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Yıldırım Koç
Türkiye Gençlik Birliği bugün Türkiye’nin en dinamik gücü. Siyasal gelişmelerle azıcık ilgilenen
sıradan insanlar bile TGB’yi tanıyor; birçoğu TGB’yi sahipleniyor. Devrimci gençlik bugün TGB’de
birleşiyor.
Bugünün TGB’lileri 40‐45 yıl sonra bugünlere baktıklarında acaba neler hissedecekler?
Bugünün yaşı 60’ı geçmiş devrimcileri, 1968‐1980 dönemine, 45 yıl, 35 yıl önceye baktıklarında
neler hissediyorlarsa onları mı?
Televizyonlarda 1960’ların ikinci yarısını ve 1970’li yılları anlatan diziler oynatılıyor.
Yavaş yavaş da o yıllara ilişkin anılar çıkmaya başladı.
Bizim kuşak resim çektirmekten bile korkardı. Ben 1969‐1973 döneminde ODTÜ’de öğrenciydim.
Tek fotoğrafım yoktu. Polis sorgusunda resimde birlikte olduğumuz insanlarla örgütsel bağ
suçlamasından korkardık. ODTÜ’de aynı dönemden olan eşimle 1975 yılında evlendik. Aynı kaygı ve
korkuyla nikah resmimiz bile yok. O yıllarda bırakın anı yazmayı, günlük gelişmeleri bir yere not etmek
bile söz konusu değildi.
Yıllar geçti.
1960’ların sonları ve 1970’li yıllara ilişkin anılar yayımlanmaya başladı.
Hakkı Yazıcı’nın anıları iki gün önce kitapçılara dağıtıldı. Kitabın adı, Koca Bir Sevdaydı Yaşadığımız.
Hakkı Yazıcı, 12 Eylül öncesinin en kitlesel devrimci yapılanması olan Devrimci Yol Dergisi’nin
sahibiydi. 1969‐1971 döneminde ODTÜ’de Sosyalist Fikir Kulübü’nün en genç ve en faal
üyelerindendi. 1972 ve sonrasında Türkiye Halk Kurtuluş Partisi’nin Koray Doğan’a bağlı birimindeydi.
Koray Doğan’ın ve ardından Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürülmesinden sonra ODTÜ’deki gizli
örgütlenmenin bir‐iki mimarından biriydi. 1974 ve sonrasında Mahir Çayan’ın Kesintisiz Devrim‐I ve
Kesintisiz Devrim II‐III kitapçıkları ortalıkta dolaşmışsa, bunu sağlayan kişi Hakkı Yazıcı’dır. 1974
yılından itibaren gerek Ankara’da devrimci gençliğin örgütlenmesinde, gerek Tüm İktisatçılar
Birliği’nin kurulmasında ve çalışmalarında belirleyici kişi Hakkı Yazıcı’dır.
Hakkı Yazıcı, 1975‐1977 döneminde THKP/C kalıntılarının biraraya gelmesi girişimlerinin başını
çekenlerdendi. Devrimci Yol hareketinin oluşmasında da Hakkı Yazıcı’nın belirleyici rolü oldu.
Ve bütün bunların ötesinde, Hakkı Yazıcı benim 44 yıllık dostum, yoldaşım, nikah şahidim.
Hakkı, gerek 12 Mart ve gerek 12 Eylül dönemlerinde büyük acılar ve sıkıntılar çekti. Bunlara
rağmen bugün sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya ve Türkiye özlemini inatla sürdürüyor. 12 Eylül
öncesinde “komünistler Moskova’ya” diye bağırıldığında Türkiye’den ayrılmayan, yurtdışına çıkmayan
Hakkı, bugün Moskova’da yaşıyor.
Hakkı anılarını yazdı.
Anılarını yazmasını en fazla isteyenlerden biriydim.
Koca Bir Sevdaydı Yaşadığımız çok güzel bir kitap oldu. Benim edebiyatla bir ilgim (ne yazık ki)
olamadı. Bu nedenle benim yazdıkları kurudur. Hakkı ise öykücüdür. Yıllardır öyküler yazar.
Yayımlanan öyküleri beğenilir. Hakkı’nın anıları yılların öykü ustalığı temelinde biçimlendi.
ODTÜ’de gelişen devrimci mücadelenin 1969‐1980 dönemini, THKP/C, Devrimci Gençlik ve
Devrimci Yol hareketlerinin gelişimini en içten ve güzel anlatımla öğrenmek isteyenler Hakkı’nın
kitabını okumalıdır.
Ancak Hakkı yine de herşeyi yazmadı. Dileğim, kitabın ikinci baskısında veya anılarının ikinci
cildinde bunları da anlatması.
Hakkı bugün 62 yaşında; ancak 45 yıl öncesinin inancı ve coşkusuyla dolu.
Günümüzün gençleri, 45 yıl öncesinin devrimci gencinin anılarından güç alacaktır. 45 yıl öncesinin
gençleri, Hakkı’nın anılarından keyif alacaktır.
Anılarını iyi ki yazdın, sevgili kardeşim Hakkı!

