
Prof. Dr. Turhan Esener, iş hu-
kukunun en önemli isimlerin-
dendir. Bu alanda yıllarca ders 
vermiş, çok sayıda öğren-

ci yetiştirmiş, görüşleri ile yargıyı etki-
lemiştir. 1983-2012 tarihleri arasında 
sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri dü-
zenimizi çerçeveleyen  2821 ve 2822 sa-
yılı Kanunların düzenlenmesinde etkili 

olmuş, yönetimin sendikalara ve siste-
me bakışını yumuşatmış, bu kanunlara 
akademik görüşün olabildiğince yan-
sımasını sağlamış, işçilerin ve sendi-
kaların görebilecekleri zararları azalt-
mış, işçi ve işveren dengesine yürekten 
inanmış bir akademisyendir.  

Dergimizin bu sayısında, alanın bu 
önemli ismiyle söyleşmek, onun görüş 
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ve düşüncelerinden yararlanmak iste-
dik. Hocamızla, 27 Şubat 2015 günü, İs-
tanbul’daki evinde konuştuk.

n Sayın Hocam, işçi ya da işve-
ren sendikalarından birisine ait 
olmayan, yazarların “yanlı” ola-
rak tanımlanmadığı, her tür-
lü görüş ve düşünceye açık, ba-
ğımsız ve alışılmışın dışında bir 
dergi çıkarmak her zaman ak-
lımdaydı. “Karatahta İş Yazıla-
rı Dergisi” bu düşünceden ha-
reketle bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak doğdu.

Dergide iş hukuku, sosyal 
güvenlik hukuku, ekonomi, iş-
letme, sosyoloji… Kısacası, iş 
yaşamını ilgilendiren disiplin-
lere ait yazılar olacak, endüst-
ri ilişkilerinin “interdisipliner” 
karakterini yansıtacak.

Derginin ilk söyleşisini si-
zinle yapmayı arzuladım, kabul 
ettiğiniz için teşekkür ederim.

Böyle bir dergi çıkarma düşüncesi 
çok yerinde olmuş. Gerçekten de, ülke-
mizde, konulara böylesine yansız yak-
laşabilen, objektif, bilimsel tartışmaya 
açık yayınlara çok ihtiyaç var. Son yıl-
larda bunu ne yazık ki göremiyoruz. Her 
görüş etrafında keskin ayrımlar olu-
şuyor ve tartışma kültüründen gitgide 
uzaklaşıyoruz.

Derginiz, emeği ile geçinenleri ay-
dınlatacak, onlara sahip oldukları hak-
larını öğretecek, buna karşılık, zaman 
zaman işveren görüşlerine de yer vere-
cek bir dergi olmalı. Ayrıca, uygulama-
yı yakından izlemeli, yargı kararlarına 
ve o kararları veren yargıçların görüş-

lerine de yer vermeli. Çalışma yaşamın-
da, başta iş hukuku olmak üzere, ya-
şanan gelişmeleri izlemeli, akademide 
gelişen yeni görüşlere yer vermeli. Kı-
sacası, dergide akademik görüşler, tar-
tışmalar, yargısal metinler, sosyal taraf-
ların görüşleri mutlaka yer almalı diye 
düşünüyorum.

Diğer taraftan, işçileri savunan gö-
rüşlere yer veren bu ölçekte ve büyük-
lükte çok az dergi var. Bu tür dergiler, 
maliyetleri düşünüldüğünde, genellik-
le işveren yanlısı olarak yayımlanıyor. 
O nedenle, işçiler açısından yapılma-
sı gereken yasal değişiklikler, talep-
ler, uygulamada ortaya çıkan sorunla-
rın çözümüne ilişkin görüşleri mutlaka 
içermeli, alanı iyi bilen kişilerden fikirler 
alınmalı ve tamamen objektif görüşlere 
yer verilmeli kanaatindeyim. 

Dergi, bir taraftan işçilere hitap ettiği 
gibi, diğer taraftan işverenlere de, işçi-
ler karşısında nasıl hareket edileceğini, 
onların talepleriyle karşılaşıldığı zaman 
nasıl anlaşmaya girileceğini de bilgi ola-
rak vermelidir.

Unutmadan söyleyeyim ki, dergi-
de diğer ülkelerdeki gelişmeler, o ülke-
lerin iş kanunları üzerindeki değişmeler 
de yer almalı, hatta bunun için yabancı 
uzmanların görüşlerine de gerektiği du-
rumlarda yer verilmelidir. Böylece ulus-
lararası toplantılarda da dergi önem ka-
zanır.

Diğer taraftan yargıçlarla kurulacak 
temas da çok önemli. Özellikle uygula-
mada aktif olan görev almış olan yar-
gı mensuplarıyla da daima temas edil-
melidir.

Ancak asıl amaç, gerektiği hallerde 
onların da görüşlerini alarak işçileri ay-
dınlatmak olmalıdır. Asıl amaç, iş huku-
kumuzu, dolayısıyla işçilerimizin hak ve 
çıkarlarının gelişmesini sağlamaktır. 
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n Hocam, ülkemizin geldi-
ği noktada, sizce iş hukuku ne-
rede? Alana bakınca nasıl bir 
fotoğraf görüyorsunuz? Bu 
kapsamda işçi ve işveren sen-
dikalarını değerlendirirseniz 
memnun olurum.

İş hukuku öyle bir alandır ki, devamlı 
gelişmekte ve değişmektedir. Yapısın-
da bir dinamizm bulunmaktadır. Ülke-
mizde sosyal tarafların, yani işçi ve iş-
veren kesiminin öncelikle gözetmeleri 
gereken, Türkiye ekonomisidir. Çünkü 
unutmamak gerekir ki, aslında her iki 
tarafın da çıkarı ekonomiye, ekonomik 
gelişmeye bağlıdır. İnsan onuruna ya-
kışır bir ücret kazanan ve yaşayan iş-
çiler ile iyi kazanan işverenleri bir arada 
bulmak, ancak kuvvetli bir ekonomide 
mümkündür. Ekonominin krizde oldu-
ğu dönemlere bakınız, bu durumdan iş-
verenler de, işçiler de memnun olamaz-
lar. İşverenlerin iş hacmi daralır, karları 
düşer, işçi çıkarmak zorunda kalır. İşçi-
ler bu gibi durumların mağdurudur. Kri-
zin faturası genellikle işçilere çıkar, iş-
çiler işten atılır. O halde asıl olan, her iki 
tarafı da memnun edecek güçlü ekono-
midir. İşçi ve işveren sendikaları bunu 
unutmamalıdır.

Diğer yandan, her iki taraf da birbi-
rine iyi gözle bakmalıdır. Sosyal taraflar 
arasında mutlaka bir diyalog olmalıdır. 
Sosyal diyalog, günümüz endüstri ilişki-
lerinde en önemli kavramlardan biridir. 
Taraflar sorunlarını birlikte göğüsleme-
li, yeni projeler yaratarak yeni çözümler 
bulmalıdırlar. İşverenler, üyesi bulun-
dukları işveren sendikalarının da, iş-
yerlerindeki işçilerinin örgütlendikleri 
işçi sendikalarının da kıymetini bilme-

lidirler. Çünkü çıkarları buradadır. İşçi 
ve işveren sendikalarının olduğu yer-
de, sosyal diyalog vardır, iyi ilişkiler var-
dır. Dolayısıyla iş barışı, huzur ve verim-
lilik vardır.

Biraz önce söylediğim gibi, iş huku-
ku, daimi surette gelişmesi gereken bir 
hukuk dalıdır. Onun için şu anda ülke-
miz iş hukukuna gelişmiş bir hukuk 
dalı olarak bakmamız mümkün de-
ğil. Bunun gelişmesi için herkes üzeri-
ne düşeni yapmalıdır. Başta ülkemizi 
yönetenler olmak üzere, sosyal taraf-
lar, akademik çevreler, sizin gibi değer-
li uzmanlar, herkes bu alanın gelişmesi 
için çalışmalıdır. Alanda yeni gelişmele-
re yer verilmelidir. 

Başlıca amacımız, bir taraftan ülke-
nin ekonomik durumunu göz önünde 
tutarak, diğer taraftan işçilerimizin de 
içinde bulunduğu koşulların iyileştiril-
mesi, adalete uygun bir sistemin yerleş-
tirilmesi için gayret sarf etmektir.

n İşçi ve işveren örgütlerini na-
sıl görüyorsunuz, bu çizdiğiniz 
çerçeve içinde rollerini iyi oynu-
yorlar mı sizce?
Bizim eskiden çok üzerinde dur-

duğumuz bir durum vardı. İşçilerle 
işverenler arasında bir uyuşmazlık 
çıktığı zaman, işçiyle işverenler karşı 
karşıya geldiğinde, işverenlerden biri 
bu anlaşmazlıkta direttiğinde, öteki-
ler de diretiyorlardı. Bu durumda da 
sendikalar onları zorluyorlar, greve 
gidiyorlardı. Bu sistem toplu sözleş-
meyle kaldırıldı. Böylece işçi sendi-
kaları, yalnızca kendi işkolundaki iş-
verenle masaya oturur duruma geldi. 
Uyuşmazlıkları çözmek daha kolay 
hale geldi böylece.
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Uyuşmazlıkları çözmenin şimdi-
ki en akılcı yolu, sosyal diyalogtur. İş-
verenlerin, işçi sendikalarını gerçekten 
takdir etmeleri, işçilerin haklarını ver-
meleri, bunu yapmadıkları zaman da 
kendi işlerinin bozulacağını bilmesi ge-
rekir. Kavga ederek değil, sosyal diyalog 
içinde işçinin hakkını vererek başarılı 
olmaları lazım. İşverenler işçinin hakkı-
nı verdikleri zaman, işçi de hakkını aldı-
ğı zaman mutlu olacaktır. Böylece işye-
rinde barış, huzur sağlanacak. 

n Hocam, sizin başarıyla yeri-
ne getirdiğiniz görevlerinizden 
birisi  de arabuluculuk, yani uz-
laştırma. Bu alandaki rekorunuz 
henüz kırılmış değil. Eski ve bu-
günkü arabuluculuk sistemleri-
mizi bilen bir hocamız olarak ne 
önerirsiniz? 

Evet, çok arabuluculuk görevi yap-
tım. Öncelikle şunu söyleyeyim: Hiç 
grev görmedim, sorunun grev olma-
dan barış içinde çözülmesi için elimden 
gelen çabayı gösterdim. Arabuluculuk 
yaptığım uyuşmazlıklarda çalışmaları-
mı son ana kadar inatla sürdürdüm ve 
tarafların uzlaşmasını sağladım.

ABD’ye gittiğimde, uzunca bir süre 
uyuşmazlık ve arabuluculuk sistemi-
ni incelemiştim. Türkiye’deki uygula-
malarımda bunun çok yararını gördüm. 
Şunu gördüm ki, oradaki arabulucular 
çok iyi yetişmişlerdi. Alanlarında ger-
çekten iyi uzmandılar. Tarafların ne 
söylediğini anlıyor, kısa sürede uyuş-
mazlığı kavrıyor ve çözüm getiriyorlar-
dı. Gerçekten de arabulucu, uyuşmazlı-
ğı içselleştirmeli, çözeceğine inanmalı, 
kendisine güvenmelidir. Kesinlikle ta-

raflardan ücret almamalıdır, arabulucu-
luğu işinin bir gereği olarak görmelidir.

Bizde sistemin de kusuru var ama 
ne yazık ki, günümüzde arabuluculuk 
yapan arkadaşlarımız pek başarılı ola-
mıyor, bunu ben değil, herkes söylüyor. 
Son dönemde arabulucuların sonlan-
dırdığı bir uyuşmazlık pek duymadım.

Şunu da mutlaka söylemeliyim: 
Arabuluculuk konusunda beni asıl ye-
tiştiren TÜRK-İŞ’tir. Onların bana duy-
dukları güven, arabuluculuk yaparken 
verdiğim kararları kolaylaştırmıştır. Bu 
durum, Yüksek Hakem Kurulu (YHK) 
çalışmalarım sırasında da çok yarar-
lı oldu. Taraflar inanınca YHK’yı arabu-
lucu olarak seçmeye başladılar. Taraflar 
inanırsa, arabuluculuktaki işiniz kolay-
laşır. Hiç unutmuyorum, Enerji Bakanlı-
ğında büyük bir uyuşmazlık vardı, beni 
arabulucu olarak tayin ettiler. Sorunun 
çözümü için neler yapılması gerektiği-

İstanbul	 Kültür	 Üniversitesi	 ve	 Türkiye	 İşçi	 Sendikaları	
Konfederasyonunca	 ortaklaşa	 düzenlenen	 “Prof.	 Dr.	 Tur-
han	Esener	İş	Hukuku	Uluslararası	Kongresi”nin	afişi
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ni, uzlaşmanın koşullarını yazarak, 
öğrencim olan dönemin Enerji Bakanı 
Deniz Baykal’a verdim, okumasını is-
tedim. Sayın Baykal okudu ve hemen 
imzaladı.

Başka önemli arabuluculuk çalış-
malarım da oldu. Türk Hava Yolları’n-
da grevin başlamasına bir gün kala, 
dönemin bakanını da yanıma alarak 
gece uçağıyla İstanbul’a geldim, sa-
baha karşı sorunu hallettim.

Arabulucu kendisine güvenecek, 
sorunu halletmesinin zorunlu oldu-
ğunu ve bunu halledeceğini kendisi-
nin bilmesi lazım. Bunu halledemez-
se büyük bir bozguna uğrayacağına 
arabulucunun kendisini inandırma-
sı lazım. 

Tahkim için beni bir hakimle bir-
likte Amerika’ya gönderdiler. O üç ay 
kaldı döndü, ben inat ettim altı ay kal-
dım ve arabuluculuk sisteminin nasıl 
çalıştığını gördüm. Onlardaki tahkim 
bizdekinden biraz farklıydı. Oradaki 
hakemler, biraz önce de dediğim gibi, 
çok iyi yetişmiş insanlardı. Tarafla-
rın avukatları karşı karşıya geliyorlar, 
tartışıyorlardı. Bir uyuşmazlıkta, ha-
kem beni de yanına oturttu. Dikkatle 
dinledim tartışmaları. Hakem, yarım 
saat müsaade istedi. Öyle iyi yetiş-
miş ki, o konuyu zaten çok iyi biliyor, 
bilmeden girmiyor toplantıya. Çünkü 
arabuluculuk, ihtilafları yakından bi-
len ve inceleyen, daimi surette geliş-
melerden haberdar olan bir kuruluş. 

Hakem görüşleri bir kez daha 
okudu, bana söyleyeceğim bir şey 
olup olmadığını sordu, “Diyeceğim 
yok” dedim. “Pekala, yarım saat son-
ra karar vereceğim” dedi. Gerçekten 
de yarım saat sonra verdi kararı. 

n Bizim sistemimizde, arabulu-
cular bir listeden seçiliyor.Alan-
da çok değerli bazı hocaları-
mız, ne yazık ki, arabuluculuk 
için Bakanlığa başvurmuyorlar. 
“Beni oradaki bir memur mu se-
çecek, ben alanda bilinen biri-
siyim” diyor ve müracaat etmi-
yorlar. Belki de meslekte iyi olan 
bu hocalar müracaat etseler, iyi 
bir arabuluculuk olacak bizim 
hukukumuzda da. 

Aynen öyle maalesef. İş hukuku ala-
nında yetişmiş hocalar bu sorumluluğu 
almalılar. Konuyu iyi bilen, iyi yetişmiş, 
her iki tarafa da hukukun emrettikle-
ri ışığında objektif yaklaşan uzmanlara, 
arabuluculara ihtiyacı var sistemin. 

Bir gün arabuluculuk için Adana’ya 
gittim. İşveren tarafı beni evlerinde üç 
gün misafir etti. Üç gün sonra sendika 
başkanı geldi, “Hocam, üç gün de bizim 
misafirimiz olun” dedi. “Gayet tabii, ben 
bu davetinizi bekliyordum” dedim, pek 
memnun oldular. Sonuçta, “İki tarafın 
da hayatını yaşadım, arada farklar gör-
düm, bu farkları kaldıralım” dedim. İki 
taraf da memnun oldu, sorun çözüldü. 
Biraz önce söylediğim gibi, benim bu şe-
kilde yetişmemde TÜRK-İŞ’in çok bü-
yük rolü var. Her yerde açıkça söylüyo-
rum, beni onlar yetiştirdi. 

Bazı ihtilaflarda tahkim dışında, ara-
bulucu olarak Yüksek Hakem Kuru-
lu seçilmeye başladı. Birçok ihtilaf bizim 
elimize geldi. Her iki taraf da, YHK’nın 
hakemliğini kabul ettiler. Çünkü sosyal 
kurulda taraflar da vardı, hakim de var-
dı. İşçiler de bu sistemi kabul ettikleri-
ni beyan ettiler. Yüksek Hakem Kurulu 
doğrudan doğruya arabulucu seçilme-
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ye başladı. İhtilaf masaya geldiğinde, her 
iki taraf da kendi görüşlerini söylüyordu. 
Hep beraber müzakere edip nasıl olma-
sı gerektiği konuşuluyordu ve bir kara-
ra varılıyordu. Herkes de o karara uyu-
yordu. 

İki taraf da şunu görüyordu: Ora-
da olabildiğince objektif bir karar alını-
yor. Bunu kabul etmezsen greve gidi-
lecek ve her iki taraf da grevden daha 
fazla zarar edecek. Her iki tarafın da, 
grevde ortaya çıkacak zararlarını tes-
pit ederdim. Bunları hesapladıktan son-
ra her iki taraf da farklı bakardı konuya, 
uzlaşma sağlanırdı. Bunu yaptığımız za-
man bir haftada bitiriyorduk her ihtila-
fı. Dedim ya, hayatımda hiç grevle kar-
şılaşmadım. 

Maltepe’deki bir şirketle, bir sendi-
kamız arasında bir ihtilaf vardı. Ben ara-
bulucuydum. Bir de profesör bir arkada-
şımız vardı. İşçi tarafından, çok kıymet 
verdiğim bir arkadaş daha vardı. Akşam 
saatlerinde, yemek yeme bahanesiyle 
oradan ayrılıp işverenin yanına gittim. 
Onlar da haber bekliyordu. Bu işten ne 
kadar zarar göreceklerini hesaplamala-
rını istedim. Yaptıkları hesapları ellerin-
den aldım, “Öyle bir rakam vereceğiz ki, 
zarar da etmeyeceksiniz, kar da etme-
yeceksiniz” dedim. Teklifi götürüp ver-
dim, işveren de, işçi tarafı da kabul etti, 
herkes memnun oldu. Böylece hallettik 
ihtilafı.

n Hocam biliyorsunuz, kıdem 
tazminatı konusu yeniden gün-
demde. Kıdem tazminatının iş-
verenler açısından ağır bir yük 
oluşturduğu iddia ediliyor. 30 
günden 15 güne düşürülmeye 
çalışılıyor. Fon diyorlar ama bu 

bildiğimiz fon değil. Kıdem taz-
minatını bireysel emeklilik şir-
ketlerine devretmek istiyorlar. 
İşveren bir bireysel emeklilik 
şirketi seçecek, işçilerin kıdem 
tazminatları tutarını tarafla-
rın uzlaşacağı veya Bakanlığın 
belirleyeceği bir oran üzerin-
den her ay oraya yatıracak. Dev-
let aradan çekiliyor ve hiçbir ga-
ranti vermiyor. Devlet de buna 
fon diyor. Siz ne düşünüyorsu-
nuz bu konuda?

Benim kanaatim, bunun bireysel 
emeklilik şirketleri vasıtasıyla halledi-
lecek bir durum olmadığıdır. Bunu çok 
sakıncalı olarak görüyorum. İşçi kıdem 
tazminatına o kadar sahip çıkar ki, bu-
nun bir şirket tarafından yönlendiril-
mesini asla istemez. Kıdem tazminatı 
işçinin tabii hakkıdır. Bu hak üzerinden 
böyle bir pazarlık yapılmasını hiç doğru 
bulmuyorum. 

n Hocam, iki kez Çalışma Ba-
kanlığı yaptınız.Bir kere daha 
bu görevi üstlenseniz öncelik-
le ele alacağınız konular ne-
ler olurdu?

Biraz önce de söyledim, çalışma ha-
yatı dinamik bir alandır. Her gün yeni 
sorunlarla karşılaşılır, yeni gelişmeler 
ortaya çıkar. Siz de bunları çözmeye ça-
lışırsınız. Ancak üç temel konu hiç de-
ğişmez. Bunlardan biri, işçilerin rahat 
yaşamalarını sağlayacak bir ücret dü-
zeyinin sağlanmasıdır. Şimdi buna, in-
san onuruna yaraşır bir ücretin sağlan-
ması deniyor. Bu konu, iş hukukunun 
temel prensibidir. Çalışanların hak ve 
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çıkarlarını geliştirmek, onlara insan-
ca yaşayabilecekleri bir ücret düzeyini 
sağlamak, temel amaç budur.  

İkinci prensip de işverenler açısın-
dan önemlidir. İşçilerin hak ve çıkarla-
rını korurken, onlara insanca yaşaya-
bilecekleri bir ücret düzeyi sağlarken, 
işverenlerin dayanma sınırını da zorla-
mamak gerekmektedir. Çünkü işyeri 

varsa iş vardır, işçi 
vardır, bunu unut-
mamak gerekir. 

Ancak üçün-
cü prensip, baş-
ta da söylediğim 
gibi çok önemli-
dir. O da önce ülke 
ekonomisini gö-
zetmektir. Ülke 
ekonomisi güç-
lü olmazsa, ne işçi 

mutlu olur ne de işveren. Türkiye’nin 
ekonomik durumundan ne sadece iş-
verenler faydalanmalı, onlar faydalanır-
ken işçiler zarar görmelidir, ne de işçiler 
faydalanırken Türkiye’nin ekonomi-
si, sanayisi zarar görmelidir. Önemli bir 
dengedir, menfaat uyuşmasıdır bu.

n Hocam sizde anılar o kadar 
çok ki, şu anda aklınıza gelen 
bir anınızı paylaşır mısınız?

1980 yılında Bakan olduğumda sen-
dikaların bir kısmı kapatılmış, diğerle-
rinin ise faaliyetleri tatil edilmişti. Ba-
ğıtlanmış toplu iş sözleşmeleri sona 
erdiğinde yenileri yapılamayacak ve 
sistem çökecekti. Bakanlığımın ilk işi 
budur diye düşünüyordum ve derhal bir 
çözüm bulmak istiyordum. 

Bir gece Ankara’dan İstanbul’a geç-

tim. Rahmetli Kemal Oğuzman’ı ve Mü-
nir Ekonomi’yi aradım. Ekonomi’nin 
evinde buluştuk. Bir kanun tasarısı ha-
zırlamamız ve süratle çıkarmamız ge-
rekiyordu. 2364 sayılı Kanunun ana 
hatlarını o gece yazdık. Sona eren tüm 
toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem 
Kurulu tarafından yenilendi, yürürlüğe 
konuldu. Bu geçiş döneminde sendika-
lar ile üyeleri arsındaki bağlar ve sendi-
kaların yaşamı böylece sağlanmış oldu. 

n Siz hatırlıyor musunuz bil-
mem. Evinizle bizim sendika 
birbirine çok yakındı. Bakanlık 
döneminizde bir gün neşeli bir 
şekilde bana geldiniz, “Çantanı, 
hesap makineni al benimle gel” 
dediniz. Sosyal Sigortalar Ge-
nel Müdürlüğü’ne gittik. Yüksek 
Hakem Kurulu Kanunu çıkmış, 
hakem oluşmuştu, ilkeleri be-
lirliyorlardı. Bana, “Ankara’dan, 
İstanbul’dan uzmanlardan olu-
şan bir liste yap. Denizcilik İş-
letmeleri’nden Özden Duman-
lı gibi isimleri yaz. YHK için bir 
uzman heyeti oluşturalım” de-
diniz. Bu heyet üç yıl çalıştı. Hal-
buki sizin kafanızda daha hızlı 
bir şekilde sorunu çözmek vardı, 
ancak askerleri ikna edemedi-
niz sanırım. Dört binin üzerinde 
toplu iş sözleşmesi yapıldı. Dedi-
ğiniz gibi olmasaydı sistem ger-
çekten biterdi. Çalışma hayatına 
çok büyük katkılarınız oldu çok 
zor günler geçirdiniz.Dergimizin 
bu ilk sayısında sizi ağırlamak-
tan büyük bir mutluluk duydum, 
katkılarınız için çok teşekkür 
ederim.

18.11.1974	-	31.03.1975
22.09.1980	-	13.12.1983	
arasında	Çalışma	Bakanı




