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Değerli Dost Seçkin Hukukçu Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Ünal 
Narmanlıoğlu’nun emekliye ayrılması dolayısıyla kendisine Armağan 
çıkartılacağını bildiren yazıyı aldığımda onunla dostluğumuzun otuz yılını 
doldurduğunu hayretle farkettim. “Hayretle” diyorum, çünkü, zamanın bu kadar 
çabuk akıp gideceğini hiç hesaba katmamıştım. 

Ocak ayının Erzurum’da özellikle soğuk geçen günlerinden birinde Atatürk 
Üniversitesi Đşletme (1982’den itibaren Đktisadi ve Đdari Bilimler) Fakültesi’nde 
asistan olarak göreve başladığımda Kürsü Başkanı Prof.Dr. Turhan Tufan 
Yüce’den sonra ilk tanıştığım hukukçu Ünal Narmanlıoğlu olmuştu. Onun 
dostluğunun, yardımsever yaklaşımının ortama uyum sağlamamı ne denli 
kolaylaştırdığı her zaman hatırımdadır. Hukukçu olarak ortak konularımız 
fazlaydı. Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora yaptığı döneme ilişkin 
anıları, gözlemleri ve tavsiyeleri doktora aşamasındaki bir asistan olarak benim 
çok ilgimi çekmişti.  

Bir hukuk fakültesinde akademisyenlik yapma isteğim, Atatürk 
Üniversitesi’nde geçen birkaç yıldan sonra Đzmir’de Ege (1982’den itibaren 
Dokuz Eylül) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tekrar sınava girip oraya 
gitmemle sonuçlandı. Atatürk Üniversitesinin o zamanki Đşletme Fakültesinin 
gelişme döneminde önemli katkılar sağlayan, yıllarca akademik hizmetler veren 
Ünal Narmanlıoğlu da sanırım benden 6-7 ay sonra Đş Hukuku Doktor Asistanı 
olarak Đzmir’e geldi. O dönemin Đş Hukuku Kürsüsü Başkanı aynı zamanda 
Fakültemizin dekanı olan Prof. Muhittin Alam’dı. Bu kez Ünal Narmanlıoğlu’nun 
yeni Fakülteye kolay alışması için yardımcı olmak bana düştü. Karataş’taki ilk 
Hukuk Fakültesi binamızda Onun göreve başladığı gün Turhan Tufan Yüce 
Hoca’nın bizi öğle yemeğine götürdüğü restoran, oradaki sohbetlerimiz henüz 
dünmüş gibi hatırımda… O günlerin öğrenci boykotları, sonra 12 Eylül dönemi, 
Fakültemizin Buca’ya taşınması her birimizin yaşamında önemli olaylar olarak 
belleklerimize kazındı. 

Benim üniversiteler arasındaki yolculuğum Đzmir’de noktalanmadı. Ancak, 
Ünal Narmanlıoğlu artık Đzmirli ve Dokuz Eylül Üniversiteli oldu, emekli 
oluncaya kadar tüm mesaisini buraya harcadı. Otuz yıla yakın süreyle hizmet 
ettiği bu kurumda sayısız hukukçu yetiştirdi, sayısız bilimsel esere imzasını attı; 
fedakâr ve sorumlu öğretim üyesi olmanın gereklerini yerine getirdi. 
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Ünal Narmanlıoğlu, ülke sorunlarına duyarlı yaklaşımı, hukuki problemleri 
ortaya koyma ve tartışma konusundaki becerisi, hoş sohbeti dolayısıyla 
bulunduğu her çevrede beğeni kazanan, aranan ve bulunmadığında yokluğu 
hissedilen bir şahsiyettir. 

Ünal Narmanlıoğlu, yanında doktorasını yapmakla haklı olarak her zaman 
övündüğü Prof.Dr. Kemal Oğuzman ekolünü en iyi temsil eden öğretim 
üyelerinden biridir. Onu tanıyanlar, öğrencilerine nasıl değer verdiğini, ne denli 
titiz çalıştığını, kitap ve makalelerini yazarken adeta kılı kırk yardığını çok iyi 
bilirler. Ben burada kendisinin özellikle doçentlik sürecinde ne kadar titizlenip, 
“Türk Hukukunda Kanun Dışı Grev ve Hukuki Sonuçları” konulu takdim tezinin 
kapsamlı ve bilimsel içerik yönünden güçlü olması için nasıl çaba harcadığına 
tanıklık ettiğimi vurgulamak isterim.  

Bir dönemin Türk iş hukukuna damgasını vuran “Đş Hukuku Uygulamaları” 
(ĐHU) Ünal Narmanlıoğlu’nun güncel, bilimsel ve kapsamlı karar incelemeleriyle 
daha da değer kazanmıştır. Onun “Türk Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem 
Tazminatı”, “Grev”, vefa örneği olarak Prof.Dr. Kemal Oğuzman’ın anısına ithaf 
ettiği “Đş Hukuku Ferdi Đş Đlişkileri I” ile “Đş Hukuku II Toplu Đş Đlişkileri” isimli 
eserleri Türk iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku literatürünün temel taşları 
arasındadır.  

Ünal Narmanlıoğlu, kendisine olan güven duygumun hiç azalmadığı, 
uzaktan da olsa dostluğunu, arkadaşlığını her zaman hissettiğim hayatımdaki 
ender kişilerden biridir. 

Seçkin hukukçu, gerçek dost, değerli öğretim üyesi Prof.Dr. Ünal 
Narmanlıoğlu’nun, yaşamının bu yeni dönemini değerli eşi Nilgün Narmanlıoğlu, 
sevgili oğlu Ömer Narmanlıoğlu ve tüm sevdikleriyle birlikte mutlulukla 
geçirmesini candan diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Nur CENTEL  

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi 

 


