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Dr. Naci ÖNSAL İsmail BAYER

n Samimi olarak belirtiyorum, Çalışma Genel Müdürü olmak aklımın kö-
şesinden bile geçmiyordu. Bilmiyordum Çalışma Genel Müdürlüğü’nü. 
Ben bu göreve, altı hayalet, beş vekalet, iki asalet ve iki yargı kararı ile on 
beş kez geldim gittim. Yineliyorum, yani on beş kez geldim ve gittim. On 
beşten sonra ben de yeter dedim. Bu da uzun bir hikaye... Çalışma Genel 
Müdürlüğü görevine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Mehmet 
Moğultay döneminde başladım.
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n O dönemdeki adıyla Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 
çalışmaya nasıl başladınız? Bu si-
zin için bir hedef miydi?

Açıkça söylemek gerekirse, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile ilgili, önceden hiç bir planım yok-
tu. Biraz tesadüfler, biraz da bu alan-
daki çalışmalarım ve beni seven 
çevrem bu konuda büyük rol oynadı.

Biz 68 kuşağıyız. Ankara’ya 1967 
yılında öğrenim için geldim, daha 
önce hiç bilmezdim. İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi’ni kazanmış-
tım. İstanbul’da okumaya mali duru-
mumuz uygun değildi. Atatürk Eğitim 
Enstitüsü’ne de gidebiliyordum. Ama 
Ankara benim için sürpriz oldu.

O zamanki adıyla, Sosyal Hiz-
metler Akademisi, bu alanda ilk 
yükseköğrenim kurumuydu. Sağ-
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na 
bağlıydı ve her ay burs alabilecek-
tim. Mezun olunca da, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı’nda çalış-
ma olanağı bulacaktım.

1971 yılında, Sıhhiye’deki Halk 
Sokak No: 7’de bulunan binada 7. 
dönem mezunları olarak eğitimi-
mizi tamamladık ve okulu bitirdik. 
O binanın son mezunları bizdik, 
okul daha sonra inşaatı biten Ke-
çiören’deki binaya taşındı. Okulun 
Konferans Salonu’nda, o zaman 
Sağlık ve Sosyal Yardım Baka-
nı olan Prof. Dr. Türkan Akyol’un 
elinden diplomamı aldım.

Eğitim süreci içinde, Ankara Hu-
kuk Fakültesi’nden, Doç. Dr. Rüchan 

Işık, çalışma yaşamına ilişkin İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku dersimi-
zin hocasıydı. Biz mezun olduğumuz 
zaman, Çalışma ve  Sosyal Güvenlik 
Bakanı olan Atila Sav döneminde, 
Bakanlık Müsteşarı olmuştu.

Ancak Rüchan Hoca’yla Bakan-
lığa girmem konusunda bir görüş-
memiz de olmamıştı, onun bir kat-
kısı da. Bakanlık’ta ücret almadan 
çalıştığım üç ayı aşan süre içinde, 
çalışırken odasına gittiğimizde, 
beni tanıştırmaya kalktıklarında, 
“O benim öğrencim” demişti. Burs 
aldığım için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı’nda çalışmak zorunday-
dım, mecburi hizmetim vardı. Bir 
yılı aşkın süreyle, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı’ndan maaşımı 
aldım ama bir gün dahi orada çalış-
madım. 30 yıllık bürokratik yaşa-
mım hep Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’nda geçti.

Hocam, Müsteşarım, Prof. Dr. 
Rüchan Işık'ın, Bakanlık’ta çalış-
mamı sürdürmem ve mecburi hiz-
metimin devri sürecine katkıları 
büyük oldu. Desteği, tüm çalışma 
dönemi bir yana, hala daha sürü-
yor. Hocamın yaşamımdaki emeği 
ve katkısı, bu günlere ulaşmamda 
önemli bir etkendir.

Ancak benim Bakanlığa geçişi-
min nedeni ve o süreç çok başka. 
Sosyoloji hocamız, SBF’den, Köy 
Enstitüsü kökenli Prof. Dr. İbrahim 
Yasa olmuştu. Aynı zamanda araş-
tırma hocamız ve araştırmamızın 
da yöneticisiydi. Yardımcısı da, o 
zaman asistan olan meslektaşı-
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mız Ergin Üstünoğlu idi. On arka-
daşımla birlikte iyi bir araştırma 
yapmıştık. Ergin Üstünoğlu'nun 
katkısını da belirtmeliyim.

1970 yılında yaptığımız bu araş-
tırmanın konusu, “Yurtdışına Gi-
den Türk İşçilerinin Türkiye’de Ka-
lan Ailelerinin Sorunları, Ankara 
Ölçeği” idi. Geniş bir saha araştır-
ması yapıp, 500 örneklem üzerin-
den, yüze yakını ile görüşüp anke-
timizi uygulamıştık. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı'nda, Yurtdışı İşçi Sorunları 
Bölüm Başkanlığı Mayıs 1971’de yeni 
kurulmuştu, Paris’ten OECD’den 
gelen Üstün Üstündağ da bölümün 
başkanı olmuştu. Sekreteri Nermin 
Alpaslan hanımdan sonra, orada 
çalışmaya başlayan üçüncü kişi ben 
olmuştum. Sonra orası Genel Mü-
dürlük oldu. O bölümde üçüncü kü-
çük tuğla bendim yani.

n Daha sonra İş Müfettişliğine 
geçtiniz. Bu nasıl oldu?

Aslında bu uzun bir hikaye… Al-
manca dil kurslarına başlamıştık. 
Hedefimiz çalışma ataşeliklerinde 
görev almaktı ancak kurslar de-
vam ederken, birinci sınıf mümey-
yiz olarak soluğu Van Bölge Çalış-
ma Müdürlüğü’nde aldım. 

Oradan döndükten sonra Araş-
tırma Kurulu Başkanlığı’nda çalış-
tım. Başkanımız, Muammer Ero-
nat gibi bir bürokrat ile çalışmak 
ayrı bir şanstı. Hasan Ali Yücel’in 
damadıydı. Arkasından da uzun 
dönemli, İş Müfettişi Yardımcısı, İş 

Müfettişi ve Baş İş Müfettişi süreci 
geldi. 

İş müfettişliği sınavı 1974 yılı-
nın sonundaydı sanırım. On arka-
daş yazılı ve sözlü sınav sonrası 
atanmıştık. O dönem başlangıcı da 
ilginçtir. Çetin Ziylan o sırada Müs-
teşar’dı, o da örnek aldığım önemli 
bir bürokrattır. Danıştay kökenliy-
di. Prof. Dr. Turhan Esener, o sıra-
da Çalışma Bakanıydı, o dönemde 
müfettişliğe başladık. 

Ankara Hukuk Fakültesi’nin, iş 
hukukunun üç nesli ile birlikte ol-
mak güzeldi. Birinci nesil Prof. Dr. 
Turhan Esener, ikinci nesil Prof. Dr. 
Rüçhan Işık ve üçüncü nesil Prof. 
Dr. Sarper Süzek ile yine ortak ça-
lışmalar yaptık. Bu kişilerle güzel 
dostluğumuz halen devam ediyor. 

Çalışma yaşamına ilişkin ko-
nularda, duayen hocalarımız ile 
duayen yargı üyelerinin katkıları-
nı hiçbir zaman yadsıyamam. Prof. 
Dr. Münir Ekonomi, Prof. Dr. Metin 
Kutal, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ, 
Prof. Dr. Nuri Çelik ve Prof. Dr. Toker 
Dereli bu işin en iyi uzmanları olan 
hocalarımızdı. 70’li Yılların sonla-
rında onlarla ile birlikte de çalış-
tık. Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman da 
ayrıca çok önemlidir. Yargıtay’dan 
10. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa 
Çenberci, Yargıtay’da üye olan dada 
sonra Anayasa Mahkemesi Başka-
nı Mahmut Celâlettin Cuhruk, Yar-
gıtay Üyesi Ali Nevzat Odyakmaz ve 
Yargıtay’dan Tetkik Hakimi Ercan 
Egemen de yargı dünyasından sa-
yabileceğim kişileridir. 
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n Çalışma Genel Müdürlüğü 
görevine nasıl atandınız?

Samimi olarak belirtiyorum, 
Çalışma Genel Müdürü olmak ak-
lımın köşesinden bile geçmiyor-
du. Bilmiyordum Çalışma Genel 
Müdürlüğü’nü. Ben bu göreve, altı 
hayalet, beş vekalet, iki asalet ve 
iki yargı kararı ile on beş kez gel-
dim gittim. Yineliyorum, yani on 
beş kez geldim ve gittim. On beş-
ten sonra ben de yeter dedim. Bu 
da uzun bir hikaye... Çalışma Ge-
nel Müdürlüğü görevine, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak 
Mehmet Moğultay döneminde 
başladım.

n Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı olarak sizde iz bırakanlar 
oldu mu? 

Bu konuda üç isim verebilirim. 
Üçü de benim için önemlidir, fark-
lıdır. İlk bakanım 12 Mart’ın hemen 
sonrasında Atila Sav’dı. Sonra ger-
çek bir sendikacı Bahir Ersoy ba-

kan oldu. Üçüncüsü de, Mehmet 
Moğultay’dır. Beş sıfır mağlup baş-
ladığım ve güzel çalışmalar yürüt-
tüğümüz bir bakanımızdı. 

n “Beş sıfır mağlup” başla-
maktan ne kast ediyorsunuz? 

Genel Müdürlük teklif edildi-
ğinde önce kabul etmedim. İtiraz 
ettim. Moğultay, o itirazımın ge-
rekçesini ortadan kaldırdıktan 
sonra, yeniden teklif etti ve “İtiraz 
konusu kalmadı değil mi” diyerek 
kararnamemi gönderdi.

Bakan Moğultay o sırada, Prof. 
Dr. Devrim Ulucan, Prof. Dr. Öner 
Eyrenci, Prof. Dr. Savaş Taşkent 
ve Prof. Dr. Murat Demircioğlu ile 
bir dizi çalışmalar yürütüyordu. O 
zaman, ILO Türkiye Temsilcisi olan 
Prof. Dr. Rüçhan Işık da farklı ko-
numu ile bu çalışmaları izliyor ve 
önerilerini iletiyordu. Bu ekip için-
de, önce dışarıdan, sonra da için-
de olarak ben de yer almaya baş-
lamıştım. Resmen bu çalışmaya 
girmeden önce, Bakan Moğultay 
ile yapılan toplantılarda da, benim 
adım geçiyormuş. Genel Müdürlü-
ğüm bile konuşulmuş. Ben bunları 
yıllar sonra öğrendim.

Bakan Moğultay ile aynı etnik 
kökenden ve mezhepten değil-
dim. Üçüncü olarak akrabası da 
değildim. Dördüncüsü, hemşehri-
liğim, öğrenim veya iş tanışlığım 
da yoktu. Beşinci olarak da CHP ile 
bir ilişkim bulunmuyordu, partinin 
kapısından bile girmemiştim, yani 
parti desteğim de yoktu. Tanışana 
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kadar, Bakan Moğultay ile hiç kar-
şılaşmamış, bir tek kelime konuş-
muşluğum, el sıkışmam bile yoktu. 

Ankaralı gazeteci arkadaşım 
Sedat Uysal, Cumhuriyet başta 
olmak üzere birçok yayın kuru-
luşunda çalıştı. Moğultay Bakan 
olduktan sonra sık sık karşılaştı-
ğımızda, “Bakan seni aramadı mı” 
diye sorardı. Ben de, “Tanımıyo-
rum ki, niye arasın, aramadı diye” 
yanıtlardım. Meğer birkaç kez Ba-
kana ismimi vererek, “Onu yanı-
na al” diye söylemiş. Bakan beni 
aramayınca da, yanında durarak 
aramasını istemiş ve özel kalemin 
beni aramasına ve çağırmasına 
tanık olana kadar yanında bekle-
miş. Özel kalem beni arayıp, “Yarın 
Bakan sizi bekliyor” diye bilgi ver-
dikten bir saat sonra, Sedat Uysal 
yeniden beni aradı, “Bakan aradı 
artık değil mi, haydi” dedi.

Bakan Moğultay epey bir süre 
çalıştıktan sonra, bana Çalışma 
Genel Müdürlüğü’nü teklif ettiğin-
de, “Kabul etmiyorum” dedim. Şa-
şırdı. Biraz önce belirttiğim öğretim 
üyeleri ile birlikte çalıştığımız sıra-
da gerçekleşmişti bu durum. Sonra 
kabul etmedim diye beni eleştir-
diler. Saygı duyduğum bürokrat 
İbrahim Tekelioğlu Danıştay kararı 
ile göreve yeni gelmişti. O yeniden 
görevden alınacak ve onun yerine 
ben oturacaktım. Benim değerleri-
me aykırı bir durumdu.

Aradan aylar geçtikten son-
ra, Bakan Moğultay beni yeniden 
çağırdı ve “İbrahim Tekelioğlu'nu 

Müsteşar Yardımcılığı'na getiriyo-
rum. Kabul etti. Boşalan kadroya 
da seni atıyorum. İtiraz yok ar-
tık” diye görevi belirtti. Başlamam 
böyle oldu.

Çalışma Genel Müdürlüğü ma-
kamı, Tuna Caddesi başındaki bi-
nada, eski Çalışma Bakanı Bahir 
Ersoy'un makam odasıydı. Göreve 
başlarken Bahir Ersoy’un bir fo-
toğrafı ile gittim ve o fotoğraf hep 
masamda durdu.

Bir ilginç yön daha var. 2000’li 
yılların başında emekli olduktan 
sonra, Eskişehir’de, Anadolu Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü’nde yüksek lisans derslerine 
gidiyordum. İlk üniversite deneyi-
mimdi, on kadar öğrencim vardı. 
O dersler için Çalışma Vekaleti’nin 
40’lı yılların ikinci yarısında kuru-
luşuna ilişkin yasasının çıkması 
sürecinde TBMM zabıtlarını ince-
ledim. Eski İstanbul Valisi ve sonra 
Milletvekili olan Mustafa Bey, Ba-
kanlığın ve Çalışma Genel Müdürlü-
ğü'nün kurulmasını savunuyordu. 

Üstün Üstündağ ile 1971 de Ça-
lışma Bakanlığı'nda Yurtdışı İşçi 
Sorunları Genel Müdürlüğü'nün 
kurulmasında çalıştığımı söyle-
miştim. Çalışma Genel Müdür-
lüğü'nün kurulmasını sağlayan 
Milletvekili Mustafa Bey, Üstün 
Üstündağ’ın babası Mustafa Üs-
tündağ idi. Babanın kurduğu Genel 
Müdürlükte Genel Müdür oğlu ile 
de bir genel müdürlüğün kurulu-
şunda görev almak bana çok ilginç 
gelmişti. 
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n Bakanlığın yeni adı ile ilgili 
ne düşünüyorsunuz?

Önce ben bir soru sorayım: Sos-
yal Güvenlik ne oldu? Geçen asırda, 
Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı oldu. İki kez 
ayrılarak, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik iki ayı bakanlık oldu sonra 
yine birleşti. Ve kamuoyu bu duru-
mu benimsedi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı...

Bu yüzyılın başında da, Ab-
dullah Gül’ün Başbakanlığı dö-
neminde, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü gibi birçok benzer hiz-
met kuruluşları Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bünyesi içine 

alındı. Bu Genel Müdürlüğün ku-
ruluşunda da epey çalıştım. Daha 
sonra, Recep Tayyip Erdoğan Baş-
bakan olunca eski haline dönüş-
türülerek, yeniden Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bu 
birimler ayrıldı. Şimdi Recep Tay-
yip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı 
döneminde yeniden birleştiriliyor. 
Madem birleştirilecekti önceden 
niye ayrıldı?

Bu durumun benimsenmedi-
ğini söyleyebilirim. Hele, “Aile” de 
işin içine katılınca ve bu Bakan’ın 
izlediği politika sonucu, şimdi ye-
niden ayrılacağı söylemi sürekli 
gündemde. 2020 bu konuda yeni 
gelişmelere gebe diyebiliriz.
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n Bütün bu anlattıklarınız bir 
anı yazımına dönüşecek mi?

Bu konuda değişik çevreler-
den, kişilerden öneriler geliyor. 
Bunlar son yıllarda daha da arttı. 
Siz de bu konuda ciddi önerilerde 
bulundunuz. Ben de “Neden olma-
sın” dedim sonunda. Çalışmaya 
başladım. Yazıyorum, bir sürpriz 
olmazsa sanırım 2020’de yayım-
layabilirim.

Bu noktada Başbakanlık Müs-
teşar Yardımcısı olmamamı ve 
Brüksel Çalışma Müşavirliği’ne git-
meme serüvenimi de aktarayım.

Koalisyon dönemiydi. CHP’nin 
ortak olduğu Hükümet içinde di-
ğer partiden iki bakan, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’nı ziyaret 
ediyorlar. Başka bir Bakan, be-
nimle ilgili övücü sözler söyleyip, 
Başbakan’ın istemini, beni, Başba-
kanlık Müsteşar Yardımcısı olarak 
değerlendirmek istediklerini belir-
tiyorlar. Bakanımız biraz şaşırarak, 
bir gün sonra yanıt vereceğini ak-
tarıyor. Biraz şaşırmış, benim diğer 
parti ile görüşmelerim ve iletişi-
mim olduğu şeklinde düşünmüş.

Genel Müdür Yardımcısı arka-
daşımızı çağırıp, durumu aktarıp, 
ne oluyor diye sormuş. Genel Mü-
dür Yardımcısı meslektaşım, “Tabii 
ki hayır diyeceksiniz” diye yanıt 
verince, Bakan daha da şaşırmış. 
Genel Müdür Yardımcısı meslek-
taşım, gerekçesini sıralamış, şöyle 
demiş: “Kamu işyerlerinde toplu 
sözleşmesi görüşmeleri var. Yük-

sek Hakem Kurulu üyesi olarak et-
kili, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
toplanacak, başkan olarak orada 
da etkili…” Bu durumun beni ve 
Bakanlığı bir anlamda, bu etkinlik 
çizgisi dışına çıkarmak istedikleri 
gibi yorumunu da aktarmış. Ba-
kan’ın yanıtı ise, “Hayır dersem, 
İsmail ile direk bağlantı kurup, bu 
atamayı yaparlarsa, benim duru-
mum iyi olmaz” gibi açıklamalarda 
bulunmuş. Genel Müdür Yardımcısı 
meslektaşım, kısa ve net ceva-
bı vermiş, “Gitmez” demiş. Ve Hü-
kümetin diğer iki Bakanı yeniden 
geldiklerinde, Bakanımız, “Hayır, 
burada görevine devam edecek” 
demiş. 

Bütün bu görüşme ve gelişme-
lerden benim haberim yoktu. Sa-
nırım, en az altı ay sonra, tesadü-
fen bu konuda bilgilendim. Bu sefer 
şaşırma sırası bendeydi. Bakana 
sormadım ama Genel Müdür Yar-
dımcısı meslektaşıma sordum, “Bu 
durum doğru mu” dedim. Doğrula-
dı. Bana neden bilgi vermediklerini 
sordum, sadece gülümsedi, ben de 
gülümsedim. Doğru yapmıştı ama 
bana haber vermeleri gerekirdi. 

İkinci olay, Brüksel Çalışma 
Müşavirliği’ne gidemememle ilgili. 
Bir başka Bakanın dönemiydi, Ba-
kanlık dışından, başka bir bakan-
lıktan gelen Müsteşar görevdeydi. 
Benim göreve hâkimiyetimden 
sanırım rahatsızdı ve beni görev-
den almak istiyordu.

Müsteşarımız beni bir gün ça-
ğırarak, güzel sözlerle Brüksel 
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Çalışma Müşavirliği’ne Müşavir 
olarak göndermek istediklerini 
söyledi. Yönetmeliğe uygun ol-
madığını ve yabancı dil bilmediği-
mi hatırlattım. Yanıtı çok ilginçti. 
Orada görevli iki Bakanlık yetki-
lisinin yabancı dilinin iyi olduğu-
nu ve sorun olmayacağını söyledi 
önce. “Yönetmelik’te de değişiklik 

yaptık. Bugün yayımlandı, altı ay 
süreli” dedi ve bu süre içinde ya-
bancı dil bilmeden de beni ataya-
bileceklerini aktardı. Yönetmelik 
değişikliğini gördüm. Brüksel’e 
hiç gitmemiştim. Yanıtım olum-
suz oldu. Bu altı aylık süre içinde 
bu yeni düzenlemeden yararlanan 
da olmadı.


