Tar�h� yalnız
D�renenler yazar
el�nde b�r
döv�zle İnsan
Hakları Anıtı
önünde
başladı kend�
tar�h�n� yazmaya. Hep�m�z
kend� tar�h�m�z� yazarız
kuşkusuz.
Fakat �nsanlık
tar�h� den�len
şey de tek tek
�nsanların ve
�nsanların
oluşturduğu
toplumların
tar�h� değ�l
m�d�r zaten?
Yan� "Dünyayı
sen m� kurtaracaksın" d�yenlere ver�lmes�
gereken
cevap; "evet,
ben kurtaracağım" demekt�r. "sen, ben, o, b�z,
"Ş�md� tar�h yazma sırası b�zde"
hep�m�z kurtaracağız" OHAL adı
ded� haber� �lk duyduğunda.
Durumu bu kadar sak�n karşılaması altında yayınlanan KHK'lar zulmüne
�le durumun karşısında gel�şt�rd�ğ� karşı kurtuluş mücadeles� de Nur�ye
Gülmen'�n el�nde b�r döv�zle tek
"olağanüstü" tavır arasında b�r
tezatlık mı vardı acaba? Haklılığın- başına sokağa çıkmasıyla başladı.
dan olsa gerekt� bu kadar sak�n ve Ş�md� anlatacaklarımız b�r d�ren�ş�n
kronoloj�s� olmanın ötes�nde,
ne yapması gerekt�ğ�n� b�len
tavrının sebeb�. Tab� b�r de tar�hsel �nsanlığın onur mücadeles�n�n b�r
parçasıdır.
haklılığı... O olmasaydı eğer, haklı
olduğunu düşünen ama el�nden b�r
Atandığı Selçuk Ün�vers�tes�'nde
şey gelmeyen b�nlerce �nsan g�b�
çares�zl�ğ�n bataklığında debelen�r- ders vermeye başlayamamıştı
d� muhtemelen. "hak nasıl alınır"ın Nur�ye hoca. Çünkü KHK �le �ş�nden
öyküler�n�, romanlarını duymuştu, atılmıştı. Seneler�n emeğ� tek
okumuştu daha önce. Kend�s�n� de gecede KHK denen gayr�meşru b�r
kararname �le çöpe atılıyordu. Bunu
herkes g�b� h�ssett�. Haklılığı ve
hakkını almadak� kararlılığıyla zafer� kabullenemezd�. A�les�n�n, kend�s�koparıp alan herkes g�b�. Yan� �ş�n�, n�n emekler�n�n bu kadar kolay h�çe
sayılmasını kabul edemezd�. D�renekmeğ�n�, onurunu hırsızlara,
meye karar verd�. Selçuk Ün�vers�tekat�llere tesl�m etmeyen halk
s�'nde h�ç derslere başlayamadan
çocukları g�b�.
atıldığı �ç�n okul önünde öğrenc�ler�yle b�rl�kte b�r eylem gerçekleşt�B�r akadem�syen, yan� b�r aydın,
öğretmen, toplumun �ler� gelen� ve remeyeceğ�n� düşündü. Daha
merkez� b�r yerde ses�n� duyurmaya
b�r halk çocuğu olarak tek başına,

karar verd�. Ve Ankara'nın kalb�ne,
Yüksel Caddes�'ne geld�. Defalarca
tek başına gözaltına alındı. Ama her
gün o alana çıkmaktan vazgeçmed�.
Sonra onun tek başına alınmasını
kabullenemeyen destekç�ler� geld�ler, beraber alındılar. Nur�ye hoca
d�ren�şe başladığı sıralar Mard�n'nde
b�r sınıf öğretmen� de �ş�nden
atılmıştı. Nasıl d�reneb�leceğ�n�
düşündüğü sıralar Nur�ye hocanın
d�ren�ş�n� duydu ve tereddütsüz
yanına koştu Nur�ye hocanın. Sem�h
ve Nur�ye artık beraber göğüsleyeceklerd� her şey�. Faş�zm�n saldırısını
da, halkın sah�plenmes�n� de, d�renmen�n onurunu da beraber yaşayacaklardı.
Gözaltılarla d�ren�şç�ler� yıldıramamışlardı ve sonunda alanı açmak
zorunda kaldılar. Yüksel İnsanlık Anıtı
önü yavaş yavaş haksızlığa uğrayan
herkes�n uğrak noktası hal�ne
gelecekt�. D�ren�ş, tüm halkı, ez�lenler� b�rleşt�r�yordu.
B�r �nsanın ev� neres�d�r? Kend�n�
güvende ve mutlu h�ssett�ğ�, yaşamsal �ht�yaçlarını karşıladığı yerd�r.
Haksızlığa uğramış b�r k�msen�n
yaşam kaynağı, umudu, neşes� de
d�ren�şt�r. D�ren�ş�n olduğu yer halkın
ev�d�r artık. Yüksel de halkın ev� oldu.
Başeğmeyen, d�renen, hakkını
�steyen halkın ev�. Bu ev�n fertler�
günden güne çoğalıyordu. Ev�m�z�n
d�rekler�nden b�r� olan Acun Hoca
geld� önce. O da k�m b�l�r kaç öğrenc�y� mezun etm�ş emektar b�r öğretmend�. Bütün hayatını adadığı
mesleğ�nden etm�şlerd� onu da. Okul
önünde eylemler yaptı, gözaltına
alındı, öğrenc�ler� sah�p çıktı. Hastalandı, amel�yat oldu, kalb�ne p�l
takıldı ama d�renmekten vazgeçmed�. Kısa b�r süre �st�rahat ett�kten
sonra Yüksel'e geld� tekrar. Ve
Mehmet hoca; o da Adana’dan kalkıp
yoldaşlarının yanına gelm�şt� �ş�n�
�stemek �ç�n. Hem onları yalnız
bırakmıyor hem kend� hakkını
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arıyordu. Ardından Nazan, Vel�
geld�ler. Vel�, devlet�n hap�shaneler
katl�amında kepçeyle kolunu
koparttığı b�r tutsaktı seneler önce.
Faş�zm�n adalet� k�m olursan ol;
yaşlı, genç, öğretmen, çocuk veya
b�r yaralı, halkın b�r parçasıysan
eğer sana düşmandır. Faş�zm�n
adalet� halka zulümdür, �şkenced�r.
Vel� de bu zulme maruz kalmaya
devam edecekt�.
Yüksel a�les�n�n fertler� çoğalmaya
devam ett�. Tayadlılar, Yüksel esnafı,
Türk�ye'n�n her yanından gelen
�hraçlar, d�ren�ş�n m�l�tanlaştırdığı
halktan �nsanlar, l�sel�ler, ün�vers�tel�ler, yurtdışından, yurt�ç�nden
desteğe gelen sayısız �nsan, grup,
part�, sanatçı... Nur�ye ve Sem�h'�n
d�ren�ş�nden güç alarak kend�s� de
d�renmeye karar veren Bodrum'dak�
Eng�n öğretmen her hafta yaratıcı
eylemler�yle ses�n� duyurmaya
çalışıyor, öte yandan sürekl� Yüksel
d�ren�şç�ler�yle görüşerek daha fazla
ne yapab�leceğ�ne da�r kafa yoruyordu.
D�ren�ş büyüyordu. D�ren�şç�ler�n
gülüşüne gel�yordu halk. O gülüşler
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d�renmen�n güzell�ğ�yd�. Yüreğ� halk grev�n�.
�ç�n çarpmayan h�ç k�mse bu kadar
güzel gülemezd�.
13.30 ve 18.00’da Yüksel eylemler�
her gün devam ett� b�r kez b�le
Yüksel d�ren�şç�ler� İnsanlık Anıtı
aksamadan. İstanbul Cevah�r
önünde her gün 13.30-18.00 arası
önünde d�renen Naz�fe öğretmen
eylem yaptılar. Panelller, söyleş�ler de tutuklanan arkadaşlarının yer�n�
yaptılar. İmza toplayıp bakanlığa
doldurmak �ç�n Ankara’ya geld�.
verd�ler. Send�kalarla görüştüler.
Dışarıdak� d�ren�şç�ler ev haps�
160 gün boyunca her türlü yöntem� kararlarıyla alandan uzaklaştırılıp
deneyerek �şler�n� �sted�ler. Ama
d�ren�ş b�t�r�lmek �stend�. Tutuklabütün kapılar yüzler�ne kapandı.
malar, ev hap�sler� d�ren�ş� b�t�rem�Sesler� yok sayılarak yok ed�lmek
yordu. Çünkü halkı karşısına almıştı
�stend�. Nur�ye ve Sem�h sesler�n�
AKP �kt�darı. Nur�ye ve Sem�h’e
duyurmak �ç�n daha �ler� b�r yöntem- sah�p çıkan halktı. Hayatında h�ç
le d�renmen�n vakt� geld�ğ�ne
pol�s terörüne maruz kalmamış
�nanıyorlardı. Ve açlık grev� yapma- �nsanlar her gün gözaltına alınıyorya karar verd�ler. Açlık grev� kararla- du artık. Ve bu durum günlük
rını açıkladıkları gün pol�s tarafıntayınımız, yaşamsal b�r �ht�yaç
dan kaçırılarak gözaltına alındılar.
g�b�yd�. Onurunu kaybett�ğ�n b�r
Gözaltına alınınca 11 Mart’ta
hayat, hayat değ�l z�ndandır d�ye
başlayacakları açlık grev�ne erken
düşünen �nsanları gözaltılarla
başladıklarını �lan ett�ler. Ve gözalyıldırmayı düşünmek, h�çb�r değer�
tından çıkar çıkmaz evler�ne,
ve hays�yet� olmayanların başvuraYüksel’e koştular. Alana geld�kler�n- cağı b�r yöntemd�r ancak.
de bütün a�le onları bekl�yordu.
Sah�plenme karşısında Nur�ye ve
Açlık grev�yle b�rl�kte d�ren�ş daha
Sem�h’le �lg�l� tüm eylemler�
da büyüdü, halklaştı. AKP faş�zm�n�n yasaklamakta aradılar çarey�.
tahm�n edemeyeceğ� sınırlara ulaştı. Yetmed� herhang� b�r eylemde
OHAL’� tanımayarak d�renen,
“Nur�ye ve Sem�h adı geçerse
KHK’lara adeta meydan okuyan �k�
saldırırız, gözaltına alırız” ded�ler.
d�ren�şç�, �k� umut güneş� söndürül- Nur�ye ve Sem�h t�şörtünü g�ymek
mel�yd�. Ve OHAL’de sokağa çıkan
gözaltı sebeb� oldu. En sonunda
bu “kend�n� b�lmez” halkın burnu
“Nur�ye ve Sem�h”�n adını anmak
sürtülmel�yd�. Açlık grev�n�n 75.
toptan yasaklandı. Sem�h’�n
gününde d�ren�şç�ler�n kaldıkları ev� annes�ne b�le “Sem�h” ded�n d�ye
pol�s bastı, 75 gündür aç olan
suçlu muameles� yapacak kadar
bedenler yerlerde sürüklenerek
ac�zleşt�ler, küçüldüler d�ren�ş
gözaltına alındı. Gözaltına alınan
karşısında. Göstermel�kte olsa
yalnızca �k� �nsan değ�ld�. Aynı
savundukları tüm yasama-yürützamanda Yüksel’dek� İnsanlık Anıtı
me-yargı kararları rafa kaldırılmış,
da etrafı bar�yerlerle çevr�lerek
b�zzat �kt�dar tems�lc�ler�n�n ağzıyla
gözaltına alınmıştı. Gözaltına
Nur�ye ve Sem�h terör�st �lan
alınmak �stenen b�r anıt değ�l b�r
ed�lmeye başlanmıştı. Hatta çok
halktı aslında. Anıt nezd�nde b�r
daha �ler� g�d�p b�r �lke �mza attılar;
mesaj ver�yorlardı halka. Mesaj
İç�şler� Bakanlığı tarafından hazırlaanlaşılmıştı kuşkuşuz ama
nan b�r broşür yayınladılar.
“anlayışlı” davranılmamıştı.
Nur�ye-Sem�h broşürü! B�r devlet,
Mesajı alanlar da, zulüm �le
kend�n� halkın gözünde meşrulaştıhaklılığın d�renc�n�n kırılamaracak h�çb�r yöntem bulamamış,
yacağı mesajını vereceklerd�
nasıl karalarsa karalasın k�msey�
her gün.
yalanlarına �nandıramamış ve en
sonunda �ş�n� �steyen �k� eğ�t�mc�yle
Nur�ye ve Sem�h açlıklarının
�lg�l� broşür hazırlayacak duruma
76. gününde çıkarıldıkları
gelm�şt�.
mahkemede tutuklandılar.
Ne İnsanlık Anıtı gözaltına
Terör�stl�k Nur�ye ve Sem�h olmakalınarak Yüksel d�ren�ş�n�
sa terör�st olmaya hazır b�nler,
b�t�reb�ld�ler ne de Nur�ye ve m�lyonlar vardı. AKP �kt�darı da
Sem�h’� tutuklayarak açlık
halkta “terör�stl�k” potans�yel�

gördüğünden olsa gerek İstanbul’da, Ankara’da, bütün �llerde
Nur�ye-Sem�h �ç�n yapılan tüm
eylemlere azgınca saldırmaya
başladı. “Nur�ye ve Sem�h ded�ğ�m�z
�ç�n gözaltına alındık” demek b�le
gözaltı sebeb�yd� artık.
Tüm bu saldırılar devam ederken
Naz�fe öğretmen ev haps� kararını
tanımayarak Yüksel’e çıktı. Defalarca gözaltına aldılar, kollarını morarttılar. Kend� aldıkları kararın meşruluğuna b�le �nanmadıkları �ç�n her
gözaltından sonra serbest bıraktılar
Naz�fe öğretmen�. Ardından
Mehmet Dersulu ev haps�n� tanımayarak Yüksel’e çıktı. B�r gün Naz�fe
öğretmen sokak ortasında pol�sler
tarafından kaçırılıp tutuklandığında
ardından Acun öğretmen kelepçes�n� kırıp Nazan’la b�rl�kte Yüksel’e
çıktı.

lara “NU ve SE”yazarak “Ben
yazdım, sen devamını get�r” d�yorlar. Ve yüzlerce el Nur�ye-Sem�h
yazıyor duvarlara.
Bugün 280. gününe dayanan
d�ren�ş� bell� dönüm noktalarıyla
anlatmaya çalıştık s�zlere. Bu 280
günün �ç�nde sayfalara sığmayacak
kadar çok şey yaşandı ve yaşanmaya
devam ed�yor.
Yan� h�kayem�z�n özet� şudur;
Zulüm varsa, d�ren�ş de olacaktır.
Ve da�ma d�renenler kazanır…

Leyla GÜNEY

Bu yazımızı yazdığımız günlerde b�r
maçta Nur�ye-Sem�h pankartı açan
Beş�ktaş taraftarı 10 genç tutuklandı. Y�ne bugünlerde “Nur�ye-Sem�h”
yasağını tanımayan �nsanlar sokak-
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