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Zaman değirmeninde hiç yaşlan-
mayan yüzün ve gülümsemen-
le sen hep aynı hatırlansan da 

şimdilerde ne çok şey değişti dostum. 
Her şeyden önce biz değiştik en baş-
ta. Yaşlandık, yorulduk biraz daha. Bir 
yanda o yetişme ve yetiştirme telaşı-
mız, diğer yanda karşılığı olmayan 
sorularla giderek azalmamız…

Anlayacağın yine defanstan top çıkar-
ma derdindeyiz senin yokluğunda…

Halbuki bırak beraberliği hep kazan-
mak için çıkmamış mıydık sahaya. 
İşin aslına bakarsan oyunu okuma, 
teknik, taktik fena da hazırlanmıyoruz 
her maça. Ama tarihin bu döneminde 
Simavne Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin 
Misali,

Madem ki bu kerre mağlubuz 
Netsek, neylesek zaid.

Sakın yılgınlık anlama bu söyledikle-
rimden. Şiddetle biliyorum ki haklıyız 
sonuna kadar. Eşitlik ve özgürlüğü 
savunanlar için, başarı ya da  başa-
rısızlık bir yana, yanılmış olmak müm-
kün mü... Bal gibi biliyoruz ekmek ve 
barışın erdemini. Başka türlü hesapsız 
nasıl sağlanacak kardeşlik?

Beşinci yılda bu karmaşık duygularla 
geldim mezarının başına. Sana iyi 
haberler getiremesek de kitabının 
ismiyle “Yalnız Değilsin” diye hitap 
ettik sana… 

Sana söyleyeceğim güzel şeyler de var 
aslında Hasan. Bir kere EMO ve dost-
ların ailenle birlikte yine aynı kararlılıkta 
gelmişti bu yıl da seni anmaya. Bu ne 
değerli bir şey örgütlülüğümüz adına. <

DEMEK BEŞ YIL OLDU
HASAN…
Cengiz Göltaş-EMO Yönetim Kurulu Yazmanı

Sözün kısası Hasan, ülkemize mesle-
ğimize ve onurumuza sahip çıkarken 
hep yanı başımızda olmaya devam 
edeceksin dostum ve her ne kadar 
Bedrettin dizenin devamında; 

“Gayrı uzatman sözü…
Mademki fetva bize ait
Verin ki basak bağrına 
mührümüzü…”

demişse de kabulümüz değil bu yüz-
yılda boyun eğmek. 

Sen merak etme, o fetvayı yırtacak 
zenginlikte bu güzel Anadolu top-
rakları…

Yüzünü yeni gördüğüm genç 
arkadaşlar da vardı bu kez. Yani 
ortak belleğimiz içindesin. Oda-
mızın tarihsel öyküsündesin ve 
biz anımsadıkça çoğalacağız bu 
bellekte. Yoksulluğu ve köyünün 
yalnızlığını yaşattığımız değerle-
rin ışığında yeneceğiz. 

Sonra güzel işler yapıyoruz Ha-
san. Bu yıl tüm bölgelerde enerji 
forumları düzenledik, tartışmaları 
derinleştirmek adına. Her şube-
de yeni bir ivme yaratmak üzere, 
eminim senin de çok hoşuna 
giderdi bu çabamız. Yolsuzluk-
larla beslenen enerji lobileri cirit 
atmaya devam etse de biz yine 
kendi cephemizden enerjinin 
toplumsal kullanımındaki ada-
letsizlikle uğraşmaya devam 
edeceğiz her zaman.

Senin vurulmanın sorumlusu 
olan enerji siyasetinin ege-
menleri için olağan hale gelen 
yolsuzluk operasyonları toplumsal 
yaşamın ar damarını çoktan çatlatsa 
da şimdi sırada nükleer ihalesi var. An-
layacağın kaldırılacak parti büyüdü bu 
sefer. Merak etme dostların mahkeme 
sürecinde nasıl durdularsa, aynı karar-
lılıkta sürdürecekler nükleer yalanlara 
karşı duruşlarını.

Bir de bu karabasan günlerde yine 
çıktık alanlara. 3 Kasım’da sokakların 
başka bir yüzünü de gösterdik ülke-
mize. Şiddete, her türlü ırkçı ve şoven 
yaklaşıma karşı akıl tutulmasına uğra-
mayan onbinlerin gür sesini duyurduk 
alanlarda.


