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HASAN YOLDAÞ KAVGAMIZDA YAÞIYOR
Antifaþist Mücadelenin Gözüpek Neferi

Anti faþist mücadelenin devrimcilerle
reformistleri kalýn çizgilerle ayýrdýðý yýllarda
anti-faþist mücadelenin gözü pek bir
neferiydi. Ayný süreçte devrimci siyasi
faaliyetini iþçi hareketinin örgütlenmesi
ve siyasal bir yönelim kazanmasý
doðrultusunda yürütmeyi seçenlerin
arasýnda olduðu gibi, en ön saflarýndaydý.
Hasan yoldaþa göre devrimci irade ve
cüret kahramanlýk destanlarý yazmak için
deðil proletaryanýn sýnýf mücadelesini
siyasal hedefine vardýrmak için gerekliydi.

Devrim ve parti mücadelesinde yorulmaz
bir militaný, Hasan Yoldaþý yitirdik... Sinsice
ve hýzla ilerleyen akciðer kanseri 15 Mart
2010 tarihinde onu aramýzdan aldý. 15
Mart, yoldaþýn çalýþma yürüttüðü son alan
olan 1 Mayýs Mahallesinin Gazinin
rüzgarýyla ayaða kalktýðý tarihti. Hasan
Yoldaþ da bizimle bu anlamlý tarihte
vedalaþtý
71 kopuþunun etkisiyle mücadeleye ilk
çekilenlerdendi
Hasan Coþkun 1954 yýlýnda Niðdede
emekçi bir köylü ailesinin yedinci çocuðu
olarak dünyaya geldi. 71 devrimci
kopuþunun etkisiyle devrimci
mücadelenin içine ilk çekilen
gençlerdendi. Daha onaltýsýnda buzu ilk
kýranlardan olan THKOlular ile tanýþtý.
Onlardan edindiði devrimci kopuþ ruhuyla
o günden beri nice kavgaya fütursuzca
atýlýp, türlü güçlüklere göðüs gerdi ve
eziyetlere direndi. Onu son anýna kadar
ayakta tutan da genç yaþýnda aldýðý bu
devrimci aþýydý. Hasan yoldaþ herþeye
raðmen son ana kadar ayakta durmakla
kalmadý, devrimci mücadeleye adadýðý

hayatý boyunca her kritik dönemeçte hep
ileri çýkýþ yönünde tutum alanlarýn arasýnda
oldu. Daima ileri çýkýþ arayýþý içinde oldu
ve her aþamada bu cüretin sorumluluðunu
üstlenmekte asla tereddüt etmedi. Hem
devrimci hem de öncü oldu.
Nitekim 12 Mart karanlýðýnýn kalkmasýný
beklemeden THKO ile birlikte devrimci
mücadeleye katýlan Hasan yoldaþ, 12 Mart
sonrasý dönemde de THKOnun mirasýna
sahip çýkarken onunla hesaplaþmaktan
ürkmeyenler arasýnda idi.
12 Mart öncesi reformizmden kopan
THKO ile devrimci mücadelesini baþlatan
Hasan Yoldaþ, bu kopuþla yetinmeyip
SSCB revizyonizmine karþý açýktan bir
mücadele yürütme gereðini ilk
kavrayanlarýn da arasýndaydý.
Kemalistlerden koptuklarý gibi
kemalizmden kopmak gerektiðinde ýsrar
edenlerin de arasýndaydý. Halkýn Kurtuluþu
saflarýnda Niðde, Konya, Ereðli, Malatya,
Maraþ, Ýstanbul, Adana ve Kýrþehirde
devrimci mücadelesini kesintisiz bir
biçimde sürdürdü.

Bu hedefe varmak için iþçi köylü ittifakýnýn
yaþamsal önem taþýdýðýný hep savundu.
Genç devrimcilere tecrübelerini aktarýrken
en sýk anlattýðý anekdot Niðdede köylüler
arasýnda örgütlediði Pancar Patates
Çürüyor Faþist MC uyuyor mitingi idi.
Ayný köylülerle 6 Mayýslarda Denizler
anmalarý da düzenlemiþti Hasan Coþkun.
Halkýn Kurtuluþu gazetesinin çýkarýlmasý
için gerekli parayý toplamak için
düzenlenen kampanyada, parasý olmayan
köylülerden tereyaðý baðýþý toplayacak
kadar yaratýcýydý. Kitle çizgisi temelinde
çalýþmayý önemsemeyenin devrimci
olamayacaðýný döne döne vurguladý.
Ayný bilinçle grev ve direniþlerden sendika
muhalefetine, baðýmsýz sendikalar kurup
yönetmeye kadar her alanda sorumluluk
aldý. Asya Makine Sanayi, Adel Kalem,
Malazlar iþçilerini örgütledi. Yeni HaberÝþ Sendikasýnýn kurucusu, Devrimci DemirÝþ sendikasýnýn baþkaný oldu. Sýnýf
mücadelesinin sendikalizmin dar
çerçevesinde kalmayacaðýnýn bilincinde
olarak ve anti faþist mücadeleyle iþçi
hareketi arasýnda köprü kurma gayreti
içinde iken «Kahrolsun Faþist Diktatörlük!»
þiarýyla hem anti faþist mücadelenin
faþistlerle mücadele çerçevesinde
kalmamasý gereðini hem de iþçi
hareketinin siyasal iktidar hedefine
yönelmesi zaruretini en gür
haykýranlardandý.
Hasan yoldaþ bir yandan iþçilerin ve

köylülerin en geniþ kesimlerini örgütleme
mücadelesinde ýsrar ederken, diðer
yandan da konspiratif faaliyetin öneminin
altýný çizdi. Altýný çizmekle kalmadý bizzat
ve bilfiil bu tür eylemler örgütleyecek
cüreti, ataklýðý ve profesyonelliði gösterdi.
Adana Ceyhan soygununda oynadýðý role
karþýn polisin ve savcýnýn 12 Eylül
döneminde dahi bu konuyu
kanýtlayamamasý, 12 Eylülde karakol
kurulmuþ bir eve girip partinin altýnlarýný
çýkarmasý, yine ayný dönemde partinin
emaneti olan otuz kilo altýný polisin
bulamayacaðý þekilde saklamasý, 1989da
hapisten çýktýktan sonra da tekrar partiye
teslim etmesi onun bu niteliklerinin sadece
birkaç örneðidir.
Komünistlerin Birliði Ýçin Mücadeleye 12
Eylül Öncesinde Atýldý
Ayný dönemde komünist kimliðini bir
siyasi kimlik olarak kuþanma gereðini ilk
farkedenlerin arasýnda Hasan yoldaþ da
vardý. Bu süreç ayný zamanda maoizmden
kopuþ ve komünistlerin parti birliðini
saðlama yönündeki arayýþlarýn öne çýktýðý
evreydi. Hasan Coþkun Komünistlerin
birliði için mücadeleye 12 Eylül karanlýðý
çökmeden atýlanlardandý.
Hasan yoldaþýn da sorumluluðunu
üstlendiði bu kavga hedefine ulaþmadan
yolundan saptý. 12 Eylül dönemecine
gelirken Hasan Coþkun parti adýyla
Vedat- THKO kökenli komünistlerin bir
kýsmýnýn parti birliðini temsil eden TDKP
duraðýnda kaldý.
Ýlk Yenilgide En Aðýr Darbeyi 12 Eylül
Vurmadý
Bu deneyimin derslerini çýkarmaya fýrsat
kalmadan da 12 Eylül darbesiyle bir
dönemin perdesi kapanýyordu. Bu
darbeye öngelen ve hala sürmekte olan
geri çekilme dönemi ayný zamanda
komünistlerin birliði yolundaki
mücadelenin de duraksadýðý bir dönemdi.
Hasan Coþkun ilk yenilgisini o zaman
aldý.
Komünistlerin birliði yolunda bir kalkýþ
noktasý olma iddiasý ile tüm komünistlerin
birliði saðlanmadan kurulan ve ilk
aþamada darbeye raðmen atýlýmýný
sürdüren partisi 12 Eylülde en aðýr darbeyi
alanlardandý. Ama TDKP asýl darbeyi
cuntadan deðil kendi içinden yemiþti.
Yoldaþlarýnýn hatta onun devrimciliðe
gözünü açmasýna ve sýnýf mücadelesinde
önünün aydýnlanmasýna yardýmcý olan
yoldaþlarýnýn çoðu bu sýnavdan geçemedi.
Buna raðmen Hasan yoldaþ direniþini
sürdürdü; sorguda ve zindanda örnek bir
tutum aldý. Partisinin bu sýnavdan
örselenerek çýkmasýndan yýlmaksýzýn
umudunu ve inancýný korudu. Malatya
Ýkinci Ordu Sýkýyönetim Mahkemesinde
siyasi savunma yapan tek TDKP tutsaðý
oydu.

Hasan Coþkunun 12 Eylül ertesindeki
tavrý sadece sorgudaki tutumu nedeniyle
deðil tutuklanmadan önceki pratiðiyle de
örnek alýnmasý gereken bir tutumdu.
Hasan yoldaþ Nisan 1981 operasyonunda
partisinin üst kademe yöneticileri arasýnda
en son yakalanandý. Yakalanmasýna yol
açan hata yine kendi hatasý deðildi. Hasan
Coþkunun bu becerisi nedeni devrimci
çalýþmanýn güvenliðini polisten saklanarak
yahut yurtdýþýna çýkarak saðlama
hayallerine kapýlmak yerine 12 Eylül
döneminde de kitle çalýþmasýnda, sendikal
faaliyette ýsrar etmesinden
kaynaklanýyordu.
7 yýlýný zindanda ve aylar boyu açlýk
grevlerinde geçirdi. Metriste, Kayseri
Zinciderede, Malatya Yeþilyurtta ve Elazýð
Cezaevinde bulundu. Gittiði her yerde,
özellikle Elazýð Cezaevinde dik duruþu,
devrimci iyimserliði ve kararlýlýðýyla
toparlayýcý bir rol üstlendi.
Ancak tüm bunlara karþýn Hasan yoldaþ,
zindandan çýkýþýnda 12 Eylül darbesinden
daha aðýr ve o darbenin beceremediðini
yapacak bir darbeyle yüzyüzeydi. 12 Eylül
darbesi partinin üst kademelerine aðýr bir
yara açmýþ olsa da, parti teþkilatýný tümden
daðýtýp yýkamamýþtý. Askeri rejimin perdesi
aralanýrken partinin darbe döneminin
fiziki tasfiye saldýrýlarýna direnen örgütleri
bu kez legalist tasfiyeciliðin saldýrýlarýna
hedef olmaktaydý. Dünya çapýnda olduðu
gibi Türkiyede de yükselen tasfiyecilik
dalgasý partisini de içine almýþtý.
Hasan Coþkun daha zindandan çýkýp sýnýf
düþmanýna karþý doðrudan kavgaya
soyunamadan legalist tasfiyeciliðe karþý
mücadele sorumluluðu ile yüz yüzeydi.
Ama o da onun gibi direnen yoldaþlarý
da bu kavgadan da yenik çýktýlar. Hasan
yoldaþ legalist tasfiyecilik karþýsýndaki ilk
kavgasýný kaybetti ama teslim olmadý.
Nisan 81deki bozgunun özeleþtirisi bir
parti kongresiyle verilmediði sürece
partinin adým adým tasfiyeye
sürükleneceðini tavizsiz bir þekilde
savundu. Haklý da çýktý. Hasan Coþkun
tasfiyecilerin arasýna karýþmadý onlarýn
suçunu paylaþmadý.
Yine de Hasan yoldaþýn uzun devrimci
hayatýnýn en durgun evresi, 1989da
Darphane iþçilerinin örgütlenmesi, okuma
gruplarýnýn oluþturulmasý gibi faaliyetlerde
bulunmasýna karþýn, bu yenilgiyle baþladý.
Aslýnda bu dönem onun açýsýndan daha
derin bir hesaplaþma ve kopuþun hazýrlýk
evresi idi. Nitekim gerek TDKPdeki tasfiye
sürecine karþý çýkan eski yoldaþlarýnýn bir
kýsmýyla gerekse de KöZün arkasýnda
duran komünistlerle buluþmasý da bu
döneme rastlar.
Tasfiyeciliðe Karþý Mücadele
Bu süreçte kendi hesaplaþmasýnýn esas

Metris Cezaevinde Açlýk
Grevindeyken...
köþe taþlarýný yerli yerine oturttuktan
sonra, hayatýný örgütlü bir komünist olarak
geçirmiþ olan Hasan Coþkun için hedef
belli idi: tasfiyeciliðe karþý mücadele
tasfiyecilerle dalaþarak deðil, komünistlerin
birliði kavgasýný sonucuna vardýrmakla
olacaktý. Bu kavganýn da örgütlü olarak
ve örgütle, siyasetten ve iþçi sýnýfýnýn en
dinamik kesimlerinden kopmadan
yürütülmesi gerekiyordu. O maksatla
evvela TDKPyi yeniden inþa hedefini
önüne koymuþ olan eski yoldaþlarýndan
baþlayarak, bu mücadeleyi örgütlü bir
biçimde sürdürmenin yollarýný aradý.
Hasan yoldaþ komünistlerin birliði sorunun
sadece eski TDKPlilerin sorunu olmadýðýný
çoktan fark etmiþti. O nedenle baþka
geleneklerden gelerek ayný doðrultuda
buluþan komünistlerin birliðinin
saðlanmasý gerekiyordu. Bu ödevin
bolþevizmin mirasýna sahip çýkmasý
gereken tüm devrimcilerin de sorumluluðu
olduðunu akýldan çýkarmýyordu. Bu
maksatla 70li yýllarda ayrý ayrý kulvarlarda
mücadele etmiþ ve varolan akýmlarda
kendilerine bir yer bulamayan
devrimcilerin bir araya gelmesi için bir
zemin yaratma gayretlerine katýldý ve
78liler Ada Derin kurulmasýna öncülük
edenlerin arasýnda yer aldý.
Proletaryanýn en dinamik kesimlerinden
kopmamak üzere varoþlarda dayanýþma
mevzilerinin yaratýlmasý için giriþimlere
katýldý. Böylece kendisi ile ayný geçmiþi
paylaþmýþ olan kimileri kadar baþkalarýyla
da temas noktalarýný arttýrýrken ayný
zamanda yeni kuþak devrimcilere geçmiþin
deneyimlerini aktarmanýn olanaklarýný
yaratma arayýþlarýna destek oldu.
Varoþlarda iþçilerin ve ezilenlerin kendi
sorunlarý etrafýnda örgütlenmesi için
mücadele verdi. En sevdiði sloganlardan
biri «Pirinç girmeyen eve bilinç girmez»di.
Saðlýðý boyunca Mayýsta Yaþam
Kooperatifinin neredeyse tek bir yürütme

toplantýsýný bile kaçýrmadý.
A n a d o l u d a Ya þ a m T ü k e t i m
Kooperatifinin Ümraniye 1 Mayýs
Mahallesindeki þube açma
çalýþmasýna aktif bir þekilde katýldý.
Bu sýrada kitle örgütlerinin birbiriyle
koordine olmasý için vargücüyle
çalýþtý.
Bütün bu faaliyetleri þahsi bir kavga
olarak yürütmek yerine örgütlü bir
yürüyüþün temellerini atmaya özen
göstererek yürüdü. KöZün arkasýnda
duran komünistlerle Hasan
Coþkunun eski ve yeni yoldaþlarýnýn
yollarýnýn kesiþmesi de bu arayýþlar
sayesinde oldu.
Hasan Yoldaþý Onun Denizleri Andýðý Gibi
Anacaðýz
Denizlerin kurduðu THKO'nun genç bir
kadrosu olarak devrimciliðe adýmýný atan
Hasan Yoldaþýn en kýzdýðý þey bugün
THKO adýna söz söylemeye kendini yetkili
sayanlarýn Denizlerin yaþamýný siyasal
mücadelenin bir parçasý olmaktan çýkarýp
bir tarih konusuna çevirmeleriydi. Her
gün 6 Mayýs; Denizler Her Yerde
þiarlarýyla mücadele eden THKO'nun o
militan ruhunun, Denizlerin mezarýnýn
aðlama duvarýna çevrilmesiyle birlikte,
adým adým küllendirildiðini söylüyordu.
«Denizlerin Mirasýna Kimler Sahip
Çýkabilir»panelinde «onlarý mezarý baþýnda
ananlar deðil, onlarýn kopuþlarýný ve
mücadelelerini sýnýf mücadelesi içinde
yaþatanlar» diye yanýtlýyordu.Ýþte biz de
Hasan Yoldaþýmýzý tam da bu þekilde
anacaðýz. Onun komünistlerin parti birliði
yolundaki ilkeli, esnek ve ölümüne azimli
tutumu parti mücadelemizde yaþayacak.
Mirasýný taþýyacaðýz. Devrimci partinin
kuruluþ kongresiyle taçlandýracaðýz.
Kominternin ilk dört kongresini ve Mustafa
Suphi TKPsinin ilke ve esaslarýný kýlavuz
edindi
Hasan Yoldaþ nihayet 70li yýllarýn
sonlarýndan itibaren kendini adadýðý
komünistlerin birliði mücadelesinde
örgütlü bir yürüyüþün yoluna girmiþ ve
büyük adýmlarla yol almaya baþlamýþtý.
Komünist Enternasyonalin ilk dört
kongresini ve bunun bir ifadesi olan
Mustafa Suphi TKPsinin ilke ve esaslarýný
kýlavuz edinerek komünistlerin birliðine
giden yolu katetmeye koyuldu.
Bu yolda kimi eski yoldaþlarýyla yollarýný
ayýrmakta tereddüt etmeden tavizsiz bir
tutumu benimserken, ayný amaç ve
ilkelerle ayný hedefe doðru yürüyen
komünistlerle yollarýný buluþturmak için
olanca esnekliði elden býrakmadý.
Proletaryanýn Kurtuluþu bu ayrýþma ve
buluþmalarla þekillendi ve Komünistlerin
Parti Birliðini saðlamak için mücadeleye
yeni bir müfreze olarak katýldý. Eylemlerde

olmaktan çok, ona raðmen bilincini
açýk tutmak içindi.
alt edemedi ama nefes aldýðý
müddetçe bilincini açýk tutmak
için direndi. Bunu baþardý da
Bilinci açýk olduðu müddetçe
komünistlerin birliði mücadelesinin
önündeki adýmlarýn nasýl atýlacaðý
üzerinde durdu. Hatta güya bir
hasta evi olan son mekaný adeta
komünistlerin birliði mücadelesinin
bir mevzisine dönüþmüþtü. Son
anýna kadar çevresinde bir siyasi
sohbet ve tartýþma ortamý yaratmayý
1985 - Yeþilyurt Cezaevi sürdürdü. Birlikin KöZe katýldýðýný
ilan ettiði sayýsýnýn hazýrlanmasý
ve platformlarda bu iradeyi dile getirdi.
bu ortamda gerçekleþti. Aramýzdan
Birlik bu sürecin sonunda yayýnlandý ve
ayrýlmasýna birkaç saat kala bile
bu yeni müfrezenin varlýðýný bir kez daha
propaganda yapýyor, «öyle bir parti
duyurdu. Hasan yoldaþ son yýllarda adým
kuracaðýz ki » diye söze baþlýyordu.
adým ileri çýkan bu müfrezinin baþýný
çekenlerdendi.
Hasan Coþkun komünist parti için
mücadele eden güçlerdendi. «Bu ülkede
Ekim Devriminin 92inci yýldönümü
burjuvazi var iþçi sýnýfý var, devrimci
vesilesiyle düzenlenen etkinliklerde Hasan
dinamikler var, burjuvazinin krizi var ama
Yoldaþ Bolþevizmin mirasýna sahip çýkan
bir tek devrimci parti yok» diyenlerdendi.
komünistlerin birliðini saðlamanýn yolunu
bir kez daha dile getirme fýrsatýný buldu.
Genç yaþýndan itibaren nice zorlu kavgaya
Mustafa Suphilerin katlediliþinin 89uncu en önde giren gözüpek bir devrimci olan
y ý l d ö n ü m ü v e s i l e s i y l e K ö Z v e Hasan Coþkun kanser illetiyle savaþmadý.
Proletaryanýn Kurtuluþunun birlikte Kaybettiði bu savaþ deðildi son kavgasý;
düzenlediði panelde komünistlerin ortak zaten kaybedeceði kavgalara girmek onun
referanslarý arasýnda Mustafa Suphilerin adetlerinden deðildi. Kanserle son
TKPsinin ilke ve esaslarý bulunduðunu kavgasýný bolþevizmin mirasýna sahip
bir kez daha dile getiren yoldaþlarýna çýkan komünistlerin birliðine son bir katký
dinleyiciler arasýndan destek veriyordu sunmak için verdi.
Hasan Yoldaþ. Dimdik ayakta geniþ bir
dinleyici topluluðu karþýsýnda yaptýðý son
konuþmaydý bu. O sýrada her tarafýný
çoktan sarmýþ umarsýz hastalýða karþý
zorlu bir kavga vermekteydi.

Proletaryanýn kurtuluþu yolunda
komünistlerin birliði için mücadele eden
komünistlerin KöZün arkasýnda duran
komünistlerle yollarýný birleþtirdiðini önce
o duyurmak isterdi. Son yýllarýnda uðruna
mücadele verdiði hedefin eþiðinde son
konuþmasýný yaparken bu hedefe iþaret
etti. O esnada beklenmedik bir düþmanla
kavga halindeydi.
Son Kavgasý Kansere Karþý Deðil Parti Birliði
Yolunda Bir Evreyi Geride Býrakmak Ýçindi
Doðrusu Hasan yoldaþýn bedenini saran
kanser illeti ile son anýna kadar
sürdürdüðü kavgayý görenler onun son
kavgasýnýn bu kavga olduðu sanýsýna
varabilirlerdi. Gerçekten de Hasan yoldaþ
son günlerinde takatini zorlayan illete
karþý zorlu bir direniþ sürdürdü. Bu direniþi
hastalýðý yenmek ve o illetle mücadeleden
galip çýkmak için deðildi.
Hasan yoldaþ komünistti. Marksist
leninistti. Ýradenin belirleyici önemine
vurgu yaptýðý zamanlar dahi metafizik
düþünceden daima uzaktý. Son direniþi
kanser illetini alt etmek için bir mücadele

Bu son direniþiyle son yýllarýnda yürüttüðü
mücadelenin önemli bir kerteyi aþmasýna
son bir katký sunup bu kertenin aþýldýðýný
görmeyi baþardý. Onu bu kazandýðý son
kavgasýyla anacaðýz. Hasan yoldaþ
komünistti her zaman kavganýn en
önünde olmaya heves ettiði halde, zaferi
paylaþýrken bir kenara çekilip oradan
bakmasýný bilenlerdendi. Bugün de adeta
öyle bir gün .
Uzun devrimci yaþamý boyunca daima
en önde olmaya ileri çýkmaya gayret eden
Hasan Coþkun bugün bir kez daha altýnda
mücadele ettiði kýzýl bayrakla en önde
gidiyor. Onun gösterdiði yoldan ve
ardýndan ilerlemeyi hevesle benimseyen
yoldaþlarý ve pek çok yol arkadaþý bugün
onun kýzýl bayraðý ile en önde gidiþini
hüzünle takip ediyor.. Bu gün en önde
olmasý þart deðildi.
Ama þart olsun onun uðruna mücadele
ettiði davayý sürdüreceðiz ve yýllarca
altýnda mücadele ettiði kýzýl bayraðý onun
gösterdiði yoldan yürüyerek hedefine
ulaþtýracaðýz; Hasan Coþkunu
komünistlerin parti birliði mücadelemizde
yaþatacaðýz; þart olsun!
Devrimciler Ölür Devrimler Sürer!
Devrim Ýçin Devrimci Parti!
Yaþasýn Komünistlerin Birliði!!

«EN TEMEL SORUN PARTÝ SORUNU»
Hasan Coþkun yoldaþ, son nefesine dek
parti kurmaktan söz etti. Bu sözün bir
kliþe olmadýðýný en iyi hasta ziyaretine
gelip hiç niyeti yokken onunla kendisini
siyaset tartýþýrken/konuþurken bulanlar
bilir. En hasta anýnda bile bir partinin
yaratýlmasý gerektiðini ve bunun
adresinin de komünistlerin birliði
platformu olduðunu söylemekten geri
durmadý. Hayatýnýn biricik amacý,
anlamýydý komünist bir partiyi yaratmak.
Ve onun yakýnýnda olanlar bir ömrün bir
davaya nasýl adandýðýna tanýk oldu. O,
mürüvedini görmeye deðil kavgasýný
vermeye hevesli olanlardandý. Yaþamýnda
olduðu kadar kýsa, ama hýzlý ve þiddetli
süren hastalýk süresindeki çetin
savaþýnda da siyasi çizgisini zorluklara
karþý kalkan edinmenin ne demek
olduðunun iyi bir örneðini verdi. Hayatýný
vakfettiði parti kurma davasý, davamýz;
bize güç vermeye devam edecek. Onun
hem yaptýklarýnýn hem de sözlerinin
unutulmasýna izin ver meyeceðiz.
Aþaðýda aktardýðýmýz konuþmalardan
birisi henüz hastalýðýndan haberdar
olmadýðý Ekim Devrimi söyleþisinde bir
diðeri ise artýk hastalýðýnýn son
safhalarýnda olsa da katýldýðý Mustafa
Suphiler anmasýnda yapýlmýþtý. Ýkisinde
de hayatýný vakfettiði parti davasýnýn ve
bu partinin ayrýþmalarla yaratýlacaðýnýn
öne çýktýðýný görüyoruz.
Hasan Yoldaþýn Ekim Devrimi Panelindeki
Konuþmasý (Kasým 2009)
«1898 ve 1899 yýlýnda Leninin tekrar parti
kurmaya baþlarken hesaplaþtýðý akýmlar vardý.
Bunlardan bir tanesi Millerandcýlýk,
Bernsteincýlýk bunlarýn Rusyadaki temsilcisi
Propokoviçtir- ve Rusyadaki legal Marksistler.
Bunlarla hesaplaþarak zaten Bolþevik Partiyi
ortaya çýkardýlar. Terimler olarak söylersek;
kendiliðindencilik, ekonomizm ve trade
unionculuk denilen sendikalist akýmla
hesaplaþýldý. Bunlarla hesaplaþma sonucunda
Bolþevik Partisini ortaya çýkardýlar.
Ekonomizm alt edilmediði müddetçe de,
Bolþevik Partinin temellerinin oluþmasý
mümkün olmazdý. Bu mücadelenin
sonucunda, þehirlere göre Petersburgdaki,
Moskovadaki, Kievdeki iþçi grubu arasýndaki
siyasi merkezi ortaya çýkarýyorlar. 1903de
partinin kongresi bu sayede toparlanýyor. Bu
akýmlarýn Türkiyedeki benzerlerine karþý
mücadele verilmeli, bu akýmlar her dönem
ortaya çýkarýlarak mahkûm edilmeli.
Olmasý gereken durumla, içinde bulunulan
durumdan hareket edilmesi meselesini Lenin
özellikle Nisan Tezlerinde ayýrt ediyor. Olmasý
gerekene göre deðil, olana göre tahlil yapýlmasý
gerekir diyor Nisan Tezlerinde Lenin. Eðer
bu doðruysa, Marksistler olmasý gerekene

Bolþeviklerin önüne koymasý gereken görev
nedir, nasýl yapýlmasý gerekir? sorusu bu
bakýmdan önem taþýyor. Bu sorunun yanýtý
da Leninin Ne Yapmalýda verdiði yanýttan
farklý deðil.»
Hasan yoldaþ Mustafa Suphi
Anmasýndaki konuþmasýnda Þ. Hüsnü
ile M. Suphinin ayný örgütte nasýl
buluþabildiði sorusunu da yanýtlamaya
çalýþmýþtý: (Ocak 2010)

Ocak 2010 Suphiler Anmasý Paneli
göre deðil, olana, içinde bulunulan duruma
göre deðerlendirme, tahlil yapmalý. O zaman
Lenin, Nisan Tezlerinde ikili hükümet
dönemiyle Ekim sürecine doðru giden süreci
deðerlendirip Ekim Devrimine ulaþýlmasýný
saðlamýþtýr ve bu mesele önemlidir. Peki
Türkiyede olan nedir, olgular neyi gösterir?
Bu olgulardan yola çýkarak ne yapmak gerekir?
Marksizm Leninizmin formülasyonlarýndan
hareketle; eðer Türkiyede siyasi ve örgütsel
merkez haline gelmiþ Bolþevik Partiye benzer
bir olgu yoksa; bu durumda Marksizm
Leninizm adýna hareket edenler ne yapmalý?
Türkiyede ve dünyada herkes baktýðý yerden
kendini Bolþevik olarak gösteriyor. Peki ama
Menþevikler ve sosyalist devrimcilerin yeryüzü
yuvarlaðýndaki benzerleri kim öyleyse? Sanki
bunlar günah keçisi gibi kalýyor, sanki kötü
sosyalist devrimciler ve kötü Menþevikler var.
Oysa bunlar o günden bakýldýðýnda o kadar
kötü görünmüyor çoðu kimseye. Bu akýmlar
1917nin üç-dört Temmuzuna gelene kadar
Sovyetler içinde etkililer. Demek ki mesele
iyi kötü meselesi deðil. Bugün de kimin
bunlarýn benzeri olduðunu anlamak için
bunlarýn o zamanki baðlarýna bakmalý. Bu
akýmlarýn iþçicilikle baðý unutulmamalý.
Ayný zamanda Rosa Luxemburg ve Karl
Liebknechtlerin hayatlarýný vererek bu
akýmlarýn temsil ettiði oportünizmle mücadele
etmeleri, bedel ödemeleri unutulmamalý.
Onlar devrim dalgasýnýn oportünizmi
süpüreceðini savunurken Lenin tam tersini
savunuyordu. 1898de tam tersinden; partiyi
halledersek devrimi hallederiz diyor. 1912de
partiyi hallettik diyor; beþ sene sonra da
devrim geliyor. Parti içinde sað tasfiyecilerle,
sol tasfiyecilerle mücadeleyle bunlarý
halletmiþtirler. Temel mesele bu iken, parti
meselesi iken, bu mesele çözüldükten sonra
Ekim Devrimi ortaya çýkýyor. O halde Ekim
Devriminin ortaya çýkmasý meselesi parti
meselesiyse bununla ilgili yapýlmasý gerekenler
neler sorusu önem taþýyor.
Ekim Devriminin varlýðý da Bolþevik Partinin
varlýðýyla direk ilintili. Türkiyedeki

«Öncelikle tüm arkadaþlara merhaba demek
istiyorum. Bu panel beni þundan
heyecanlandýrýyor. 2006 yýlýnda «Mustafa Suphi
Anmasý» diye bir panel yapmýþtýk. Bu ayný
zamanda bizim gibi TDKP kadrolarýnýn
içerisinden gelenler için Mustafa Suphi ve
Komünist Enternasyonalin ne anlama geldiði
çok önemliydi. Bir anlamda komünistlerin
birliðini saðlamaya çalýþanlar bizim bu meseleyi
ayrýþtýrmamýz gerektiðini, bu kopuþun ayraç
çizdiðini ve bunun temel mesele olduðunu
gösterdi. Üçüncü Enter nasyonal ile
kendisinden önceki tüm benzerlerinin iliþki
ve çeliþkilerini ortaya koymaya çalýþtýðýmýz
bir etkinlik olmuþtu. Vardýðýmýz noktada
KöZün arkasýnda duranlarýný görüþ ve
düþüncelerinin önemli bir rol oynadýðýný çok
açýk yüreklilikle devrimci komünist tarzda
yinelemekte yarar var. Bunu Türkiyedeki ve
dünyadaki tüm komünist hareketlerin görmesi
gerekmektedir diye düþünüyoruz. Soruna
eðer þuradan bakýlýrsa daha yararlý olur. Olay
þu biz meseleleri temel olgular üzerinden
hareket ederek çözümlemeye gidersek doðru
çözümler çýkarýrýz. Yeryüzü altüst olmuþ, bir
enternasyonal yýkýlmýþ, yerine yeni bir
enternasyonal kurulmuþtu. 1914den itibaren
bu þekilleniyordu. Bolþevikler önce parti
içindeki problemini çözmüþ sonra dünya
partisindeki problemini çözmüþtü. Ne Þ.
Hüsnü yedi ay 11 günlük, ne de M. Suphi 11
aylýk. Ama birlikte delegeler yoldaþlar ve
birlikte yola çýkýyorlar. Bizim bütün iliþki ve
çeliþkiler yumaðýna doðru tespit yapmamýz
lazým. Türkiye sol hareket ve devrim adýna
hareket edenlerin beceremedikleri, bugüne
dek becermek istemedikleri mesele bu
meseleyi ayrýþtýrmak meselesi. Bu sadece
Türkiyenin deðil, enternasyonalin temel
meselesi, sadece enternasyonalin deðil yeryüzü
yuvarlaðýnda komünizm ve devrim adýna
hareket eden tüm nüvelerin meselesidir.
Buradan hareket edilirse, eðer mesele kolay
çözülür. Mesele çözülmek isteniyorsa çözersin,
karýþtýrmak istenirse karýþtýrýrsýn. Ortada somut
bir durum var. Tartýþýlan mesele parti programý
meselesi, tartýþýlan mesele parti üyeliði kriteri
meselesi; tartýþýlan mesele tasfiyeciliðe karþý,
opürtünizme karþý, sonradan revizyonizme
ulaþmýþ olan menþevizme karþý bir
mücadelenin aydýnlýða çýkarmýþ olduðu pýrýl
pýrýl duran bir yol. Ama þu alýþkanlýk haline
gelmiþ, çomak sokuyor bu tarihe birileri,
neden? Kendi meþrebini ayýklayamadýðý için...»

KOMÜNÝST KÖZ- AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ: ÜSKÜDAR CADDESÝ, PINAR PASAJI, KAT:2 NO:39 KARTAL/ÝSTANBUL
TELEFON: 0216 387 50 90 BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C BLK No: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TEL: 0212 577 54 92

