Gemiler Batarken Deniz’in Canı
Acır Mı?
H�çb�r şey, �nsanoğlunun cesaret� kadar güzel olamaz. Ahmet Hamd� Tanpınar.
Geçen aylarda Kadıköy’de Nur�ye ve
Rojda ablası Gönül b�rl�kte İstanbul’da Vapur’a doğru �lerken s�m�tç� çocuk
Sem�h �ç�n yapılan yürüyüşte önümde
yaşıyordu. Rojda Ün�vers�te’y� kazanın- bağırıyordu: “ Abla sıcak s�m�t almaz
mısın?”
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‘Canlarım Nur�ye �le Sem�h’�n res�mler�
larını z�yaret edeceklerd�. Gece
sandım. Onların resm�ne bassalar
uyumadan önce böyle karar kılmışlar- Kend�ler�ne b�rer çay da aldılar.
Rojda yüzünü den�ze çev�rerek
canım acırdı…’Yere düşen Nur�ye ve
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parçasıydı ama anamız bu fotoğrafa
Rojda ablasına dönerek, “Abla vapur
bastığında Nur�ye �le Sem�h’�n canını
�le Em�nönü’ne gecel�m. Sabah sabah Akgün Akova'nın ‘El�m� Tut Yeter’ adlı
k�tabını borçlu olduğu oğlu Fırat, 6
acıyacağını düşünüyor. Halkımız
vapurla yolculuk etmek güzel olur.
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Gerçekgelmes�n� �stemez. Canım ablam
“Olur” canım ded� Gönül, “Çay s�m�t,
ten Den�z�n canı acır mı? Ablacığım acır Den�z� b�lmem ama Nur�ye ve Sem�h
har�ka olur!”
mı, sen söyle?”
oralarda acı çekerken b�zler�nde canı
Gönül yüreğ�ndek� hüznü yüzüne
acıyor…”
vurmuş ve hüzün düşmüş ses�yle, “ Ne B�r şey söyleyemed� o an Gönül. Nur�ye
b�ley�m Rojda’m, acır acır elbet!”
�le Sem�h’�n d�ren�ş�n� yüreğ�nde
Rojda s�m�d�n de b�r parça koparıp
taşıyordu. Çok şey yapmak �st�yordu.
uçuşan martılara attı. “Abla b�l�yorsun
Yapab�ld�ğ�, Nur�ye �le Sem�h’�n ses�ne
Nur�ye abla �le Sem�h ab� 178 günü
ses katmaktı.
aşkındır açlar… Gem�ler batarken
B�rl�kte den�z� seyrederken b�r baktılarDen�z�n canı acır mı b�lmem ama
dı k�, Em�nönü’ne varmışlardı. Otobüs
ben�m b�zler�n aylardır canı acıyor.
durağına vardıklarında, otobüsün
kalkmasına daha 10 dak�ka vardı. Şoför
, “daha on dak�ka var ama �stersen�z
b�neb�l�rs�n” dem�şt�. “Yok, b�raz hava
alalım dışarı da” ded� Gönül…O sırada
durağın orada �nsanlar geç�yordu.
Herkes b�r an önce akraba eş dostuna
bayram z�yaret�ne g�tmek �st�yordu.
Rojda’nın durağa bakarken gözüne
çarpıştı; “bak abla, Nür�ye abla �le
Sem�h’�n fotoğrafını yapıştırmışlar.
‘Nur�ye ve Sem�h yalnız Değ�ld�r’ d�ye
yazıyor”.
O sırada yaşlı b�r teyze torunuyla
geçerken onlarda Nur�ye �le Sem�h’�n
fotoğrafına bakıp durdular. “Kızım
bunlar �şler�nden atıldıkları �ç�n açlık
grev�nde olan eğ�t�mc�ler değ�l m�?”
Teyzen�n torunu, fotoğrafa �y�ce baktı,
“Evet babaanne, ‘Nur�ye ve Sem�h
yalnız Değ�ld�r’ d�ye yazıyor. “
Babaanne:
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-Ş�md� �çerde �k�s� de değ�l m�?
-Evet babaanne. .. Mahkemeler� de 14
Eylül’de… İk� eğ�t�mc� ölmek üzere
ama devlet çözüm �ç�n b�r adım atmış
değ�l.
-Allah onların belasını vers�n. Kurban
bayramındayız, bu �k� eğ�t�mc� çok şey
�stem�yor k�. İşler�n�, emekler�n� ger�
�st�yorlar. B�rb�rler�ne darbe tezgahladılar, ş�md� emeğ� kazanan �nsanları
�ş�nden ed�yorlar. Allah onların belalarını vers�n!
Yaşlı teyze �le torunu �y�ce uzaklaşmış,
artık konuşmaları duyulmuyordu. O
sırada Rojda ablasıyla b�rl�kte otobüse
b�nm�şlerd�. Otobüs hareket etmek
üzereyd�.
“Görüyorsun abla” ded� Rojda; “İnsanlarımız habers�z değ�l. B�l�yorlar ama
çoğu kaygı ve korkularından dolayı
ses�n� çıkarmıyor.
“Öyle de Rojda’m, bugün m�lyonların
sokakta olması gerek�rken, g�tt�ğ�m�z
eylemlerde yüzler� geçm�yoruz.”
“B�l�yorsun k� ablam, İlk Nur�ye tek
başına çıkmıştı. Üyes� olduğu send�ka
b�le OHAL’de b�r şey yapamayız.
Sokağa çıkamayız d�yor. Sonra Nur�ye
tek başına Ankara’da Yüksel’de İnsan
Hakları anıtı önünde eyleme başlayınca, tek k�ş�l�k eylem m� olur d�yorlar.
Daha sonra Sem�h öğretmende yanına
g�tt�. Yüksel d�ren�ş� her geçen gün
büyüdü. AKP bunu gördüğü �ç�n, “yen�
gez� d�ren�ş�” olmasın d�ye Yüksele
saldırdı ve Nur�ye �le Sem�h’� tutukladılar….
“Evet, bugün Nur�ye �le Sem�h’�n
d�ren�ş� herkese güç ver�yor.
“Abla, B�r k�tapta okumuştum. B�l�rs�n
İspanya dey�nce boğa güreşler� akla
gel�r. Boğa güreş� dey�nce de kulaklarımız 'ole ole' d�ye tınlar… İspanya'dak�
son derece acımasız boğa güreşler�
sırasında zavallı hayvanın enses�ne
kılıçlar saplandıkça �nsanlar ayağa
fırlayıp 'oleeee' d�ye bağırıyorlar.
Kadının b�r� �se herkes yer�ne oturduktan sonra tek başına kalkıp 'oleee' d�ye
bağırıyor: ‘Yahu, sen n�ye böyle
yapıyorsun?'' d�ye sorduklarında da
sak�nce cevap ver�yor:''Ben boğayı
tutuyorum' Bugün matador dünyasında ez�lenlerde yana olmak boğadan
olmayı gerekt�r�r ablam. B�z ez�lenler
m�lyonlar olmamıza rağmen bugün

ülkem�zde olduğu g�b� AKP yalan ve
dolanla halkın b�r kems�n� yanına
alarak zulüm uyguluyor. B�zden
değ�lsen, terör�sts�n d�yor. İş� ve
emeğ�n� �ç�n d�renler� terör�st �lan
ed�yor. Nur�ye �le Sem�h’� karalamak
�ç�n k�tapçık b�le çıkardılar. Ama
d�ren�şler� tüm yalanları tozla buz
ett�… Dosta, düşmanda bugün Nur�ye
�le Sem�h’�n dışında b�r şey söyleyem�yor. Halk Nur�ye �le Sem�h yaşasın d�ye
uğraşıyor, AKP Yaşatmamak �ç�n… Bak
Mehmet amca kaç yaşında Nur�ye �le
Sem�h yaşasın d�ye süres�z açlık
grev�nde. Tayad’lı Fer�dun amca da
açlık grev�nde… B�l�yorsun Sem�h’�n
eş�, sevda da olduğu g�b� kavga da
b�rler. O da aylardır açlık grev�nde…”
Gönül:
“Sen ded�n ya, sordun bana, “gem�ler
batarken den�z�n canı acır mı?''d�ye, b�r
açık görüş sonrası Sem�h’�n annes�n�n
söyled�kler�n� hatırladım: Kem�kler�
kırılacak d�ye sarılamadım Sem�h'e'
Günlerce bunun etk�s�nde kaldım.
‘Ruhumuzu açlıkla doyurmaya çalışıyoruz ‘ d�yordu b�r sefer�nde… Nur�ye �le
Sem�h sırf ruhlarını değ�l, bütün
ülken�n, tüm dünya ez�lenler�n ruhunu
açıkla duyuruyorlardı. 14 Eylül günü
Ankara’da görülecek davada büyük b�r
sah�plenme göstermem�z gerek�yor.”
Rojda:
“Ded�ğ�n g�b� abla onlar açlıklarıyla
b�zler�n ruhunu doyurdu, b�zlerde bu
ruhla Ankara’ya g�tmel�y�z.
Rojda konuşmasına devam ed�yordu.
Otobüste dolmuştu. Gönül aya kalktı,
Rojda şaşkın bakışlarla ablasına
bakıyordu, “ablam n�ye ne del�l�k
yapacak” Otobüste �nsanlar b�rb�rler�yle konuşuyorlardı. “Halkımız” ded�
Gönül ses�n� yükselterek, “b�r dak�ka
d�nleyeb�l�r m�s�n�z?” O an �nsanlar
susmuş, otobüsün �ç�ne sess�zl�k
çökmüştü. Gönül konuşmaya devam
ett�: “Nur�ye Gülmen ve Sem�h Özakça
;İk� eğ�t�mc�… AKP part�n�n çıkarmış
olduğu gece yarısı HHK �le �şler�nde
oldular. Bu �k� eğ�t�mc� bu haksızlığa
karşı haklı olarak karşı çıktılar. Günlerce Ankara’da İnsan Hakları anıtı
önünde oturma eylem� yaptılar.
Sesler�n� duyurmaya çalıştılar. Her
sokağa çıkıp haklarını aradıklarında
pol�s tarafında saldırıya uğradılar.

Gözaltına alındılar. Ama h�çb�r zaman
haklı davalarında vazgeçmed�ler.
İşler�n� ve emekler�n� �st�yorlardı.
İsted�kler� çok şey yoktu. Sonra 11
Mart 2017 tar�h�nde Açık Grev�ne
başladılar. Belk� b�r kısmınız b�l�yor, b�r
kısmınız duymadı b�lm�yor. Bugün 178.
günde, açlar, yem�yorlar. Ruhlarını
açlıkla doyuruyorlar. AKP halkın
desteğ�n�n çoğalmasıyla Nur�ye ve
Sem�h’� b�r gece yarasını ev�n� basıp
gözaltına alıp tutukladılar. Bununla
halklı d�ren�ş� b�t�recekler�n� sandılar.
14 Eylül günü bu evlatlarımızın
mahkemes� var. Ankara’da mahkemeye g�d�p destek olmalıyız. Halkımız
Nur�ye �le Sem�h sırf kend�ler� �ç�n
d�renm�yor, hep�m�z �ç�n tüm �nsanlığın
onuru �ç�n d�ren�yor. Yüzb�nlerce �nsan
�ş�nden atıldı, onlar �ç�nde d�ren�yor.
Bugün y�yeceğ�n� çöpten toplayan tüm
yoksullar �ç�nde d�ren�yor. Bu �k�
evladımıza sah�p çıkalım, mahkeme de
olalım.”
Genç b�r del�kanlı alkış yaptı, sonra
d�ğerler�. İk� kadın aralarında konuşuyordu: “Çok üzülüyorum bu eğ�t�mc�n�n durumuna. İnsanlar �ş� ve emeğ�
ölmek zorunda kalmamalı… Çok şey
�stem�yorlar k�…” Onları d�nleyen
başka b�r kadın, “üzülmek yetmez,
hep�m�z b�r şeyler yapmalıyız” d�yordu.
Rojda, ablasını k�m� del�l�kler�ne rast
gelm�şt� ama otobüste böyles� konuşma yapacağını b�lm�yordu, şaşırmıştı.
B�r yanda ablasıyla gurur duyuyordu.
“Çok güzel konuştun, yüreğ�ne sağlık
ablaçığım…”
“Hep d�yoruz ya, herkes�n yapacağı çok
şey var d�ye.Sen konuşurken b�rden
aklıma geld�. Buradak� �nsanlarımızda
duymalı ded�m. Bu ülkede Nur�ye �le
Sem�h’� duymayan kalmasın. Nur�ye �le
Sem�h yaşamalı. Onlar hep�m�z �ç�n
d�ren�yor. Onları zulmün el�nde
almalıyız. Rojda’m Gem�ler batarken
Den�z�n canı acır, Nur�ye �le Sem�h’�
zulmün el�nde almazsak hep�m�z�n canı
açıyacak!”

Levent NAVRUZ
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