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Yıldırım Koç
Yücel Top benim hâlâ insan olarak çok sevdiğim, sohbetinden büyük keyif aldığım çok eski bir
arkadaşım. Ancak bugün ayrı saflarda, ayrı gemilerdeyiz. Ben eskiden beri aynı saftayım. Yücel,
1990’ların başlarında başka gemiye geçti.
Yücel Top, 12 Mart döneminde Mahir Çayan’ın önderliğindeki THKP/C hareketindeydi. Üsteğmen
iken tutuklandı. 1974 affıyla serbest bırakıldı. Bağımsız ve demokratik Türkiye’yi, bilimsel sosyalizmi
savunan bir kişiydi. Harb Okulu’nda öğrenciyken Hukuk Fakültesi’ne devam etti. Serbest bırakıldıktan
sonra avukat olarak sendikalarda büyük bir özveriyle mücadele etti. Maden‐İş’te birlikte çalıştık,
TKP’ye karşı olduğumuz için 1977 yılında kısa aralıklarla birlikte atıldık. Yücel sendikalarda çalışmayı
sürdürdü. Abdullah Baştürk döneminde DİSK’te avukatlık yaptı. 12 Eylül Darbesi sonrasında Belçika’ya
kaçtı. Hapisteki DİSK yönetimi, DİSK’i temsil yetkisini Yücel’e verdi. Yücel, yıllarca, büyük sıkıntılar
içinde Avrupa’da DİSK’i temsil etti, Türkiye’deki baskılara karşı Avrupa’daki demokratik kamuoyunu
harekete geçirmeye çalıştı. Önemli başarılar elde etti.
Bütün bunlar, Yücel’in çok kısaca özetlenebilecek onurlu işleri.
Yücel’in anılarını Hasan Tahsin Benli bir söyleşiyle kayda geçirdi. Ortaya çok keyifle okunan bir
kitap çıktı: Günlerin Bugün Getirdiği, Yücel Top Anlatıyor (İmge Kitapevi, 2016). Bu güzel kitapta, bir
anti‐emperyalistin, bilimsel sosyalizm mücadelesinde çok büyük sıkıntıları göğüslemiş bir kişinin nasıl
saf değiştirdiğini de görüyorsunuz.

SENDİKALARI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE SOKAN KİŞİ
Yücel’in tavır değişikliği, 12 Eylül sonrasında Avrupa’da Türkiye’deki baskılara karşı ve DİSK
davasından tutuklular lehine yaptığı girişimler sürecinde başladı. Emperyalizmin Friedrich Ebert ve
Rosa Lüksemburg gibi isimleri nasıl kullandığını yazmıştım. Avrupa’da emperyalistler “solculuk” da
yapar. Yücel’in bu zor yıllarda Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ile kurduğu ilişkiler onu Avrupa
Birliği ile ilişkilere götürdü ve ne yazık ki, Türkiye’de sendikalarımıza AB projesi mikrobunu bulaştıran
kişi Yücel oldu.
Yücel anılarında, patavatsız ve haddini bilmez Karen Fogg hakkında, Aydınlık’ı ve beni suçlayarak,
şunları yazıyor (s.276): “Dönemin AB Komisyonu temsilcisi Karen Fogg, bugüne kadar Türkiye’ye
gelmiş AB Komisyonu temsilcileri içerisinde sendikalara en yakın olan, sol tandanslı bir insandı. Kadına
söylenmedik laf bırakmadılar.”

BANA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Yücel, benim için de birçok değerlendirme yapmış. Biri de şu (s.274‐275): “Yıldırım, Avrupa
Birliği’ne kesin olarak karşı bir arkadaşımdır. Bu yaklaşımı doğru değildi. Türk‐İş’i zor durumda bıraktı
ve bu konuda ikircikli bir politika izlemesine neden oldu. Türk‐İş bir yandan AB karşıtı yayınlar
yaparken, diğer yandan Genel Başkan Meral, AB yanlısı oluşumlar içinde yer aldı, kişisel olarak hiç
karşı çıkmadı. Türk‐İş’e bağlı birçok sendika, AB projelerine katıldı. Hala da katılıyor. Sonuçta, bütün
bunlar Yıldırım’ın kişisel görüşleri ve çabası olarak kaldı.”
Yücel şu değerlendirmeyi de yapıyor (s.276): “Yıldırım’da sabit bir fikir oluşmuştu. ‘Avrupa
Birliği’nden para alıyorsunuz,’ diyordu. Oysa kimsenin para aldığı falan yoktu. Ancak Yıldırım’ın asıl
çabası, Avrupa Birliği ile değil, Avrasya coğrafyası içinde çalışılmasıydı.”
Yücel, Avrupa Birliği’nin DİSK, Hak‐İş ve KESK’le birlikte yaptığı projeye Türk‐İş’in katılmaması
konusunda da şunları söylüyor (s.273): “Özellikle Yıldırım Koç’un çabalarıyla, başlangıç aşamasında
içinde olmasına rağmen, Türk‐İş bu işin dışında kaldı.”
Tabii bunlar benim açımdan gurur duyulacak tespitler.

Sevgili arkadaşım Yücel ise, yaklaşık 30 yıldır, Avrupa Birliği’nin projelerini sendikalara kabul
ettirmeye çalışıyor. Bu konudaki başarısında proje paralarının çekiciliği kadar, (ne yazık ki) Yücel’in
çok keyifli kişiliği, zekası, deneyimi, kişisel itibarı ve devrimci geçmişi de etkili oluyor.
Yücel, bu yazı yayımlandıktan sonra beni telefonla arayacak, bana tatlı tatlı küfredecek.
Heybesinde her olaya ilişkin fıkra vardır ve müthiş bir fıkra anlatıcısıdır. Yazdıklarımla ilgili birkaç fıkra
anlatacak. Birlikte güleceğiz. Ben de ona her karşılaşmamızda söylediklerimi tekrarlayacağım. Karşı
saflarda olsak bile, yine her karşılaşmamızda sarılıp öpüşeceğiz, her zaman yaşadığımız karşılıklı giriş
takılmalarından sonra, keyifle sohbet edeceğiz. Ama keşke saf değiştirmeseydi; emperyalizme karşı
mücadelede, bağımsız ve demokratik bir Türkiye ve sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya mücadelesinde
aynı safta olmaya devam edebilseydik.

