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“Gün Doğmadan,” Hocam Alpaslan Işıklı’nın yeni çıkan anıları (İmge Yay., Ankara, Kasım 2002).  
 
Alpaslan Işıklı, onbinlerce işçi ve sendikacı için “Alpaslan Bey” değil, “Alpaslan Hoca”dır. Hatta, 
örneğin YOL-İŞ’te, isim belirtmeden, “Hoca’yla bu konuyu konuştun mu” dense, hepimiz söz 
konusu “Hoca”nın Alpaslan Hoca olduğunu biliriz, anlarız. Alpaslan Hoca, ailemin de hocasıdır. 
Kitaplarıyla yetiştik. Ayrıca, eşim ve ben, SBF’de yükseklisans programında öğrencisiydik. Şimdi 
de kızımız aynı programda öğrencisi. Hoca’nın SBF’deki öğrencilerini ve yazdığı kitaplar ve yazılar 
aracılığıyla öğrencisi olan onbinlerce kişiyi de bu camiaya eklemek gerek.  
 
Hoca anılarını yazdı. Türkiye’de, hele Alpaslan Hoca’nın kuşağında ve 10 yıl arkadan gelen bizim 
kuşakta anı yazmak herkesin harcı değildir. Anı yazabilmek ve yayımlayabilmek için temiz, dürüst, 
namuslu, onurlu, cesur olacaksın. Kimse, “senin bu yazdıkların doğru değil,” diyemeyecek. 12 
Mart’ı ve 12 Eylül’ü namusunla atlatabilmiş olacaksın; emperyalist güçlerin ve yerli sermayenin 
satınalamadığı ve korkutamadığı biri olacaksın. Herkesin sustuğu dönemde bile sesini 
yükseltebileceksin. Kimse sana “korktun” veya “sattın” diyemeyecek. 
 
Alpaslan Hoca, insanların aydın onurunu korumak için sürekli sınavdan geçmek zorunda kaldığı bir 
ülkede ve dönemde sınavlardan başarıyla geçen ve anılarını yazabilen çok az sayıda insandan 
biridir.  
 
Keşke, kısa bir süre önce 80. yaşgününü kutladığımız ve halkımızın onur kaynaklarından olan 
Av.Halit Çelenk de anılarıyla bizleri aydınlatsa.   
 
Hoca, anılarında, çok önemli katkısının olduğu birçok olayı bir cümleyle geçiştirmiş. Hoca haksızlık 
eder, ama sadece kendisine eder. Yine öyle yapmış. Örneğin, memurların sendikalaşma hakkı 
konusunda diyor ki, “TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın 28-29 Aralık 1985 tarihinde 
düzenlediği sempozyumda, bu hakkın 1982 Anayasası çerçevesinde yasaklanmamış olduğunu ilk 
defa ortaya koyduğumda inandırıcı olmakta güçlük çekmiştim.”  
 
Hoca hep böyledir, zaten. Sanki fazla da önemli olmayan bir işi anlatıyor, değil mi? Olayın esası 
ne? 
 
Önce Alpaslan Hoca, bir yıl sonra da ben 1402’lik olduk. 1985 yılında ikimiz de YOL-İŞ’te 
çalışıyorduk. Bir akşamüstü geldi, “Yıldırım, Anayasa’da memurların sendikalaşma yasağına ilişkin 
maddeyi bulamadım, bir de sen bak, Danışma Meclisi’nden çıkan metinde olacaktı,” dedi. O ana 
kadar Türkiye’de herkes, memurların sendikalaşmasının yasak olduğunu düşünüyordu. 1961 
Anayasasında 1971 yılı Eylül ayında yapılan bir değişiklikle memurların sendikalaşması 
yasaklanmıştı. Hatta, 1982 yılında Danışma Meclisi tarafından hazırlanan Anayasa taslağında da 
bu yasak vardı. Ben de bulamadım. Hoca konu üzerinde çalışmasını sürdürdü ve bu durumu 
sözünü ettiği sempozyumda, “size bir sürprizim var” diyerek açıkladı. 1990 yılı Mayıs ayında 
Eğitim-İş’in kurulmasıyla başlayan kamu çalışanları sendikacılık hareketinin yolunu Alpaslan Hoca 
açtı. Bunu kendisi hiçbir zaman bu açıklıkta söylemez; ama bilen bilir. Alpaslan Hoca bu keşfi 
yapmasaydı, memurların sendikalaşma hakkının bulunduğunu ortaya atmasaydı, abece dergisi ve 
Eğit-Der yüzlerce toplantı düzenler miydi? O yüzlerce toplantının önemli bir bölümünde Alpaslan 
Hoca’nın konuşmacı olduğunu da unutmayalım. Bu kadar önemli bir katkıyı, yukarıdaki cümleyle 
geçiştirdiğinde, Alpaslan Hoca Alpaslan Hoca’ya haksızlık yapmıyor mu? 
 
Hoca mütevazidir. Hani derler ya, “ülke bazı kişilerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor.” Bunca 
pislik arasında Türkiye’nin geleceği konusunda umutlu olmamızın nedeni, Alpaslan Hoca gibi 
insanların varlığı, kararlı tavrıdır. Bir kamyonun rampadan aşağıya kaymasını tekerin altına konan 
bir takoz önler. Hoca da Türkiye için bu işlevi yerine getirenlerdendir. 
 
Son 45 yıllık tarihimizi öğrenmek ve anlamak ve yarına umutla bakmak isteyen kişi, Alpaslan 
Hocamın anılarını okumalıdır.  


