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“Sendikacılarımız güçlü toplu iş sözleşmeleri yoluyla üyelerinin
yaşam ve çalışma koşullarını sürekli yükseltmeye çalışmalıdır. Bu,
zaten başlangıcından buyana Türk sendikacılığının ana işlevi olmuştur. Bu faaliyet ihmal edilirse, örgütlenme düzeyini yükselme amacı
da zaten gerçekleşemez.”
n Sayın Hocam, 18. Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Kongresi’nde
birlikteyiz. Başlangıçta
“Sosyal Politika” olarak
adlandırılan bölümler,
ciddi tartışmaların ardından,
“Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri”ne
dönüştürülmüştü. Bu süreci
anlatır mısınız? Neden böyle
bir tercihte bulundunuz?

1980’li yıllar başlarken çıkarılan
Yüksek Öğretim Yasası (YÖK) ile
akademik sistemin yapı ve içeriğinde önemli değişmeler getirildi.
Eski “kürsü” sisteminin yerine
“bölüm” esasının benimsenmesi ve
öğrencilerin üniversiteye fakülteler
temelinde bölüm tercihlerine göre
kabul edilmeleri, bölüm düzeyinde
bir yeniden yapılanmayı gündeme
getirdi. Fakültelerde “Bölüm” sistemine geçilmesi, 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu ile yürürlüğe girdi.
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Bir taraftan da geçen yıllar süresince sendikacılık ve toplu pazarlık süreçlerinin “sosyal siyaset”
yaklaşımına göre önem kazanmış
olması ve 1981 tarihli YÖK yasasının
Avrupa’dan çok Anglo-Amerikan
sistemlerini örnek alması sonucunda, biraz önce belirttiğim gibi,
Prof. Dr. Nusret Ekin’le bir çalışma
başlattık ve eski “sosyal siyaset”
kürsüsünün adını, Anglo-Amerikan
müfredatlarını ve bizim alanımızda
da Cornell ILR School modelini örnek alarak, “Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü” olarak
değiştirmeyi teklif etmeyi kararlaştırdık. Anglo-Amerikan sistemlerde
“Sosyal Politika” daha çok konumuzun kamu müdahalesi (social policy,
public policy) boyutunu yansıtıyor,
sendikacılık, toplu pazarlık, işyeri
çalışma konseyleri vb. gibi katılmacı
kurumlar ise “Endüstri İlişkileri”
ile ifade ediliyordu. Bir yandan da, o
dönemde hem Batı’da hem de Türkiye’de “Endüstri İlişkileri”nin önemi
ve popülaritesi artıyordu. Konuyu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde iktisat ve işletme bölümlerinin
olası egemenliğinin dışına taşımak
amacıyla “Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri” adını benimsedik. Ben “Endüstri İlişkileri” yerine
“Endüstriyel İlişkiler” deyiminin
yerinde olacağını savundum. Bana
göre “Endüstri İlişkileri” bir anlamda
endüstriler arası ilişkiler kavramının
çağrışımına neden olacaktı. Ancak
Nusret Ekin “Endüstriyel İlişkiler”
deyiminin Türkçeye uygunluk bakımından doğru olmadığını, konuyu
Türk Dil Kurumuna sorduğunu ve
“Endüstri İlişkileri”nin dil kurallarımız açısından daha yerinde olduğu
cevabını aldığını söyledi. Sonuçta
konuyu şahsen incelediği ve daha
kıdemli olduğu için Nusret Bey’in
görüşü egemen oldu.
Bu isim, kuracağımız Endüstri
İlişkileri Derneğinin ve üye olacağımız uluslararası derneğin ismine de
uyum sağlıyordu. Yapılanma İktisat
Fakültesi içinde gerçekleştirileceği
için Çalışma Ekonomisi’ne bölüm

KARATAHTA/ İş Yazıları Dergisi 127

isminde özellikle yer verdik. “Sosyal Siyaset” bundan böyle Bölüm
içindeki anabilim dallarından biri
olacaktı. Gerekli taslaklar hazırlandı
ve ilgili kurullardan geçerek YÖK’ün
onayı ile yürürlüğe girdi. İzleyen
yıllarda bu model diğer birçok üniversitemizin iktisadi ve idari bilimler
fakültelerinin yapılanmasında
örnek alındı.
Eski ekole bağlı Orhan Tuna ve
Cahit Talas gibi hocalar, “Sosyal Siyaset” isminin ikinci plana düşmesinden memnun olmadılar. Öte yandan, YÖK’ün kabul ettiği ilk formatın
içeriği de düşündüğümüz yapıda yer
alması gereken anabilim dallarını
yeterince temsil edemiyordu, ancak
bu konu ilerdeki yıllarda tekrar ele
alınacak ve anabilim dalları herhalde daha rasyonel bir düzenlemeye
tabi tutulacaktı. Bölümde çalışma
sosyolojisi dersini verecek önceki

sosyoloji kürsüsünün elemanları
kendi faaliyet alanlarının daraltılmış
olduğunu ileri sürerek, 1980’lerin
sonlarından itibaren yeni bölüm
yapılanmasına itiraz etmeye, özellikle Nusret Bey’e ve bana şiddetle
karşı çıkmaya başladılar. Onlar
bölüm isminin “İçtimaiyat ve İçtimai
İktisat” olmasını öneriyorlardı. Tartışmalar başka bazı bölüm yapıları
bağlamında da ortaya çıktığı için
YÖK 1990’lı yıllarda fakültelerin bu
konuda çalışma yapmalarını istedi.
Bu amaçla eski askerlik arkadaşım ve bu üniversitedeki çalışma
yıllarımdan yakından tanıdığım
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Üstün Ergüder’in başkanlığında
Boğaziçi Üniversitesi’nde bir toplantı
düzenlendi. Komisyona dâhil olmadığım halde, toplantı günü sabahleyin Üstün Ergüder’in makamına
giderek bizim bölümün yapılanmasıyla ilgili gerekçeli bilgi verdim.
Üstün’le yaptığım bu temastan o
aşamada bir sonuç alamadım. Kaldı
ki, o sabah Rektörün odası önünde
toplanmış bulunan diğer komisyon
üyelerinin beni orada görmeleri ve
bunu belki bir müdahale şeklinde
algılayarak ilgililere şikâyette bulunmaları olumsuz bir etki yapmış
olabilir.
Sonuçta, benimsenen bölüm
ismi ve yapısı bizim birkaç yıldır
kabul gören “Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri”ne göre tam anlamıyla geriye dönüşü yansıtıyordu.
Bölüm isminin “Sosyal Siyaset”ten
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de çok önceleri Fakültemizin kuruluşuna temel teşkil eden “İçtimaiyat ve İçtimai Siyaset” olması
öneriliyordu. Bu durum karşısında,
ülkenin çeşitli üniversitelerindeki
meslektaşlarımızı telefonla arayarak gelinen noktayı kendilerine
açıkladım ve itiraz etmelerini rica
ettim. Sonuçta YÖK’ten kaynaklanan yeni bir girişim olmadı, bölüm
ismimiz değişmeden kaldı.
Birkaç yıl sonra muhtemelen
YÖK tarafından görevlendirilen
yeni bir komisyon çalışmasına bağlı
olarak, Üstün Ergüder beni aradı ve
bölümümüzün isim ve yapılanmasını gerekçeli olarak açıklamamı
istedi. Gereken açıklamaları tekrar
yaptım. Sonuçta bölümümüzün
isminin değişmeden, yani “Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri”
olarak devamı sağlandı.
Ancak, bölüm içinde anabilim
dalları fakülteler arasında farklılıklar gösteriyor. Fakat o tarihten
buyana dünyada ve ülkemizde
sendikacılığın çeşitli nedenlerle
durağan ve hatta gerileyen bir
devreye girmiş olmasıyla, “Sosyal

Siyaset” ve “Sosyal Refah” gibi
konuların önemi tekrar artmış
bulunuyor. Bunun gibi hızla gelişen
bir çağdaş “İnsan Kaynakları Yönetimi” anlayışının özellikle genç
öğretim elemanları arasında daha
fazla kabul görmesine bağlı olarak,
alanımızda yeni isimler ve yapılanma biçimlerine ilişkin önerilerin ve
tartışmaların son yıllarda giderek
artması dikkat çekiyor. Nitekim
bazı bölümlerarası toplantılarımızda
Bölümümüz için farklı isimler önerildi. YÖK’ün Türkiye için kendisine
model aldığı Amerika’da ise bölüm
isim ve yapıları YÖK gibi merkezi bir
organ tarafından yeknesak olarak
belirlenmiyor. Her üniversite kendi
akademik ve idari özerkliği içinde bu
alandaki kararlarını kendisi veriyor.
Benim öğrencisi olduğum Cornell
Üniversitesi New York Endüstri ve
Çalışma İlişkileri Okulu, üniversite
içinde müstakil bir fakülte. İçinde
İş Hukuku, Toplu Pazarlık, Çalışma
Ekonomisi, İstatistik, Karşılaştırmalı Endüstri İlişikileri, Örgütsel
Davranış vb. bölümler, her bölüm
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içinde okutulan çeşitli dersler var.
O dönemde Cornell ILR School’da
lisans ve lisansüstü düzeyde dersler
veren, araştırmalar yapan 60 kadar
öğretim üyesi, 500 kadar lisans, 80
kadar lisans üstü öğrencisi vardı.
Cornell bu yapısı ile şüphesiz bizim
için uygun bir model değildi. Zaten
ona yakın bir benzeri, o dönemde
sadece iki-üç üniversitede mevcuttu. Bizim için daha uygun bir
model böyle müstakil bir fakülte
değil, diğer üniversitelerdeki işletme fakülteleri içinde örgütlenmiş
bölümler olmalıydı. Nitekim 1971-73
yıllarında çalıştığım Temple Üniversitesi İşletme Fakültesinde bizim
endüstri ilişkileri, Industrial Relations-Organizational Behavior (Endüstri İlişkileri-Örgütsel Davranış,
IROB) Bölümü içindeydi. 1991-1992
yıllarında çalıştığım Kanada’daki
McMaster Üniversitesinde İşletme
Fakültesindeki bölümün ismi ise
“İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Bölümü”ydü. Üniversiteler değişen ihtiyaçlara göre bölüm isimlerini
serbestçe değiştirebiliyorlardı.
Bildiğim kadarıyla, o zamanki
adıyla “Sosyal Politika” bölümünün
adının değiştirilmesi, bazı meslektaşlarımın ileri sürdüğü gibi, 12 Eylül
rejiminin “sosyal” ve “politika” gibi
kavramlara karşı olmasından değildi. Bu durum, Yasanın öngördüğü
yeniden yapılanmanın zaman içinde
doğal sonucu olarak ortaya çıktı. Bu
görüş doğru olsaydı, YÖK, “sosyal
politika” adının bölüm yapılarında

bir anabilim dalı olarak kalmasına
da karşı olurdu.
Bu arada, konuyla ilgilenenler
açısından, “Sosyal Politika” isminin
YÖK tarafından olumsuz algılanması dolayısıyla terk edildiği görüşü
için, arkadaşımız Banu Uçkan’ın
editörlüğünü yaptığı, Türkiye’de
Sosyal Politikanın Çınarları, adlı
yayını önerebilirim.
Sorunun diğer kısmına gelince...
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi’nin oluşması, bölüm
isminin yerleşmesine göre daha
sonraki yıllarda, 1990’ların sonlarında bölümlerin kendi inisiyatifleriyle
gerçekleşti. Bölümler bağlamında
bu çeşit bir gelenek esasen daha
önceleri maliye kürsüleri tarafından
başlatılmıştı. Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri bölümleri de
enformel anlamda benzer bir yıllık
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toplantıyı on sekiz yıl önce, 1999
yılında başlattılar. Amaç, alanımızın anabilim dalı, bilim dalı ve
ders konularında ortak sorunlarını
tartışmak, bölümlerin genel ve
özel sorunları üzerinde durarak bu
sorunlara çözümler getirmek, kullanılacak ders kitapları üzerinde inceleme ve tercihler yapmak ve genç
öğretim elemanlarının uzmanlık
alanlarında yaptıkları çalışmalara
ilişkin bildiriler sunmalarını teşvik
etmek vb. gibi konularda yoğunlaşıyordu. Girişim başarılı oldu ve yıllar
boyunca devam etti. Başlangıçta
karşılaşılan finansman sorunu katılımcıların yapacakları ödemelere
ek olarak geniş ölçüde TÜRK-İŞ’in
mali desteğiyle aşıldı. Bu nedenle
bölümlerimizin Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna teşekkür
borcu vardır. Birkaç toplantı da Türk
Endüstri İlişkileri Derneği (TEİD) ile
ortaklaşa yapıldı. Daha yakın bir
geçmişte ise bölümler-arası yıllık

toplantı bu kez Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Kongresi adı
altında yapılmaya başlandı.
n Bölümlerin eğitim içeriği
hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Ders içeriklerini günümüz
koşullarına göre değiştirmek
gerektiğine inanıyor
musunuz?
Bölümlerin eğitim içeriğinden
genellikle memnunum. Bölümlerin
yeniden yapılanmasının gündeme
geldiği günlerde yukarda belirttiğim
gibi rahmetli Nusret Ekin hocamızla
benim birlikte belirlediğimiz yeni,
yani şimdiki isim kabul gördükten
sonra, bizlere sanırım YÖK tarafından iletilen ilk şablonda gereksiz ya
da tekrara yol açan bazı anabilim
dallarına yer veriyordu. Örneğin,
“Çalışma Sosyolojisi” yanında bir
de “Çalışma Psikolojisi” anabilimdalının varlığı gereksizdi. Her ikisini
“Örgütsel Davranış” anabilim dalı
altında birleştirmek yoluna gittik.
Öte yandan kürsümüzde okuttuğumuz “Personel Yönetimi” dersini dikkate alarak bir de bu konuyu
kavramak üzere “İnsan Kaynakları
Yönetimi” anabilim dalına yer vermenin uygun olacağını düşündük.
Bunun gibi “Sosyal Politika” ve
“Sosyal Güvenlik” anabilim dalı,
belki hepsinden önemli olarak, ayrı
bir “İş Hukuku” anabilim dalı ilave
etmenin uygun olacağını düşündük.
İzleyen süreçlerde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri
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kendi anabilim ve ders niteliğinde
bilim dallarını kendileri oluşturdular.
Bu doğal bir süreçti, varlığı merkeziyetçi yapısından dolayı o yıllarda
çok eleştirilen YÖK sistemi içinde
bölümler bu aşamada artık belli bir
özerkliğe sahip olmalıydılar. Sonraki
yıllarda bölümlerarası yıllık toplantılarda ve kongrelerde tartışmalar
daha çok anabilim dallarından çok
bölüm ismi üzerinde yoğunlaştı. Bu
bağlamda bölüm isminin “Çalışma
İlişkileri”, “Sosyal Politika” ya da
hatta sadece “Çalışma Bölümü” olarak değiştirilmesi önerileri gündeme
geldi, ancak bunların hiçbirinde
uzlaşma sağlanamadığı için bölüm
ismi Çalışma Ekomomisi ve Endüstri
İlişkileri olarak kaldı.
Bu arada o dönemde YÖK Başkanı olan Prof. Dr. Kemal Gürüz, ABD
üniversitelerinde Çalışma Ekonomisi konusunun genellikle İktisat
bölümleri içinde örgütlendiğini,
doğru yapılanmanın da böyle olması gereğini hocamız Sabahaddin
Zaim Bey aracılığı ile bize bildirdi.
Nitekim Boğaziçi Üniversitesi’nde,
Işık Üniversitesi’nde ve diğer yeni
üniversitelerimizin çoğunda durum
böyle. Belki doğru olan yaklaşım da
budur. Öte yandan, yeni gelişmeler
karşısında bölüm içeriğine mesela
“İş Sağlığı ve Güvenliği”nin, “Uluslararası Sosyal Politika” ve “Endüstri
İlişkileri”nin ayrı birer anabilim dalı
olarak ilave edilmesi önerilebilir.
Bölümümüz programlarında toplu pazarlık konusunun incelendiği

derslerde, bazı yıllar öğrencilerimi
bir toplu pazarlık oyunu yardımıyla,
toplu pazarlığı aralarında oluşturduğumuz işçi ve işveren gruplarıyla
bizzat uygulamalarını sağlamaya
çalıştım. Böyle bir egzersiz ya da
oyun kısa, nispeten de uzun olabiliyor, bazen de bir hafta içinde
sonuçlanabiliyordu. Oyunu genellikle bu doğrultuda hazırlanmış
yabancı kaynakları Türkiye koşullarına uyarlayarak geliştiriyordum.
Benzer bir egzersiz ya da “oyun”
yöntemi “arabuluculuk” sürecine ya
da “tahkim” konusu olan bir toplu
hak uyuşmazlığına da uyarlanabilir.
Zaman darlığı nedeniyle bu yöntemi
ayrı bir ders düzeyine taşıyamadım.
Ancak yöntemin gerekli teorik ve
hukuksal bilgileri verdikten sonra
öğrenciler için yararlı bir eğitim
aracı olarak kullanılabileceğini
görmüş olduk. Toplu pazarlık ko-
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nusu için bir ders ya da bilim dalı
bağlamında bu yolun bölüm programlarında kullanılmasının kural
olarak genelleştirilmesinin uygun
olacağını düşünüyorum. Örnek olay
yöntemini ise iş hukuku anabilim
derslerinde esasen kullanıyorduk.
Bölümümüzde birçok yıllar çalışanların ekonomik durumunu yükseltecek bir ‘kendi kendine yardım’
mekanizması olarak ‘kooperatifçilik’
dersleri verildi. Rahmetli bölüm
arkadaşımız Prof. Dr. Haşmet Başar
özellikle bu konuda uzmanlaşmıştı.
Fakat zaman içinde bu alana ilginin
azaldığını, bölümümüzde kooperatifçilik konusunun artık bir bilim
dalı olarak işlenmediğini gördüm.
Durumun diğer üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri bölümlerinde nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdilerde ise
kooperatifçiliğe özellikle tarımsal
üretim ve faaliyetlerde tekrar önem
verildiğini görmekteyim. Bu nedenle
ve özellikle işçi hareketinin çok
önemli bir ayağını oluşturmasından
ötürü bölümlerimizde “kooperatifçilik” anabilim dalına ve derslerine
gereken önemin verilmesi gerekir
diye düşünüyorum.
Çalışma Ekonomisi konusunun ise geçen yıllar içinde bizim
öğrencilik yıllarımızdaki duruma
göre giderek daha matematiksel
bir hale geldiğini biliyoruz. Halen
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri bölümleri içindeki “Çalışma
Ekonomisi” dersinin işleniş biçimini

ve de bu bölümün mevcut olmadığı
üniversitelerde bu dersin veriliş
biçimini bilmiyorum. Ancak çağdaş
gelişmelerin gerisine düşmemek
için her iki kategori için de, klasik
anlatım ve tanımlara ek olarak matematiksel yaklaşımlara daha çok
yer vermenin de gerekli olduğunu
düşünüyorum.
n 18. Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Kongresinde birçok konu
tartışıldı. Özellikle genç
akademisyenler önemli
tebliğler sundular. Sizce eksik
kalan bir şey oldu mu?
Kongrede programda gösterilen
gün, yer ve saatlerde çeşitli önemli
sunumlara, bunlarla ilgili sorulara
ve tartışmalara tanık olduk. Yıllar
içinde sabit ve tekdüze bir programdan bu çeşit koordine ve eş zamanlı
çeşitli bildiri ya da sunumlardan
oluşan bir program formatına alıştık.
Bunun çeşitli yararları olduğu gibi,
istediğimiz bazı sunumları kaçırmak
gibi bazı eleştirilebilecek yönleri olabiliyor. Kongrede bir ana oturum olmasına ve TÜRK-İŞ Genel Sekreteri
Sayın Pevrul Kavlak’ın bu oturumda
doyurucu bir sunum yapmasına
rağmen, ana bir bildiri ve ana konuşmacı yoktu. Ben şahsen tüm
gruba hitap eden böyle bir genel ve
temel bildiriye yer verilmesinden
yanayım, ayrı ve paralel oturumlar
bu ana bildiriyi takip edebilir.
Konular arasında “sendika
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demokrasisi”, sendikal örgütlenmeyi artıracak “yeni yöntem ve
teknikler” gibi konulara da yer verilebilmeliydi. Gerçi bazı sunumlar
içeriklerinde bu çeşit konuları da
barındırıyorlardı ama sendikal özgürlüklerin alanımızın temelini teşkil ettiğini unutmamalıyız. Sendika
özgürlüklerinin toplum, siyaset ve
ekonomi açısından yararlarını gösteren somut örnek olaylar geliştirebilirsek, bu olayları derslerimizde ve
sendikal eğitimlerde kullanabiliriz.
n Bunca yıllık
deneyimleriniz ışığında,
sendikacılara beş başlık
altında öğüt vermenizi
istesem, neler söylersiniz?
Birincisi ve belki de en önemlisi,
sendika yöneticilerimiz faaliyetlerini
işçi sendikacılığındaki duraklamayı
önlemek ve örgütlenme oranını
yükselişe geçirmek amacı üzerinde
yoğunlaştırmalılar.
Sendika yönetimlerinde belli
bir süreklilik ve istikrar örgütleme
düzey ve oranlarını yükseltmek
çabalarının başarısı için gerekliyse de, “sendika demokrasisi”nin
varlığı da örgütlenmeyi daha da
ileriye götürmek için o derecede
önemlidir. “Ömür boyu sendika
başkanı”, “sendika ağalığı” algıları,
işçileri sendikalaşmaktan alıkoyan
etkiler yapıyor. Bu nedenle sendikacılarımız “dürüst” ve “şeffaf”
sendikacılıktan, eleştiri ve muhalefet gruplarının oluşmasından çe-

kinmemelidirler. Zaten büyük kısmı
itibariyle makul bir sendika-içi
demokrasi anlayış ve uygulaması
sendikacılarımız tarafından paylaşılmaktadır.
Üçüncüsü; Bazı istisnaları dışında sendikacı, temsilci ve işçi
eğitimleri geçmişe göre azalmış
görünüyor. Her ne kadar bu konuda
yasal düzenleme eskiye oranla zayıflamış olsa da, sendikacılarımızın
eğitim konusunu ihmal etmemeli,
canlı tutmalıdırlar.
Dördüncüsü; günümüzde yüzde
7-12’lere düşen sendika yoğunluğu
ile işyerlerimizin büyük çoğunluğu,
çalışanların işveren ve yöneticilerle
diyalog kurma, görüş ve öneriler
getirme ve problem çözme mekanizmalarından mahrum kaldı. Bu
nedenle sendikacılarımız en azından
sendikaların örgütlenemediği ve
sendika işyeri temsilcilerinin mevcut olmadığı durumlarda “seçilmiş
işçi temsilcileri”nin ya da Avrupa
Birliği yönergeleriyle uyumlu “işyeri
çalışma konseyleri”nin oluşturulmasına olumlu bakmalı, bu doğrultudaki gelişmelerde sendikanın
etkin bir role sahip kılınmasına
çaba harcamalıdır. Bu yöndeki olası düzenlemeler sendikaya rakip
olarak sendikal örgütlenmeyi
önleme değil, aksine sendikaların
büyümesini teşvik etme etkisi yaratabilir. Esasen iş mevzuatımıza AB
hukukundan aktardığımız (toplu işçi
çıkarmalar halinde olduğu gibi) bazı
kurum ya da uygulamalar bu çeşit
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bir işçi temsilinin varlığını gerekli
kılıyor. Oysa bu alanda mevzuatımızda boşluk ve eksiklikler var.
Son nokta olarak, sendikacılarımız güçlü toplu iş sözleşmeleri
yoluyla üyelerinin yaşam ve çalışma
koşullarını sürekli yükseltmeye çalışmalıdır. Bu, zaten başlangıcından
buyana Türk sendikacılığının ana işlevi olmuştur. Bu faaliyet ihmal edilirse, örgütlenme düzeyini yükselme
amacı da zaten gerçekleşemez.
n Son dönemde yeni
çalışmalarınız var mı? TAEM
olarak bir çalışmanızı
basmaktan mutluluk duyarız.
Benim halihazır önceliklerim,
merhum Profesör R. Blanpain
editörlüğünde ilk baskısı 1984’te
yapılan Labor Law and Industrial
Relations Ansiklopedisi’nin altıncı
Türkiye cildini tamamlamak olacak.
Bunun dışında, Işık Üniversitesi
Rektörlüğünden aldığımız bir projeyi sona erdirmek ve yaşantımdaki
ve meslekteki anılarımın basımını
sağlamak da gündemimde. Sonuncusunun basımında bana yardımcı
olmanız kuşkusuz beni mutlu eder.

n Uzun zamandır bu
meslektesiniz. Benden yaşlı
öğrencileriniz olabilir.
Anılarınız çoktur, hemen
aklınıza gelen bir anınızı
paylaşabilir misiniz?
Araştırma görevlisi olarak
çalışmaya başladığım 1961 yılını
başlangıç tarihi olarak alırsam, 57
yıldır bu meslekteyim. Sizi hala
genç ve çalışkan bir meslektaş
olarak gördüğüm için, kuşkusuz
sizden yaşlı öğrencilerim mevcut.
Şu anda aklıma gelen ve mesleki
açıdan da anlamlı bir anı şu: 1980’li
yıllarda Fulbright hocası olarak ülkemizde bulunan Profesör Marcus
Sandver bir konferansında dünyada
ve ABD’de işçi sendikacılığındaki
durgunluk ve zayıflama eğilimini
tartışıyordu. Nükte ve şakalarıyla
ünlü meslektaşımız merhum Prof.
Dr. Nusret Ekin, Marcus’un ortaya
koyduğu tablo karşısında ona “Eyvah, sendikasızlaşma devam ederse ben üniversitede ne okutacağım?
Benim iş güvencem ne olacak”
yönünde bir soru yöneltti. Onun gibi
şakacı bir kişi olan Marcus Sandver
“O zaman sen de Sendikacılık Tarihi
dersini verirsin” cevabını verdi. O
dönemde Nusret Ekin İktisat Fakültesi Dekanı ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü
başkanıydı. Nusret Bey Marcus’un
tavsiyesine uyarak hemen bölüm
programına kendisi için “Sosyal
Politika Tarihi”, “Sendikacılık Tarihi’
gibi dersler koydu. Halen bölümlerimizde verilmekte olan bu ve benzer
isimlerdeki derslerin verilmeye başlanması böyle oldu.

