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Yıldırım Koç
Prof.Dr.Alpaslan Işıklı, çalışma yaşamıyla bilimsel olarak ve emekten/vatandan yana bir bakış
açısıyla uğraşanların hepsinin hocasıdır.
Prof.Dr.Alpaslan Işıklı benim önce hocamdı. Ünlü yapıtı Sendikacılık ve Siyaset’in ilk baskısı 1972
yılında SBF yayınlarından çıktığında almış ve okumuştum. Daha sonraki yıllarda çıkan tüm kitaplarını
okudum. Bana Hocalığının ikinci aşaması da 1980 yılında SBF’de yükseklisans programında oldu. Ben
ODTÜ’lüyüm. ODTÜ’de öğrenciler birbirine “hocam” der. Çalışma hayatıyla uğraşanlar arasında ise
“Hoca” dendiğinde Alpaslan Işıklı anlaşılır.
Alpaslan Hoca daha sonra benim ustam oldu. Hoca SBF’den, ben de ODTÜ’den 1402’lik olduk;
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı ikimizi de işten attı. İkimiz de Yol‐İş’te çalışmaya başladık. Alpaslan
Hoca Yol‐İş’teki çalışma sürecinde ve daha sonra çeşitli kuruluşlarda bana ustalık yaptı.
Alpaslan Hoca ayrıca ağabeyim oldu. En sıkıntılı dönemlerimde Hoca’nın büyük destek ve
yardımını gördüm.
Alpaslan Hoca yalnızca benim için değil, daha birçok kişi için de hocadır, ustadır, ağabeydir.
Ve çok şükür ki, 70’i aşan yaşına karşın, bu özelliklerini aynı kararlılıkla bugün de sürdürmektedir.
O sakin görünüşü altındaki kararlılığını, inancını ve sebatkârlığını, zaman da zayıflatamamıştır.
Geçen ay yayımlanan Neoliberalizm ve 3. Dünya Savaşı (Kırmızıkedi Yay., Kasım 2011) kitabı
Hoca’nın bu çizgisinin son ürünüdür.
Bu kitabı ne zamandır bekliyordum. Hoca bir ara çeviriye zaman ayırıyordu. Çok önemli bulduğu
bazı yapıtları dilimize kazandırıyordu. Bense değerli zamanını telif eserlere ayırması gerektiği
düşüncesindeydim. Neoliberalizm ve 3. Dünya Savaşı kitabı bu nedenle de benim için özellikle
sevindirici oldu.
Kitabın birinci bölümünde “Neoliberalizm ve Dünya Ekonomisi” başlığı aldında küresel ekonomik
bunalım ve savaş, 3. Dünya Savaşı, dünya ekonomik bunalımı ve sosyal haklar, işsizlik ve çalışma
hakları, kamu kesimi ve siyasal rejimin demokratikleştirilmesi, krizden kurtulmak ve halkın kurtuluşu,
on yıl sonra 11 Eylül, Usame Bin Ladin ve başka bir dünya mümkündür konuları incelenmiş.
Kitabın ikinci bölümünde “Neoliberalizm ve Türkiye” başlığı altında, kavramlar ve gerçekler,
neoliberalizm ve Türkiye gerçeği, 27 Mayıs’ın anımsattıkları, 12 Eylül 2011 tarihli referandum ve işçi
hakları, sendikacılık, kıdem tazminatı, ortanca balıklar ve kamu kesimi, yerelleşme, yerel yönetimler
özerklik şartı, küreselleşme ve ulus devletin tasfiyesi, Kemalist ekonomi, devlet sosyalizmi ve
liberalizmin eleştirisi ele alınmış.
Kitabın üçüncü bölümünde “Neoliberalizm ve ‘Kürt Sorunu’” ve dördüncü bölümünde de
“Neoliberalizm ve Sosyal Demokrasi” konuları değerlendirilmiş.
Alpaslan Hoca, kitabın Önsöz’ünde şunları söylüyor: “Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların
büyümesini, gözlerimizi kapatarak durduramayız. Bunları kim çözecektir? Artık dar günümüzde ortaya
çıkacak olan bir Atatürk yoktur. Sorunların altında kalınmamasını sağlayacak olan ve sorunları çözme
sorumluluğunu taşıyan halkın kendisidir ve biz de onun bir parçasıyız. Sorunları çözme sorumluluğu
taşıyanların sorunlara sırt çevirme hakkı yoktur.”
Aydınlık okurları, sorunları çözme sorumluluğu taşıyanların başında gelmektedir. Hocamın
kitabının bu çabaya büyük katkılarda bulunacağına eminim.
Tüm Aydınlık okurlarının ve yakınlarının yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum.

