları arasında bu güzide derneğimizin başkanlığı 
görevini ifa etmeye çalıştım. Diğer değerli öğretim üyelerinin de bu şerefli 
görevi sırasıyla yerine getirmesine olanak tanımak için yeniden başkanlığa 
aday olmadığımı, Antalya Belek’teki bir sempozyumda kesin bir dille 
meslektaşlarıma bildirdim. Daha önce birçok kez bunu açıklamış olmama ve 
genel kurula çok az zaman kalmış olmasına karşın henüz bir adayın ortaya 
çıkmamış olması nedeniyle endişe içindeydim. Söz konusu sempozyumdan 
erken ayrılmış olmak zorunda olduğumdan, arkadaşlarımdan aralarında bu 
konuyu konuşmalarını bir kez daha rica ettim. Müjdeyi sevgili dostumuz 
Prof. Devrim Ulucan verdi. Polat Soyer her zamanki görev duygusuyla bu 
müşkülü halletmiş ve özveri göstererek bu sorumluluğu almayı kabul 
etmişti. O’nu haddim olmayarak bir kez daha takdir etmiştim. Polat hoca 
dernek başkanlığı görevini başarıyla sürdürmektedir.  

O başkan olduktan sonra önemli görevlere gelmiş olan bazı yakın-
larımla geçmiş tecrübelerim nedeniyle, dernekle ilgili konularda görüşlerimi 
söylemek hususunda biraz temkinli davranıyor, fazla müdahil olmamaya 
çalışıyordum. Bu durum dikkatini çekti, ben daha önceki tecrübelerimi 
anlatınca, kendisinin farklı olduğunu, tüm görüşlerimi rahatça belirtmemden 
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sadece mutlu olacağını söyledi. Değerli arkadaşım, ne kadar paylaşmacı, 
düşünceye saygılı, demokrat bir kişiliğe sahip olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuştu.  

Prof. Dr. Soyer’in kitapları ve makaleleri Türk iş hukuku literatürünün 
önemli yapı taşları arasında yer alır. Çalışkan ve donanımlı öğretim üyeleri 
sayesinde, kanımca ülkemizde de iş hukukunun gıpta edilebilecek bir düzeye 
gelmesinde Polat Soyer’in eserlerinin de önemli payı vardır. Derin medeni 
hukuk ve borçlar hukuku bilgisi, mükemmel Almancası, sahip olduğu hukuk 
tefekkürü sayesinde kaleme aldığı her metinle ülkemizin iş hukuku biriki-
mine bir değil, birkaç tuğla birden koymuştur. Prof. Soyer’in özellikle, bir 
konuyu tüm yönleriyle derinlemesine kitap halinde ele alan ve kanımca 
hukuk öğretisinin ilerlemesine en çok hizmet eden monografik çalışmaları iş 
hukukuna çok değerli katkılarda bulunmuştur. Değerli arkadaşımın ilgisi ve 
okumaları sadece hukuki konulara yönelmemiştir. O’nunla hukuk dışı 
konularda sohbet etmek de çok zevkli ve öğreticidir.  

Bana, Prof. Dr. Polat Soyer’in en öne çıkan özelliği hangisidir diye 
sorarsanız, o’nun gerçek nezaketi ve beyefendi kişiliğidir diye yanıtlarım. 
Arkadaşlığımız süresince birçok kez o’nun ne kadar hatta şaşırtıcı ölçüde 
ince düşünceli olduğunu gösteren davranışına tanık oldum. Bir defasında 
o’na “Herkes senin gibi olsaydı, bu dünya cennet olurdu” cümlesini çok 
inanarak, bütün içtenliğimle söyledim. Bu temel özelliği yanında, dürüstlük, 
çalışkanlık, alçakgönüllülük, erdemlilik sevgili Polat Soyer’in aklıma hemen 
gelen ilk vasıfları arasında. Daha genel olarak söylemek gerekirse, benim 
gözlemime göre o, ahlaki ve fikri olgunluğa erişmeyi yaşamının amacı 
haline getirmiş bir değerli insan.  

Her ne kadar bir klişe ise de, klişe olduğu kadar da doğru bir söz “Her 
başarılı erkeğin arkasında iyi bir eşin olduğudur”. Eşi Prof. Serap Soyer, 
bilim insanı özelliği yanında, değerli bir resim sanatçısı ve entelektüel 
kişiliğe sahip bir aydındır. Polat hocaya her zaman, her konuda destek 
olmuştur. Hocamıza, değerli eşi, kızı Yrd. Doç. Dr. Sesim Soyer Güleç, 
damadı Oğuz Güleç, her zaman “çok işi olan” sevgili torunu Selim’le 
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birlikte uzun ve sağlıklı bir yaşam ve iş hukukuna değerli katkılarının devam 
etmesini gönülden diliyorum.  

Örnek bir insan, örnek bir bilim adamı olan Prof. Polat Soyer’in 
dostluğunu kazanmış olmayı hayatımın en şanslı olaylarından biri olarak 
kabul ediyorum.  

 

Prof. Dr. Sarper SÜZEK 


