Nuriye Ve Semih’ in Başlattığı
Bizim Direnişimiz

Zafere k�l�tlenm�ş b�r bey�n karşısında, h�çb�r güç duramaz. F�z�k� olarak
tüm güçler hükümsüzdür. Yüreğ�ndek� öfkey� sak�nleşt�recek tek
yolun, zafer olduğu b�r kararlılığın
önüne geçeb�lecek h�çb�r güç
yoktur!

Nur�ye hocadır.
Bu d�ren�ş başından bell�yd�, tar�h
b�r destana daha tanık olacaktı.
Çünkü bu d�ren�ş başından bell�d�r,
Nur�ye yalnızca kend�s� �ç�n çıkmamıştır İnsanlık Anıtı önüne. Böyle b�r
dünyada, �nsanca olmayan b�r
yaşamın �nsanlara dayatıldığı
200’lü günler� geçen b�r d�ren�ş
Türk�ye’de, ez�len halkların onuruvardır Ankara Yüksel Caddes�,
nu, haklarını yüreğ�ne doldurarak,
İnsanlık Anıtı önünde. Tam 200
�nsanca b�r yaşamı kazanmaları �ç�n
günden fazladır, sesler�n� duyurmak tek yolun mücadele etmekten
�ç�n, kamuoyu oluşturmak �ç�n, b�r
geçt�ğ�n� düşünerek, bu b�l�nçle,
d�ren�ş vardır İnsanlık Anıtı önünde. böyles� b�r bedel� omuzlarına
B�nlerce akadem�syen�n, yüz b�n�
yükleyerek çıkmıştır Nur�ye. B�r
geçen kamu emekç�s�n�n �şten
el�nde döv�z� ‘’ �ş�m� ger� �st�yorum!
atıldığı, �nsanların sess�zl�ğe kes�ld�- ‘’, d�l�nde sloganı ‘’ d�rene d�rene
ğ�, adeta b�r korku hükümdarlığının kazanacağız! ‘’ d�yerek çıkmıştır
yaratıldığı b�r dönemde, b�r d�ren�ş İnsanlık Anıtı önüne.
ab�des� yaratılıyor Ankara’ nın
ortasında. M�marı, mühend�s�, adı
İnsanların çares�z bırakılmaya

çalışıldığı b�r süreçte, onun duruluğu,
kararlılığı, sadel�ğ�, hayat dolu
bakışları, umuda olan bağlılığı bu
d�ren�ş�n lokomot�f� olmuştur.
Nur�ye’ n�n kararlılığına, b�r çınar g�b�
kök salışına, gülüşü karanlığı s�lk�p
atan bakışlarına, Anadolu’nun y�ğ�t
evladı Sem�h yoldaşlık etmeye
başlamıştır.
Halk olarak, �şten atılan b�r öğretmen
olarak, yaşadığı adalets�zl�ğe
mahkum etmem�şt�r kend�n�. Bu
d�ren�ş ben�m �ç�n dem�şt�r Sem�h
öğretmen. Ve omuz verm�şt�r tar�h�n
bu destansı d�ren�ş�ne.
Yaprak kıpırdamaz b�r dönemde
200‘ü aşan günler boyunca gözaltılarla, tehd�t ve �şkencelerle devam
eden bu d�ren�ş, bu günden sonra
Türk�ye ve dünya halklarının sokakla-
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rında, caddeler�nde, meydanlarında yankılanmaya başlamıştır.
Pencereler�nden, bacalarından b�r
ıslık �le şarkı �le türkü �le g�rm�şt�r.
Halkımızın evler�nde, sofralarındadır artık. Yağmurda, karda, esen
rüzgarda gelm�şt�r… İş�m�ze,
aşımıza, alın ter�m�ze sah�p çıkmıştır.
Yüreğ�ne kara b�r gam, başına keder
düşenlere, umutları tebessümler�,
umut olmuş, saran kara bulutları lav
etm�şt�r.

sınız. K� dünya s�zden büyük, dünya
halkları s�zden güçlüdür. İkt�dar
olmanız, haklı olduğunuzu göstermez, zulüm yasallaştığında zulüm
olmaktan çıkmaz, �nsanlık dışı
koşullar dayatıyorsunuz, �şkence
uyguluyorsunuz. Yalanla, dümenle
kurduğunuz �kt�darlar böyle d�ren�şler karşısında yen�k düşe düşe
yıkılacak!

Toplumlar ger� bıraktırılmış, b�l�mden uzak, sosyal olmayan b�r
D�ren�ş�n 290. günler�ndey�z, açlık
eğ�t�ms�zl�ğe mahkum ed�lm�ş,
grev�n�nse 200. günler�ndey�z.
dünyada ve ülkem�zde �kt�darlar
Tutsaklıkla, zorla hap�shane kampü- yalnızca süreler�n� uzatmaktadır.
sünde bulunan hastaneye götürülen Halkların b�lg�y� ve b�l�nc� kuşandığı
b�r süreç... Hastane desek küfür
yerde, s�z�n sonunuz gelecek. Yoksul
sayılır! B�r hücrede tutuluyorlar, ne bıraktığınız, hayatlarını z�ndana
b�r nefes alacak açık alan, nede
çev�rd�ğ�n�z bu halk gel�p yapışacak
�nsanlığa sığacak b�r koşul, mutfak gırtlaklarınıza. Buna em�n olun!
yanında bulunan b�r hücreye
konmaları b�l�nçl� olarak yapılan
Öfken�n durağanlaştığı vak�t, adalet
�nsanlık dışı b�r tutum!
kanayan yaraya dönüşür. O yaranın
sağılması �ç�n sınıf k�n�yle b�lenmek,
Sem�h öğretmen, Nur�ye hocaya
hesap sorma b�l�nc�n� mutlak kılmak
yoldaşlık etmeye başladığında
gerekmekted�r. Nur�ye ve Sem�h �ç�n
m�lyonda b�rd� adalets�zl�ğe uğraadalet b�z�m eller�m�zded�r.
yan. On b�nlerce kamu görevl�s�,
Velhasıl kelam ey halk! Nur�ye ve
akadem�syen haksız, hukuksuz b�r
şek�lde �ş�nden atıldı. Bunlardan kırk Sem�h faş�zm�n z�ndanlarında
hep�m�z �ç�n yaşatıyor d�ren�ş� en
b�r kamu görevl�s� yaşamış olduğu
kaostan, çıkmazdan, kend�n� çares�z coşkulu, en umutlu hal�yle. Onların
başlattığı bu d�ren�ş; ekmeğ�m�ze,
h�ssett�ğ�nden �nt�har ett�. Yüz
b�nler�n üzer�nde �nsan, aynı adalet- aşımıza, sofradak� gülüşümüze
düşman burjuvaz�yed�r, kend�ler�
s�zl�ğe uğrayarak �ş�nden atıldı.
kırk kapılı saraylarda yaşar, b�z�m
M�lyonlarca �nsan adalets�zl�ğ�n
dört kapılı kondumuza �ştah kabarulaştığı en üst noktayı yaşamaktadır. Bunun verm�ş olduğu �z, b�r
tırlar, onlar ev�m�z� yıkmak �ç�n
ayaklanmanın yolunu yapmaktadır. gelen patronlara karşı d�ren�şted�r.
Bunun korkusudur, Nur�ye ve Sem�h’
Onların başlattığı bu d�ren�ş; alın
� kör z�ndana atmışlardır. Evet
korkuyor mukted�rler, vatan ha�nle- ter�m�z� çalan, fabr�kada, tarlada,
madende ürett�kçe zeng�nleşen,
r�, b�lhassa burjuvaz�. Topyekün
‘ölsen de çalış’ d�yen, karlarına kar
egemenler, kulak tıkayamadığı
katan patronlara, ‘bu devran böyle
Nur�ye Sem�h kabusu olmuştur.
g�tmez’ d�yend�r. Onların başlattığı
Yen�k düşeceğ�n�n b�l�nc�nded�r,
kend� yasalarına dah� uymayarak ne bu d�ren�ş, ülkem�z� parsel parsel
satan, düşman ç�zmes� altında
hap�shaneden çıkarmak �st�yor ne
bırakan burjuvaz�ye karşıdır.
de �şler�n� ger� vermek �st�yor.
Üstüne üstlük er�m�ş bedenler�ne
�şkence uyguluyor. Yen�k düşecekle- Velhasıl kelam ey halk! Nur�ye ve
r� bu destansı d�ren�şte, kend�ler�n� Sem�h’ �n başlattığı b�z�m d�ren�ş�m�zd�r. Onlar; evlatlarımız çocuk
aklamanın peş�ndeler, bunun
yollarını yapmaya çalışıyorlar. Savcı, yaşta çalışmasın, uğradıkları zor
koşulları yaşamasın, bu sömürü
yargıç, hak�m demeye b�n şah�t
k�ş�ler, günde on takla atıp duruyor- düzen�ne maruz kalmasın d�ye
d�ren�yor. Onlar; yoksulluktan,
lar bu onurlu, meşru d�ren�ş karşıaçlıktan ölen çocuklar b�r daha
sında. K� neye bularsanız bulayın
ölmes�n d�ye d�ren�yor. Onlar;
el�n�zdek� çamur s�z� k�rlet�r, bu
d�ren�ş�n berraklığını bulandıramaz- fabr�kada kolunu kaptıranlar,
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tersanede ölenler, yer�n yed� kat
altında her san�ye ölümü soluyanlar
adına, �ş, sağlık, güvencel� b�r çalışma
hayatı �ç�n d�ren�yor. Onlar; hastane
önler�nde yaşam savaşı veren, parası
olmadığı �ç�n tedav� olamayıp sakat
kalan, ölen �nsanlarımız �ç�n d�ren�yor, hasta olan çocuğuna �laç alamayıp, �nt�har eden babanın acısına ses
oluyor. Onlar; ‘’devlet’’ b�r cenaze
aracı vermey�p, kar altında evladını
çuvalın �ç�nde taşıyan babanın
öfkes�n� h�ssederek d�ren�yor! Onlar;
san�yelerle sınava g�remeyen,
çürümüş bu eğ�t�m s�stem�nde
kahrolan, boğulan gençler adına
d�ren�yor, b�l�msell�ğ�, b�lg�n�n
gücünü, �ler�c�l�ğ�, ülkem�z�n aydınlığı
adına mücadele ed�yor. Onlar;
ülkem�z�n, yer�n�, göğünü �şgal
edenlere karşı, toprağını, suyunu,
doğasını, satanlara karşı, aç gözlü
tekellere karşı d�ren�yor, ülkem�zde
bu sömürü düzen�ne zem�n hazırlayanları teşh�r ed�yor. Onlar; b�nlerce
memurun, �şten atılma terörüne
karşı, m�lyonlarca �şs�z�n haklarını
savunuyor ve d�ren�yor.
Velhasıl kelam ey halk! Bu d�ren�ş
hep�m�z �ç�n, hayatımızın tam ortasında duran bu d�ren�ş hep�m�z�n. Bu �k�
güzel �nsanın başlattığı bu d�ren�ş,
Türk�ye halklarının d�renc�d�r. Ş�md�
d�ren�ş bu �k� koca yüreğ�n omuzlarında yüksel�yor, ş�md� omuzlarındak�
yükü almanın vakt�d�r, kol kola g�r�p
onlar �ç�n özgürlüğe kanat çırpmanın
vakt�d�r, onlar �ç�n özgürlük hep�m�z
�ç�n özgürlük, onlar �ç�n get�receğ�m�z
adalet, hep�m�z �ç�n gelecek...

Gürhan TORUN

Öfken�n durağanlaştığı vak�t,
adalet kanayan yaraya dönüşür.
O yaranın sağılması �ç�n sınıf
k�n�yle b�lenmek, hesap sorma
b�l�nc�n� mutlak kılmak gerekmekted�r.

