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ÖNSÖZ YERİNE...

Faşizmin en büyük hayali nedir?

Nuriye Gülmen’in bu soruya verdiği cevap, tarihsel bir gerçektir. Sevgili Nuriye,
cevap olarak faşizmin en büyük hayali halkı teslim almaktır diyor. Gerisini de biz
söyleyelim; Faşizmin bu en büyük hayalini, varlığı ve kesintisizliğiyle tarihin me-
zarına gömmüştür Yüksel Direnişi. Faşizm, OHAL saldırısıyla bir kez daha bu
hayali kurmuş, gerçekleştirmek için kanlı ellerinden gelen her şeyi de yapmış
ama Yüksel Direnişi’nin kurduğu barikatı aşamamıştır.

Faşist AKP’nin halkı teslim alma, reformizmin de halka yılgınlık aşılama hedefini
bir bütün olarak gerçekleştirmesinin önüne geçen Yüksel direnişi, 9 Kasım 2016
tarihinde Nuriye Gülmen’in alana tek başına çıkışıyla başladı. 

KESK başta olmak üzere tüm sendika ve meslek odalarının “OHAL koşullarında
direniş mi olur?” diyerek direnişe sırt çevirmesine rağmen başladı ve bu satırlar
yazıldığı sırada 2 yılı geride bırakmıştı.

Faşizm ve reformizm işte bu nedenle Yüksel Direnişi’ne tahammül edemiyor,
Nuriye Gülmen ve Yüksel Direnişçileri’nden nefret ediyor.

Selçuk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi iken açığa alınan Nuriye Gülmen, di-
renişe başlamadan önce yaptığı çağrıda; “Yeni hikayeler yaratma sırası bizde”
demişti. Evet, sıra Nuriye’deydi.

O, kendisinden önce Elmas Yalçınlar’ın, Ayşenur Şimşekler’in başlattıkları yü-
rüyüşe devam edecekti. 9 Kasım 2016 tarihinde, Yüksel Caddesi İnsan Hakları



Anıtı önünde, “İşimi Geri İstiyorum” talebiyle direnişe başladı. Nuriye tek ba-
şına çıktı alana. Ama aslında yalnız değildi. Yanında Anadolu halklarının direniş
tarihi, KHK’larla açığa alınan binlerce kamu emekçisi ve açlığa mahkum edilen
Türkiye halklarının öfkesi vardı.

AKP, OHAL ilan ettiği 21 Temmuz 2016’dan itibaren, ülkeyi KHK’larla yönetmeye
başladı. KHK (Kanun Hükmünde Kararname), faşizmin halka saldırısına geçirdiği
yasal kılıfın adıydı. AKP yayınladığı KHK ile bir gecede binlerce kamu emekçisini
açığa aldı, ihraç etti. Bunun anlamı binlerce insanın işsizliğe, açlığa mahkum
edilmesiydi. Faşizm kendisinden olmayan kamu emekçilerine yaşam hakkı ta-
nımıyordu. KESK yönetimi ise bu süreci izlemekle yetiniyordu. Nuriye bu süreci,
direnişe başlamadan kısa süre önce yaptığı açıklamada şöyle özetledi:

“... AKP iktidarı ördüğü korku duvarlarının arasından teslimiyet naraları atıyor.
Tarihin sahnesinin ışıkları giderek daha çok ve toplu halde bizi gösteriyor. Ara-
mızda konuşmaya, şikâyet etmeye, sahnenin orasına burasına dağılmaya, göz-
lerimizi yakan ışıktan kaçmaya çalıştıkça tarih sahnesinden siliniyoruz. Eğer,
“biz buradayız” diye haykırmazsak “teslim olun” çağrıları kulaklarımızı sağır, üze-
rimizde parlayan ışık gözlerimizi kör edecek, daha çok kurban vermeye ve kur-
ban olmaya devam edeceğiz. Ellerimiz yukarıda, ceplerimiz dışarıda terk
edeceğiz tarih sahnesini. Teslim olmanın utancı ve acısıyla.”

İnsan Hakları Anıtı’nda oturmaya başladığı ilk günler her gün gözaltına alındı.
Yerlerde sürüklenerek, dayak yiyerek, polisin sıktığı gazları soluyarak sürekli ve
sistematik işkence gördü Nuriye. Ve her gözaltından sonra, tekrar oturma eyle-
mine devam etti. 

Bu bir irade savaşıydı. Bir tarafta haklı-meşru olan Nuriye, diğer tarafta haksız
ve gayrı meşru olan AKP iktidarı... Kazanan Nuriye oldu; her gün yediği dayağa,
soluduğu gazlara rağmen direndi, vazgeçmedi. 

Nuriye’nin direniş çağrısına ilk cevap Acun Öğretmenden geldi. KHK ile açığa
alınan Acun Karadağ, okulunun önünde oturma eylemine başladı. Acun öğret-
menin “İşimi-Öğrencilerimi İstiyorum” döviziyle başlattığı oturma eylemine
polis saldırdı. Faşizm, saldırısında sınır tanımıyordu. Acun Öğretmen öğrencile-
rinin gözünün önünde yerlerde sürüklendi, tekmelendi, gaz sıkıldı. Bu saldırı ke-
sintisiz her gün yaşandı, Acun Öğretmen her gün sıkılan gazlardan ve
işkenceden kaynaklı kalp spazmı geçirdi.

Direniş çağrısına bir ses de Mardin’den geldi. Mardin’de sınıf öğretmenliği yapan
Esra-Semih Özakça “Biz Kazanacağız” diyerek Nuriye’nin yanında yerlerini al-
dılar. 
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Tek bir insanla başlayan direniş, dalga dalga yayıldı. İstanbul, Düzce, Malatya,
Bodrum’da açığa alınan, ihraç edilen kamu emekçileri direnişe başladılar. Nuriye,
her koşulda ve herkesin direnebileceğini göstermişti. Yüksel Caddesi artık bir
mevziydi. Faşist AKP iktidarına karşı direnişin mevzisiydi.

Yüksel Direnişçileri, direnişlerini açlık grevine dönüştürme kararı aldılar. Nuriye ve
Semih 11 Mart’ta açlık grevine başlayacaklarını açıkladılar. Ancak 9 Mart’ta gözaltına
alındılar. Faşizm açlık grevi direnişini engellemek için onları gözaltına almıştı. Onlar,
9 Mart 2017’de açlık grevine gözaltında başlayarak cevap verdiler bu saldırıya.

Gözaltından çıktıktan sonra İnsan Hakları anıtında açlık grevine devam ettiler.
Açlık grevine başladıktan sonra defalarca gözaltına alınan Nuriye ve Semih’e
her gözaltında işkence yapıldı. Yüksel Direnişi boyunca polis direnişçilere so-
kakta, ekip otosunda, hücrede vb. her yerde işkence yaptı. İşkence artık kapalı
kapılar ardında, hücrede değil, sokakta, kameralar önünde yapılıyordu.

Bu saldırıları ve meşru direnişi izleyen halkımız direnişi sahiplendi. Açlık greviyle
birlikte, Anadolu’nun ve dünyanın dört bir yanından değişik biçimlerde sahiplendi
halklarımız. Faşizmin saldırıları, direnişi kıramadı. Tam tersine öfkeyi biledi, sa-
hiplenmeyi artırdı. Ülke içerisinde ve Avrupa’nın birçok yerinde Nuriye-Semih
için destek açlık grevleri başladı. İhraç edilen kamu emekçileri, AKP’nin zulmüne
uğrayan emekçiler İnsan Hakları Anıtı’nın önünde destek açlık grevi yapmaya
başladılar. Yüksel bir okuldu artık, direnişin okuluydu. Direnişin kitleselleşmesi,
halkın sahiplenmesi iktidarı korkutuyordu.

Yeni bir Haziran Ayaklanması’nın korkusuyla titreyen oligarşi, arka arkaya direniş
alanına saldırdı. 12 Mayıs 2017’de polis, alandaki herkesi gözaltına aldı. Destek
için getirilen çiçekler de dahil. Böylece dünya bir ilke tanık oluyordu: “Çiçekler
de gözaltına alındı!” Saldırı sonrası alan hiç boş kalmadı. Direnişi sahiplenen
halk alanı doldurdu, ellerinde Nuriye’nin çok sevdiği papatyalarla beraber.

Saldırı ve gözaltıların süreklileşmesi, sahiplenmeyi de direnişi de büyüttü. Nu-
riye-Semih’in aileleri de direnişin bir parçası oldular. “Çocuklarımızın ölmesine
izin vermeyeceğiz” diyerek İnsan Hakları Anıtı’nda oturma eylemi başlattılar. Di-
renişin 76. gününde Nuriye-Semih gözaltına alındı ve tutuklandı. Nuriye-Semih’in
tutuklanması faşist AKP’nin çaresizliğidir. Faşizm, direnişi kırmak için tutukladı;
ancak onlar direnişlerini içeriye taşıdılar.

İki kişiyle başlayan açlık grevi direnişi yaygınlaştı. Önce Semih’in eşi Esra
Özakça açlık grevine başladı. Daha sonra direnişe destek olmak isteyen işçi,
köylü, işsiz, öğrenci vb. birçok insan destek açlık grevi yapmaya başladı. HHB
adına Engin Gökoğlu destek açlık grevi yaptı.



İki TAYAD’lı Nuriye ve Semih’in taleplerinin kabul edilmesi için bedenini açlığa
yatırdı. Mehmet Güvel ve Feridun Osmanağaoğlu Nuriye ve Semih’le sonuna
kadar direndiler.

Hapishanede çok koyu bir tecrite, ışık-koku-ses işkencesine tabi tutuldular. İhtiyaçları
karşılanmadı, refakatçı verilmedi ve tuvalet ihtiyaçlarını bile gardiyanın-jandarmanın
önünde gidermeye zorlandılar. Onlar her türlü dayatmaya karşı direndiler ve zorla
müdahale dahil her türlü saldırıyı boşa çıkardılar.

Mahkemelerinden iki gün önce Nuriye ve Semih’in avukatlarına operasyon ya-
pıldı. Halkın avukatları, Nuriye ve Semih’in davasına 10 bin avukat katma hede-
fiyle çalışıyorlardı çünkü.

Halkın Hukuk Bürosu basıldı, avukatlar tutuklandı. Nuriye ve Semih’i avukatsız
bırakmaktı hedefleri. Yüzlerce avukat mahkemede Nuriye ve Semih’i sahiplene-
rek cevap verdiler faşizme. Oligarşi baktığı her yerde Nuriye ve Semih’i görü-
yordu. Ne operasyon, ne terör demagojisi, ne İçişleri Bakanlığı’nın kitapçığı işe
yaramamıştı. Eylemler ve etkinlikler her yerde sürüyordu. Halkın direnişi sahip-
lenmesini engellemek için Nuriye-Semih isimleri yasaklandı, neredeyse bütün
eylemlere saldırı oldu. AKP, direnişçilerin isimlerini yasaklayınca, tüm yoksul ma-
hallelerde duvarlar Nu-Se yazılarıyla donatıldı. Halk, Nu-Se’yi direnişin ezop adı
yaptı.

AKP, kendinden önceki iktidarların izinden yürüdü. Direnişi bitiremeyince yalan
ve demagojiye sığındı. Nuriye ve Semih’in açlık grevi yapmadıklarını, yemek ye-
diklerini söyledi Süleyman Soylu. Nuriye ve Semih’i duruşmalara getirmeden
yargılama yapmak istediler. Direnişe karşı yaptıkları her saldırı kendilerini vuran
silaha dönüştü. Çünkü direniş bir kez halkın içerisinde kök salmıştı.

8 Ocak 2018 tarihinde, Nuriye ve Semih’in açlığının 324. gününde, OHAL ko-
misyonunda durumlarının değerlendirilmesini kabul ettirmişlerdi ve açlık grevini
sonlandırdıklarını açıkladılar.
Direniş, 2 yılı geride bıraktı ve hala günde iki kez, çoğunlukla 1 dakika bile sür-
meyen eylemler için yoğun işkence pahasına direnişi sürdürüyor direnişçiler.

Nuriye ve Semih başta olmak üzere tüm direnişçiler, 2 yıl içinde birçok zafer ka-
zandılar. En başta bir mevzi elde ettiler. Ve direniş nedeniyle AKP, ihraçlar sal-
dırısını istediği gibi etkili kullanamadı. OHAL ve KHK’lar çok geniş kesimler
tarafından gayrı meşru görülmeye başlandı.

Direniş kendi içinde kurumlaştı, kendi yayınlarını çıkarmaya, etkinliklerini örgüt-
lemeye başladı. Yüksel Okulu, Yüksel Gazetesi, Yüksel TV, piknik, aşure, futbol
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turnuvası, seminerler, sergiler gibi sayısız etkinlik düzenlendi. Düzce’de halkın
direnişçi mimarı Alev Şahin’in direnişi de Yüksel ile birlikte büyüdü, gelişti. Ve
ardından direnişler birleşerek Yüksel Meclisi’ni kurdu.

Yüksel Direnişi, AKP’nin OHAL ilanıyla beraber yerleştirmeye çalıştığı korku du-
varlarını yıktı. Faşizmin merkezinde direniş ateşi yakıldı. Yüksel Direnişi hala
İnsan Hakları Anıtı’nda devam ediyor. 

Yüksel Direnişi’nin ardından başlayan parçalı direnişleri birleştirmek için DİRE-
NİŞLER MECLİSİ kuruldu. Ve meclisi genişletmek için çalışıyor direnişçiler.
Başka direnişlere omuz veriyor, güç taşıyor. 

Direniş, ikinci yılını doldurdu. Direnişin içinde yer almak şöyle dursun, direnişi
karalamak, bitirmek için her şeyi yapan KESK yönetimi, 15 Ekim 2018’de Yüksel
Direnişçileri’nin eşyalarını dışarı attı. Nuriye ve Direnişler Meclisi çalışanlarına
saldırdı. Direniş yalnızca faşizme değil, tasfiyeciliğin örgütlenmiş hali olan refor-
mizme karşı da sürüyor.

Direnişler Meclisi, faşizmin karşısında olan tüm halka direnme çağrısı yapıyor:
“Teslim olmanın utancını ve acısını değil direnmenin onurunu taşıyalım çocuk-
larımıza, gelecek kuşaklara!”

Bu kitap, yukarıda özetlenen bütün bu sürecin Nuriye Gülmen’in “Direniş Gün-
lükleri Zafer Söyleşileri” kapsamında anlatımından oluşmaktadır.

Bu kitap, Nuriye Gülmen şahsında Yüksel Direnişi’nin direnmenin onurunu ge-
leceğe nasıl taşıdığını anlatmaktadır. Bu kitabı okuyalım, okutalım. Çünkü, an-
latılan ‘bizim hikayemiz’ ey deyişle tarihimizdir.

Selam Olsun Nuriye Gülmen ve Yüksel Direnişçileri’ne...
Onuru savunup umudu büyüttükleri için BİN SELAM..



BENİM HİKAYEM 

Size bir hikaye anlatacağım. Çünkü anlatmam lazım. Çünkü bu, sevgili okur, he-
pimizin hikayesi olsun istiyorum.

Ben de sizin gibi, hâlâ yaşıyorum. Bir eyleme katıldığım için bedenim param-
parça olmadı, atamam yapılmadığı için intihar etmedim, Cizre’de, Sur’da, Nu-
saybin’de ateş altında değilim, madende ölmedim, bir sabah polis kapımı çalıp
silahını beynimde patlatmadı, depremde enkazın altında kalmadım, selde bo-
ğulmadım, ayrılmak istediğim kocam 11 yerimden bıçaklamadı, 12 yaşında be-
denimde 13 kurşunla toprağın altına girmedim. Bunlar bana olmadı, koskoca
otuz üç yılı devirdim. Bana olan acılarımızın ortaklığını kavramamdan sonra oldu.
Herkesin acısını acımız bildik, diyor ya şair, ben halkın acısını acım, kendi acımı
da insanlığın çektiği acılar içinde bir damla belledikten sonra bir adım ileri gittim,
bu acıların son bulacağı güzel günlere inanmaya başladım, bununla da kalma-
dım, o güzel günler için mücadele etmeyi seçtim. Sonra faşizmle gerçek tanı-
şıklığımız başladı.

Neler oldu neler?

Hikayemi daha önce duymuş olabilirsiniz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kar-
şılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışırken geçtiğimiz
nisan ayında işime son verildi. Bu kurumda iki buçuk yıla yakın çalıştım ve aka-
deminin nasıl bir kurum olduğuna dair epey nahoş tecrübem oldu. Katledilen ço-
cuklar için adalet istemem, öğrencilerin okulda düzenlediği etkinliğe sahip
çıkmam, sendikamın çağrısıyla greve katılmam soruşturma sebebi sayıldı; de-
falarca Berkin ve Ali İsmail için adalet istemenin, şu sloganı atmanın, bu eyleme,
beriki greve katılmanın suç olmadığını anlatan savunmalar yazdım. Bunların ço-
ğundan idari cezalar aldım. Sonuçta aldığım cezalar idare mahkemesi tarafından
iptal edildi ama son bir buçuk yılım soruşturmalarla, işten atılma tehdidiyle, baskı
ve yıldırma politikalarına karşı kendimi savunmak, haklılığımı ispatlamaya ça-
lışmakla geçti.

Buraya kadar saydıklarımı, bizimki gibi bir ülkede vaka-yı adliyeden sayabilir,
18her devrimci-demokratın başına gelebilecek şeyler olarak değerlendirebilirsi-
niz. Ama akademinin vasatı bunlarla sınırlı değil. Atılmamdan kısa bir süre önce
aynı bölümde çalıştığım “bazı hocalar” tarafından hakkımda tutanaklar tutuldu-
ğunu ve bunların sözleşmemin yenilenmemesi için gerekçe yapıldığını öğrendim.
Beni koridorda şarkı mırıldanırken suçüstü yakalamışlar örneğin. Yapıştırmışlar
tutanağı. Görev bilinci yüksek insanlar. Ama ben yılmadım, şarkı söylemeye
devam ettim. Evet, bazen şarkı söylemek için bile bazı şeyleri göze almanız ge-
rekebilir.

18

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



Elbette beni şarkı söylediğim için atmayacaklardı. Bunu bir çeşit anti-terör yasası
olarak düşünün: “Suçlu ilan et ve kişi üzerinden suç türet.” Siz suçluysanız, yap-
tığınız her şey bir şekilde suç kapsamına sokulabilir. Bunun için hayal gücü yük-
sek ve okuma yazması olan bir muhbirden fazlasına ihtiyaç yok. Emin olun,
akademide çok daha fazlası bulunabilir. Velhasıl, suç defterim kabarık: Kapı din-
lerken yakalanmışım bir kez. Bir facebook paylaşımımdan Ali İsmail’in mahke-
mesinde olduğum tespit edilmiş; gözü açık insanlar, greve katıldığımı da
anlamışlar. Tez danışmanımla ne kadar sıklıkla görüştüğüm, derste öğrencilere
anlattıklarım, okula ne zaman gelip ne zaman çıktığım hep tutanak altına alınmış.
Çekmecede biriktirdikleri tutanakları sözleşme zamanında çıkarıp “ce-e” yapa-
caklar, sonra da beni atacaklarmış ki, daha temiz bir yol bulmuşlar.

Gelelim atılma prosedürüne...

Yazının başında faşizmle tanışıklığımızdan bahsetmiştim. İşten atılmamın ge-
rekçesini anlatabilmem için, o tarihlere kadar gitmem gerekecek. Göreve yeni
başladığım sıralarda siyasi bir davadan tutsak edildim. Üç ay on dokuz gün bir
tecrit hapishanesinde tutuldum. Silahlı bir örgüte üye olduğum gerekçesiyle bir
sabah uzun namlulu silahlarla gelip ailemle yaşadığım evi bastılar. Silahlı örgüte
“üye” olmanız için hayatınızda en az bir kez silah görmüş olmanıza gerek yok,
bu konuda Türkiye hukuku çok ileride, bir çeşit telepati yöntemi kullanıyorlar. Bir
iki basın açıklamasına, anmaya katılmanız yeterli oluyor. Ama benim yeterli sa-
yıda ve çeşitte etkinliğe katılmamış olmam gözetilerek beraatime karar verildi.
Davadan beraat edince, bir şafak baskınıyla güne merhaba demek, adliyelerde
ve hapishanede geçen günler, gördüğüm işkenceler yanıma kâr kaldı. Hayır,
gelip; “sizin de biraz hayatınızı alt üst ettik, hapishanelerde yatırdık, adliyelerde
koşturduk, ananızın-babanızın ömründen ömür çaldık, kusura bakmayın” deme-
lerini beklemek kibarca safdillik olur. Tüm bunları yaşamış olmamın bir bedeli
yok. Ama benim tutsaklık deneyimimle ödediğim bedel bununla sınırlı kalmadı.
Davadan beraat etmiştim ama akademideki tetikçilerin gönlünde tabii ki beraat
edemedim. Görevime “sakıncalı kişi” olarak devam ettim. Öyle ki, bir soruştur-
madan aldığım cezanın iptali için açtığım idari davada Osmangazi Üniversitesi
Rektörlüğü savunmasına beraat ettiğim davanın iddianamesini de ekledi. Rek-
törlükten idare mahkemesine anlamlı mesaj: “Tamam, bir yürüyüşe katıldı diye
cezayı hak etmiyor diye düşünebilirsiniz ama siz bir de bunun sicilini görün”.
Belki polis olmak hayallerini süslüyordu, hayat onlara akademisyen olmayı da-
yattı, artık orasını bilemiyorum.

Katıldığım bir grevden dolayı geçirdiğim başka bir soruşturmada aşağı yukarı
şöyle bir savunma yapmışlardı: “Kişinin kendisine verilen görevleri yapmadığı,
daha önce de benzer soruşturmalar geçirdiği ve bu tarz şeyleri alışkanlık haline
getirdiği...” Huyum kurusun, eylem görünce dayanamıyorum, soruşturma geçir-
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meyince geceleri uyuyamıyorum, bir de görevim olmayan işleri yapamıyorum,
Allah sizi inandırsın, elim gitmiyor. Eğer sorunun cehaletten kaynaklandığını dü-
şünseydim onlara bir safsata kılavuzu hediye ederdim.

Yine de merak edip göz atacak olurlarsa, “ad hominem” başlığına bakmalarını
tavsiye ederim.

Oradan tutmadı, buradan yetişmedi, işte seni şimdi kıskıvrak yakaladık... Soruş-
turmalar bitti, sözleşmem yenilendi. Elbette bunlar üniversitenin iyi niyetinden
olmadı. Her tehditte basın açıklaması yaptım, imza kampanyaları düzenledim.
2014 Kasım’ında artık sezon finaline yaklaşıyorduk. Bir taraftan akademik ça-
lışmalarıma devam ettim. Derslerimi verdim, tez aşamasının son demlerindey-
dim. Tezimi bitirmek için gece gündüz çalıştığım “dört ay” da onların bedel
hanesine yazılsın isterim, çünkü tezimi bitirdim ancak mezun olamadan öğrenim
süremin dolması bahanesiyle görevime son verildi. Sözünü ettiğim siyasi dava
sonucu yaşadığım tutsaklıktan dolayı eğitimime iki yarı yıl süresince devam ede-
memiştim. Öğrenim süreme bu iki yarı yılın, en azından tutuklu kaldığım 109
günün eklenmesini istedim. Hapishanedeyken okulu dondurmadığım için bu sü-
renin eklenmesinin mümkün olmadığı cevabını aldım. Doğrusu bu ya, tutukluy-
ken okulu dondurmak hiç aklıma gelmemişti. Bir ara Sincan Kadın Kapalı
Hapishanesi’nden çıkıp şöyle bir Eskişehir gezisi yapmak fena olmazdı. Ama
Osmangazi Üniversitesi yönetimi kadar büyük düşünemiyormuşum demek ki.
Bu da bana ders olsun.

Melodram değil gerçek, gözünü aç sevgili okur, burası Türkiye... Melodramlar
da gerçek hayattan esinleniyor elbette. Ama iyiyle kötüyü ayırt edebilmemiz için
daha fazla gerçeğe ihtiyacımız var. İşten atıldım. İşe alındığım programın (Öğ-
retim Elemanı Yetiştirme Programı [ÖYP]) yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik
gerekçe gösterilerek öğrenciliğime de son verildi. Ama bununla da bitmedi. Şim-
dilerde; aldığım maaşları yüzde elli fazlası ve faiziyle geri ödemem için hakkımda
başlatılmış bir icra takibiyle uğraşıyorum. Ben nefes aldıkça borcum katlanıyor.
Şimdilik 108 bin lira. Borcun iptali için açtığım dava sonuçlandığında, davayı kay-
bedersem, muhtemelen aldığım bütün maaşların üç katına yakın bir meblağı
ödemekle yükümlü sayılacağım. “Ben bu maaşları verdiğim hizmet karşılığında
aldım, emeğimle kazandım” diyecek olsam, hukuk adına karşımda bir adet külah
buluyorum.

Eğer anlattıklarım bir melodramın konusu olsaydı, ben piyangodan çok paralar
kazanıp istedikleri parayı öder, hatta okulu da satın alır, benim gibi işten atılan
herkesi oraya toplardım. Kötülere de hep beraber gününü gösterirdik. Ama 2015
Türkiyesi’ndeyiz ve ben etrafımda bir film seti filan görmüyorum. Gördüğüm hal-
kın canına, emekçinin elindeki üç kuruşa, sofrasındaki ekmeğe kast eden, halka
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düşman bir iktidar. Ve bütün kurumlarıyla iktidarın eline geçmiş, her aygıtı çürü-
müş bir devlet. Bizleri devletin bütün kurumlarından, hayatın bize ait her alanın-
dan süpürmek ve makbul vatandaşlar haline getirmek istiyorlar. Neyimizi
alabilirler? Benim örneğimde görüldüğü gibi işimizi, ekmeğimizi, öğrencilerimizi
alabilirler. Üstüne bir de para vereyim desem şaka sanılır; hayatımızda bir arada
göremeyeceğimiz bir meblağı da borç hanemize yazdırabilirler. Çok canlarını sı-
karsak canımızı da alabilirler. Evet, gerçekler acı. Ama gerçekliğin farkında
olmak, acıyı bala, korkuyu cesarete çevirmek bizim elimizde.

Sadede gelirsek...

Akademi de bu düzende var olan bütün kurumlar kadar hatta belki de daha fazla
çürümüş, kokuşmaya yüz tutmuş bir kurum. Sadece yukarıda anlattığım dene-
yimlerden yola çıkarak söylemiyorum bunu. Halktan ve hayattan kopuk, kimin
işine yarayacağı belli olmayan, bilimsellikten çok uzak bir bilgi yığınının yeniden
yeniden üretildiği ve hayattan pek de bir şey beklemeyen, geleceği işsizlik, gü-
vencesizlik ve güvensizlik içinde karşılayacak yığınları eğleyen bir kurum. Ama
bizlerin yaşayabilmek için işe, daha iyi bir dünya için hayatın her alanında var
olmaya ihtiyacımız var. Hatta, bu bir zorunluluk. Öte yandan, oraya her gün belki
umutla, hevesle, belki yılgınlıkla ya da zorunluluktan gelen öğrencilerin bizlere,
onları gerçekten seven, onlar için bir şeyler yapmak için çabalayan insanlara ih-
tiyacı var. Bu yüzden, işimi ama en çok öğrenci arkadaşlarımı istiyorum.

İşe iade edilmemle ilgili duruşmalardan biri 23 Aralık’ta Eskişehir İdare Mahke-
mesi’nde görülecek. Bu, bana verilmeyen 109 gün için açtığım davanın ilk ve
son duruşması olacak. İdare Mahkemesi önünde bir basın açıklaması gerçek-
leştireceğim. Duyarlı tüm akademisyenlerin, kıymetli hocalarımın, öğrenci arka-
daşlarımın, dostlarımın, halktan yana ve haksızlığa karşı olan herkesin bu davayı
sahiplenmesi benim için, “bizim” için çok önemli. Hepinizi beklerim.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi

Saat: 13.30

Aralık 2015

Nuriye Gülmen

***
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SONUNCUMUZA KADAR DİRENECEĞİZ!

Tarih: 18 Eylül 2016

Sevgili Dostlarım,

15 Eylül tarihinde kamu emekçilerinin iş güvencesinin elinden alınmasını; açığa
alma ile kamudan ihraç etme uygulamalarını ve OHAL ilan edilmesiyle birlikte
demokratik haklarımıza getirilen kısıtlamaları protesto etmek için bir basın açık-
laması yapmak istedik. Bildiğiniz gibi, ben de yakın süreçte henüz işime döne-
memişken açığa alınmıştım.

Bu açıklama Kamu Emekçileri Cephesi’nin, memurların iş güvencesine yönelik
saldırılara karşı İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştirdiği adım adım yürüyüşün bir
parçasıydı. Pankartımızda “OHAL’i tanımıyoruz! İş güvencemiz için Ankara’ya yü-
rüyoruz” yazıyordu. Henüz basın açıklamamızdan iki üç cümle okumuştuk ki apar
topar, zor kullanılarak gözaltına alındık. Daha sonra savcılıktan serbest bırakıldık.

Yani, basın açıklamamızı gerçekleştiremedik. O yüzden eylemimizin amacını ve
uğradığım haksızlığı bir kez de buradan anlatacağım.

Kamu Emekçileri Cephesi uzun süredir gündemde olan memurların iş güvence-
sinin ortadan kaldırılmasına karşı 2013 yılında bir kampanya başlatmıştı. Bu
kampanya süresince panellerden konserlere, basın açıklamalarından oturma
eylemlerine kadar pek çok etkinlik ve eylem düzenlendi. 2016 yılının Mart ayında
da İstanbul’dan Ankara’ya bir yürüyüş düzenlenmişti. O zamandan bu yana de-
ğişen pek çok şey oldu memurların çalışma hayatında. Performans sistemi ge-
tirildi. Pek çok kamu emekçisi sendikal eylemlerden dolayı soruşturma ve sürgün
saldırılarına maruz kaldı. Katıldığı demokratik eylemlerden dolayı işten atılanla-
rımız oldu. İmzacı akademisyenler hedef gösterildi ve bir kısmının işine son ve-
rildi, bir kısmı açığa alındı. Diğerleri baskı altında çalışmaya zorlandı. Ve OHAL’in
ilanıyla birlikte kitlesel tasfiyeler başladı. Darbecilere yönelik olduğu söylenen
KHK’larla işten atmalar ve açığa almalar devrimci, demokrat, muhalif kamu
emekçilerini de kapsadı. Son olarak 11 bin 500 öğretmen açığa alındı. 

Benim gibi ÖYP’li binlerce araştırma görevlisi bir gecede güvencesiz 50/D kad-
rosuna geçirildi. Ayrıca yıllardır gündemde olan 657 sayılı devlet memurları ka-
nununda değişiklik yapılarak kamu emekçilerinin iş güvencesinin tamamen
ortadan kaldırılması için düğmeye basıldı. Yürüyüşün amacı bu saldırıları halka
anlatmak ve bunları kabul etmediğimizi göstermekti. Ben de mahkeme kararına
rağmen görevine döndürülmeyen bir bilim emekçisi olarak yürüyüşe katıldım.
Yürüyüşümüz başladığından beri saldırıya maruz kaldı. Yürüyüşçüler Eskişehir’e
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gelene kadar beş kez gözaltına alındılar. Eskişehir’de yapmak istediğimiz basın
açıklamasında da saldırı politikası devam etti.

Neden OHAL’i tanımıyoruz?
Çünkü OHAL haklarımıza açık bir saldırıdır. Hem muhalif kamu emekçilerine yö-
nelik ihraç ve açığa alma politikasının sağlayıcısı olması hem de demokratik hak-
larımızı ortadan kaldırması açısından. Bizi OHAL kapsamında açığa alıyorlar,
işten atıyorlar. “İşimizi elimizden alamazsınız” demek için basın açıklaması
yapmak istediğimizde yine OHAL uygulamalarıyla karşılaşıyor, gözaltına alını-
yoruz. Bu, “biz istediğimizi yaparız, kimse de sesini çıkaramaz” demenin birazcık
hukuk sosuna bulanmış hali. Bunu niye kabul edelim? Ayrıca, darbe girişimine
karşı ilan edildiği söylenen OHAL’in devrimci, demokrat kamu emekçilerinin ya-
pacağı bir basın açıklamasıyla ne alakası var? Binlerce insan bir ay boyunca
sokaklarda “demokrasi nöbeti” tutarken OHAL yok muydu? Bu ülkede söz söy-
leme hakkına sadece AKP’nin sözünü söyleyenler mi sahip?

Bizler darbeci değiliz. Darbecilerle ortak iş tutup ülkemizi bu hale getiren AKP
iktidarıdır. Yıllarca bu ülkeyi birlikte talan ettiler; toprağımızı, suyumuzu tekellere
birlikte peşkeş çektiler, halka birlikte yalan söylediler, haklarımızı birlikte gasp
ettiler. Tüm bunların bedelini ödemesi gereken de onlardır. Bu bedeli ödemeyi
kabul etmiyoruz. Sözümüzü söyleme hakkımız var ve biz bu hakkı kullanma ira-
desini gösterdiğimiz sürece var olacak.

İşin benimle ilgili kısmına gelirsek: 17 ay önce işime son verildi. Mahkeme kara-
rıyla göreve dönmeye hak kazandım. Bu kez de OHAL gerekçesiyle mahkeme
kararı uygulanmayarak işime başlatılmıyorum. Bu işleme de dava açacağım.
Muhtemeldir ki, bir yıl da bu dava sürecek.

Kafka’nın Dava romanında bir hikaye anlatılır: Yasa’ya girmek isteyen taşralı
bir adamın hikayesidir bu. Yasa’nın önünde bir bekçi beklemektedir. Adam içeri
girmek istediğini söyler. Bekçi adama, içeri giremeyeceğini, çok istiyorsa bir
kenarda bekleyebileceğini ifade eder. Bu kapıdan girse bile içeride daha cüs-
seli, korkunç görünümlü bekçiler vardır. Bu kapıyı aşsa da diğer kapıları aşa-
mayacaktır. Adam beklemeyi kabul eder, yıllar geçer. Arada teşebbüslerini
sürdürür, elinde ne var ne yoksa bekçiye verir rüşvet olarak. Sonunda yaşlanır,
göremez olur. Ölüm döşeğine geldiğinde, aklında bir soru vardır: Herkes yasayı
merak ettiği halde, neden yıllarca ondan başka hiç kimse bu kapıdan girmeye
teşebbüs etmemiştir. Bekçi cevaplar: “Bu giriş sadece senin için yapılmıştı.”
Bana da gösterilen bir “hukuk” kapısı var. Küçük bekçiyi aşıyorum. Daha büyük
bir bekçi çıkıyor karşıma. Onun arkasındaki bekçiyi görmek için daha bekle-
mem gerek. Sadece benim için açılmış olan bu kapının önünde yıllarca bekle-
meyeceğim. Çünkü adalete giden başka bir yol ve adalete ihtiyacı olan benim
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gibi pek çok insan var, biliyorum. Neden bir kapının önünde tek başıma bekle-
yeyim?

Yol engebeli, taşlı; belki bu yolu yürümek beklemekten daha çok emek, özveri
ve bedel isteyecek. Olsun. Beklemekle ömür biter ama yürümekle hedefe ula-
şılmasa da yollar aşılır.

Bir selamla bitireyim. Hatay’da, Dersim’de, Van’da, Mardin’de ve başka yerlerde
açığa alındıkları için direnen öğretmen arkadaşlarımın; kamu emekçilerinin hak-
ları için İstanbul’dan Ankara’ya adım adım yürüyen, emekle, özveriyle yolları
açan, gözaltına alınan, acıyı bal eyleyen, korkuyu cesarete çeviren Kamu Emek-
çileri Cephelilerin direnişini bir kez de buradan selamlıyorum.

Sonuncumuza Kadar Direneceğiz!
İş Güvencemizi İstiyoruz, Alacağız!
Direniş Kazanacak, Biz Kazanacağız!
Herkese selamlar, sevgiler...

Nuriye Gülmen

***

DİRENİŞE ÇAĞRI: YENİ HİKAYELER YARATMA SIRASI BİZDE 

Takvimler henüz 2014 yılını gösteriyordu. “Kamu Emekçilerinin İş Güvencesi”
konulu bir kurultayda, bir devrimci avukat konuşuyordu: “Faşizm öyle bir geliyor
ki arkadaşlar, ‘kenarda durayım’, ‘fazla ortalıkta görünmeyeyim’ deme zamanı
geçti. Eğer mücadeleyi büyütmezsek hepimizi ezip geçecek.” Ve ekliyordu: “Bu
iktidarın seçimle gideceğini düşünenler varsa, derhal bu düşüncelerinden vaz-
geçsinler. Çünkü AKP iktidarı, iktidardan düşmemek için her şeyi yapacak”. O
zaman için iddialı bir öngörüydü. Henüz 7 Haziran seçimleri yapılmamış, IŞİD
katliamlarını ülkenin dört bir yanına yaymamıştı.

Kasım ayları, içinde doğduğum günü idrak ettiğim ay olması dolayısıyla benim
için ayrıca önemlidir. Yaşım, doğum günümü heyecanla bekleyecek kadar küçük
değil ama geçen bir yılın muhasebesini yapmaya ve gelecek yılda beni nelerin
beklediğini düşünmeye yetecek kadar “ortalama” bir yaştayım. 2014 yılının
Kasım ayında, araştırma görevlisi olarak çalıştığım üniversiteden atılma tehlike-
siyle karşı karşıyaydım. Sözleşmemin yenilenmemesi gündemdeydi. Doğum gü-
nümden bir gün sonra sözleşmemin yenilendiğini öğrendim. Artık 2015 yılına
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dair beklentilerimin arasında, akademik çalışmalarıma ve işime devam etmek
de vardı. Sözleşme badiresini atlatmış, tezimi tamamlama ve doktoraya başlama
aşamasına geçmiştim. Akademik açıdan zorlu bir yıl beni bekliyordu. Faşizm ise
her zamanki gibiydi. Öyle kamu emekçilerini filan ezip geçeceğe benzemiyordu!
2015 yılı beklentiyle hayatın gerçekleri arasındaki uçurumu derinden tecrübe et-
tiğim bir yıl oldu. Yüksek lisans tezimi tamamlamış ama “öğrenim süremin dol-
ması” gerekçesiyle tezimi savunamadan işimden atılmıştım. Berkin Elvan’ın
katillerinin yargılanması için katıldığım eylemler gerekçe gösterilerek şafak bas-
kınıyla evimden alındım.

Beni sahiplenmek için emniyet önünde yapılan basın açıklamasına katıldığı için
arkadaşım Hatice Yüksel de öğretmenlik görevinden açığa alındı. Ben serbest
kalmıştım, Hatice ise “serbest bırakılmamı” talep ettiği için görevinden uzaklaş-
tırılmıştı. Gündemde 7 Haziran seçimleri vardı. Eskişehir’in göbeğinde bir öğret-
men “Basın açıklamasına katılmak suç değildir! İşimi ve öğrencilerimi istiyorum”
diyerek bir çadır açtı. Tam bir ay sonra çadırı valilik önüne taşıyacaktı ki kazan-
dık; hem basın açıklamasına katılma hakkımızı hem de Hatice’nin çalışma hak-
kını. Zaferi sevinç gözyaşları ve gururla karşıladık. 2015’in “iyi ki” dediğimiz
günlerindeydik. Sonra seçimler oldu, bitti. AKP iktidarı gitmedi, faşizmin saldırıları
dinmedi.

İşime dönmek için iki dava açmıştım. Bir yandan Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi’ne ve YÖK’e işime dönme talebimi dile getiren imzalar topluyor, basın açık-
lamaları yapıyordum.

Sonra Suruç oldu. İnsanlığın aydınlık yüzü onlarca genç insan güpegündüz, bir
basın açıklaması yaparken katledildi. 10 Ekim’de insan parçalarının yerlerden
toplandığı bir katliam daha yaşandı, bu kez Ankara’da. Öğretmeninden işçisine,
çocuğundan yaşlısına 101 insanımızı toprağa verdik. Eğer acının tanımı yapıla-
bilseydi, o gün insan parçalarına basmamaya çalışarak yaralılara yardım eden-
ler, hastane önlerinde bekleyen, evlatlarını teşhis etmeye çalışan aileler
yapabilirdi bunu. Acımıza ve öfkemize eklenmeye devam etti canlarımız.

Dilek’i vurdular. Ana babasının gözleri önünde. Sonra onu nasıl vurduklarını iz-
ledik. Faşizm, nasıl bir şey olduğunu daha yüksek perdeden anlatıyordu. 2015
yılının sonlarına doğru üniversiteye açtığım ilk dava görüldü. Davayı kazandık
ama üniversite işe başlatılmam için ikinci davayı bekletiyordu. Bir Kasım ayı
daha geçti. Bu kez benim açımdan beklentiyle gerçek arasındaki fark epey azal-
mıştı. Sadece benim açımdan değil, AKP iktidarının seçimle dizginleneceğini
düşünen sosyalistler açısından da gerçek daha görünür olmaya başladı. İktidar
savaş çıkarma pahasına “ben gitmiyorum” diyordu. 1 Kasım seçimlerinde, san-
dıktan AKP çıkmıştı. Kürt illerinde yürütülen savaş aylarca sürdü. Taybet Ana’nın
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vurulduğu yerde 7 gün bekletilen ölü bedeni, bodrumlarda yakılarak katledilen
insanlar...

Vatanlarını terk etmedikleri için öldürülen insanlardan geriye teslim olmamaları-
nın verdiği umut kaldı.

2016’da işime dönecektim. Ama kamu emekçilerinin iş güvencesine yönelik sal-
dırılar artmıştı. Artık fiili olarak iş güvencemiz elimizden alınıyordu. Sayıları on
bini aşan kamu emekçisi katıldıkları sendikal eylemlerden dolayı soruşturma ge-
çiriyor, bir kısmı sürgün ediliyordu. İşten atmalar devam ediyordu. Kürt illerinde
yapılan katliamlara karşı “bu suça ortak olmayacağız” diyen akademisyenler
işlerinden atılıyor, soruşturma geçiriyor, hala çalışanlar ise baskı ve yıldırma uy-
gulamalarıyla iş yapamaz duruma getiriliyordu. Bir yandan 657 sayılı devlet me-
murları kanununun değiştirileceği yüksek sesle söyleniyordu.

Bu arada ikinci davayı da kazandım, işime dönmemin önünde hiçbir engel kal-
mamıştı. YÖK kadromu açtı ve asıl üniversitem olan Selçuk Üniversitesi’ne gön-
derdi. Selçuk, ÖYP Üniversitem olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne.
ESOGÜ yeniden Selçuk’a. Bu işlemler aylar sürdü.

YÖK izledi. Dilekçe üstüne dilekçe verdim. Davayı kazanmamın üzerinden 4 ay
geçmiş olmasına rağmen kadromun oradan oraya naklinden dolayı işime hala
başlatılmamıştım. Nihayetinde Selçuk Üniversitesi’nde göreve başladım. Ama o
arada Gülen Cemaati darbe yapmaya teşebbüs etti. İktidar ortakları arasındaki
çelişki artık patlama noktasına ulaşmıştı, patladı. Darbe girişimi başarısız oldu,
ama “atlattık” diyemedik. Çünkü televizyonda; “Bu bize Allah’ın bir lütfudur” diyen
Tayyip Erdoğan’ı izliyorduk. Daha büyük bir darbe yükselerek geldi. KHK’larla
insanlar bir gecede, hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerinden atılmaya başlandı.
10 bini aşkın Eğitim-Sen’li öğretmen açığa alındı. Toplamda bin dört yüzü aşkın
KESK’li kamu emekçisi kamudan ihraç edildi. Ben de göreve başlamamdan bir
gün sonra açığa alınanlar kervanına katıldım. AKP iktidarının 11 yıllık ortağına
sonradan taktığı iğreti tanımlamayla söylersem, FETÖ/PDY ile ilişkili olma şüp-
hesiyle bir soruşturma geçiriyorum. Bana Fethullah Gülen’le görüşüp görüşme-
diğim, halk arasında bilinen adıyla cemaat”e sempati duyup duymadığım gibi
akla ziyan sorular sordular. Bir romanda geçse yazarın abarttığını düşünür, “bu
kadar da olmaz!” derdik. Ama oldu.

Zulüm Varsa Direnmek Haktır
2016’nın kasımında ülke gündemi tutuklanan HDP’li vekiller ve gazetecilerle kay-
nıyor. AKP yönetememe krizini baskıyla aşmaya çalışıyor. Korku duvarları her
geçen gün yükseliyor. Böyle zamanlarda imdadımıza yetişen tarih bilincine, tarihi
yazanların acıya, öfkeye, sevdaya, umuda, inanca bulanmış hikayelerine tutu-
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nuyorum. Zafer kazananların, yenilenlerin, yeniden ayağa kalkanların ve düşen-
lerin ama hep dövüşenlerin hikayelerine…

Bugün yaşamaya ve anlatmaya değer hikayeler yaratma sırası bizde. Tarih bizi
sahnesine davet ediyor. Günümüz geldi. Eğitim ve bilim emekçileri bir kıyımla
karşı karşıya. Tarihin sorusu şu: Anadolu halklarının öğretmenleri, akademisyen-
leri işlerine, emeklerine, öğrencilerine, emekten yana olan bilime sahip çıkacaklar
mı? Hapishanelerin en dehşetlisi olan korku hapishanesinin duvarlarını yıkıp “biz
buradayız” diyecekler mi? “Buradayız, ekmeğimizi öyle kolay elimizden alamaz-
sınız, teslim olmayız” diye avazları çatlayıncaya kadar haykıracaklar mı? Ölü-
müne korkarak ama korkuya teslim olmadan “gölgede savaşacaklar mı”?

Tarihin soruları cevapsız kalmaz. AKP iktidarı ördüğü korku duvarlarının arasın-
dan teslimiyet naraları atıyor. Tarihin sahnesinin ışıkları giderek daha çok ve
toplu halde bizi gösteriyor. Aramızda konuşmaya, şikâyet etmeye, sahnenin ora-
sına burasına dağılmaya, gözlerimizi yakan ışıktan kaçmaya çalıştıkça tarih sah-
nesinden siliniyoruz. Eğer, “biz buradayız” diye haykırmazsak “teslim olun”
çağrıları kulaklarımızı sağır, üzerimizde parlayan ışık gözlerimizi kör edecek,
daha çok kurban vermeye ve kurban olmaya devam edeceğiz. Ellerimiz yuka-
rıda, ceplerimiz dışarıda terk edeceğiz tarih sahnesini. Teslim olmanın utancı ve
acısıyla...

Oysa geleceğin öğretmenleri, akademisyenleri tutunacak yeni hikayeler bekliyor.
Bizim emek ve cüretle yaratacağımız hikayeleri. Belki zaferin, belki yenilginin hi-
kayelerini. Ama mutlaka direnenlerin, dövüşenlerin ve teslim olmayanların hika-
yelerini bekliyorlar. Tarihin sorusunu cevaplamanın tam zamanı. Direnmenin,
bize ait olanları geri almak için mücadele etmenin tam sırası. Her şeye rağmen
ve iyi ki. Türkiye halklarının onurlu emekçileri, öğretmenleri, akademisyenleri!

Bu bir direniş çağrısıdır. İşimizi, iş güvencemizi, emeğimizi, hepsinden önemlisi
onurumuzu koruyalım diye.

Hiç unutmayalım: Zulüm varsa direnmek haktır.

Nuriye Gülmen

***
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BASIN AÇIKLAMASI VE DİRENİŞE ÇAĞRI 

Hakkımda verilen görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması talebiyle oturma
eylemine başlıyorum. Tüm kamu emekçilerini sadece bana destek olmak için
değil, kendi haklarına sahip çıkmak için oturma eylemine davet ediyorum.

Oturma eylemi her gün saat 08.00 ile akşam 19.00 arasında devam edecektir.
Eylemden önce yapacağım basın açıklamasına kamu emekçilerini, akademis-
yenleri, hak mücadelesine destek olmak isteyen tüm dostlarımızı beklerim.

Türkiye halklarına saygı, sevgi ve bağlılıkla.

Nuriye Gülmen

Basın Açıklaması

Tarih: 9 Kasım 2016
Yer: Yüksel Caddesi (Ankara)
Saat: 12.30

***

DİRENİŞİN TALEPLERİ

KEYFİ VE HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE AÇIĞA ALINDIM. İŞİMİ İSTİYORUM!

1- OHAL kaldırılsın.

2- İşten atılan ve açığa alınan devrimci demokrat kamu emekçileri işe iade
edilsin.

3- Keyfi ve hukuksuz işten atmalara son verilsin.

4- 13 bin ÖYP’li araştırma görevlisinin kadro güvencesi geri verilsin.

5- İş güvencesi olmadan bilim yapılamaz, tüm eğitim ve bilim emekçileri
için iş güvencesi istiyoruz.
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BİR KADININ YAPACAĞI EYLEME 100 ÇEVİK POLİSİ GETİRMEK
ACİZLİK DEĞİL Mİ?

9 Kasım 2016’dan Not
Hakkımda verilen açığa alma kararını tanımıyorum. İşimi istiyorum.

Selçuk Üniversitesi’nin hakkımda verdiği açığa alma kararına karşı, bu karar geri
çekilene, görevime dönene kadar sürecek bir oturma eylemine başlayacaktım
bugün. Ankara’da, Yüksel Caddesi’nde oturma eylemine başlamak üzere basın
açıklaması yapmak için toplandık. Polislerin anıtın önünde beklememize bile ta-
hammülleri yoktu. Bir kadının tek başına yapacağı bir eylem için yüzden fazla
çevik kuvvet polisi getirmişler. Acizlik değil de ne bu? Ne pankart açabildik ne
açıklamayı okumaya başlayabildim. “Açığa alınmış bir akademisyenim” dememle
saldırmaları bir oldu. Etrafta yaklaşık yirmi kişi vardı, beşimizi gözaltına aldılar.
Akşam emniyetten bırakıldık. Yarın 13.30’da aynı yerde olacağım. Hakkımı ara-
mamı engelleyemeyecekler.

İşimi İstiyorum! Alacağım!
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız

9 Kasım 2016

Nuriye Gülmen

***

TEK BAŞIMAYIM GİDİP OTURACAĞIM!

10 Kasım 2016’dan Not
Anıtın önünde beklememe bile neredeyse müsaade etmemeye çalıştılar. Arka-
daşlarım desteğe geldi, tanımadığım insanlar da destek verdi. ‘Açığa alınmış
akademisyenim’ diye bağırınca gözaltına alındım. Benden sonra dört kişiyi daha
gözaltına almışlar. İki arkadaş ciddi şekilde hırpalanmıştı, kollarında ağrılar vardı.
“Birazdan tekrar anıtın önünde olacağım. Ciddi güvenlik önlemleri var. 100 kadar
çevik kuvvet polisi var. Tek başımayım, gidip oturacağım, muhtemelen tekrar
gözaltına alınacağım.”

***
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AYAĞINDA DİKEN YARASI OLMAYAN
SİNESİNE GÜL KOKUSU SÜREMEZMİŞ

11 Kasım 2016’dan Not

Sevgili Dostlarım,
Dün ilan etmiş olduğum gibi, yarın (cumartesi) saat 13.00’da, Yüksel Cadde-
si’nde direniş alanım olan İnsan Hakları Anıtı’nın önünde olacağım. Duyurur,
yaygınlaştırırsanız çok mutlu olurum.

Bugün suç duyurusu ve işkence raporu işleriyle uğraştım. Bir yıllık tedaviden
sonra atlattığım sol kolumdaki kemik iliği ödemi dün tekrar oluştu. Yaptıklarını
yanlarına bırakmayacağım elbette ama şunu da biliyorum: “Ayağında diken
yarası olmayan sinesine gül kokusu süremezmiş”. Kazanacağız ama dire-
nerek, hiç boyun eğmeden, irademizi teslim etmeden.

Gözaltındayken polisler yaptıkları her şeyi kabul edeyim istiyorlar. Ben de onlara
yaptıkları gözaltının meşru olmadığını, suç işlediklerini söylüyorum. Bir kadının
işine geri dönme talebiyle yaptığı bir eyleme hangi gerekçeyle saldırıyorlar? Eylem
yasağı varmış. Onları rahatsız eden direnişimin meşruiyeti, sürekliliği, taleplerimin
yakıcılığı ve emekçilerde bulacağı karşılık. Binlerce insanın emeğini, onurunu,
mesleğini bir gecede harcamanın gayri meşruluğu, suçluluğuyla saldırıyorlar.

Saldırsınlar. Onlar suçlarını örtmek için saldırıyor, ben de suçlarını yüzlerine
çarpmaya devam edeceğim. Her gün “İşimi İstiyorum!” demek için o anıtın
önüne gideceğim.

Anadolu halkının öğretmenlerine, akademisyenlerine Kemal Özer’den bir se-
lamla bitireyim. “Kendi yangınımızın küllerinden doğma” iddiasını hiç kaybetme-
yelim diye.

KIYILAN ÖĞRETMENE

Bil ki kendi yazgın değil, bu kıyımlar,
Bu sürgünler, bu acıya dönüşmesi yaşamın
Güne açıyorsun ya sınıfın kapısını,
İşleyişini öğretiyorsun ya doğanın,
Doğru yargılasınlar diye bulundukları zamanı
Gösteriyorsun ya doğru bakmayı tarihe,
Geçmesin istiyorlar bu bilinç yalımı
Bir hızır gibi Anadolu topraklarından;
Açmasın, bir kitap gibi dünyayı,

30

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



Gözleri önüne yurt çocuklarının
Öyleyse bütün köprüleri atacaksın,
Yenilsen de yürüyeceksin, dönüş yok;
Doğacaksın kendi yangının küllerinden,
Değiştirinceye kadar bu yurdun yazgısını

KEMAL ÖZER

***

İÇİMİZDEKİ MECBUR KURDUNA DAİR

12 Kasım 2016’dan Not: Direniş Güncesi ve Çağrı

“Açmaz
Açamaz
Deme
Hiç
Bir
Zaman
Bu
Nar
Çiçeği
Açacaktır
Elbet
Bizim
Caddelerimizde de”

ENVER GÖKÇE

Bugün öğlen yine anıtın önündeydim. Biraz derdimi anlatma fırsatım oldu. Vi-
deolarda tam görünmüyor ama 2-3 dakika kadar konuştum sanırım. Sonrası aynı
hikaye. Hikayenin ana hattı aynı ama farklılıkları da var elbette. 

Bugün gözaltına alınmama şahit olan ve kendini tutamayan sevgili Bülent Abi’yi
de aldılar benimle birlikte. Bülent Abi zihin engelliler öğretmeni. Gözaltı aracında
beklerken öğrencilerinden konuştuk uzun uzun. Öğretmenlik zaten dünyanın en
zor işlerinden biri. Engelli çocuklarla çalışmak ayrı bir sabır ve emek istiyor. Ne iyi
ki bu halkın evlatlarını çok seven ve onları sabırla eğiten öğretmenlerimiz var hâlâ.
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Bülent Abi anıtın oraya gelirken muhtemelen gözaltına alınacağını düşünmü-
yordu. Ama içindeki kurt öylece beklemesine müsaade etmedi. Yaşar Kemal’in
büyük bir ustalıkla tarif ettiği “mecbur kurdu” onu “Kahrolsun Faşizm” diye ba-
ğırmaya itti. Özgürlüğü ve huzuru iliklerimizde hissettiğimiz bugünlerde, onun
payına da bu bedel düştü. Gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Çankaya Emniyet’e götürüldük. Beklettiler ama göz-
altı işlemi yapmadılar. Kabahatler Kanunundan para cezası kestiler. 105 Lira.
Çevreyi rahatsız ediyormuşum. Döviz’e bakıyorlar, suç unsuru yok, “İşimi İstiyo-
rum” yazıyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bu kez para cezası salvosu geldi.
Bakalım yarın ne olacak?

Gözaltına alınırken, yerde sürüklendiğimi gören bir kadın “ne yapıyorsunuz” diye
polise tepki gösterdi. Baktılar ki görüntü rahatsız ediyor, beni daha usturuplu ta-
şımanın bir yolunu buldular. İçimizdeki mecbur kurdu bizi birleştiriyor.

Korku seansları düzenleyenlere, “bu halktan adam olmaz” diyenlere inat, içindeki
mecbur kurdunu yitirmemiş insanlığı selamlıyorum. Bu çağda her şey içimizdeki
kurdu yok etmek üzere organize ediliyor. Devasa aygıtlar içimizdeki kurda düş-
manlar yetiştiriyor, panzehirler üretiyor. Ama öldüremiyorlar, insanlığın kurdu
ayakta kalmak için direniyor. Bu direniş, biraz da mecbur kurdumuzu ayakta tu-
talım diye...

Sözü ustaya bırakıyorum: “Her insanın içinde bir mecbur kurdu, bir İnce Memed-
lik, bir Köroğluluk kurdu var. Köroğlu gitti, İnce Memed geldi. İnsanoğlunun içinde
bu kurt oldukça insanoğlu ne olursa olsun yenilmeyecek. Sen insanoğlunun için-
deki kurtsun. Ne olursan ol, nereye gidersen git. İşte insanoğlunun içindeki bu
kurt yiterse, insanlık da işte o zaman insanlıktan çıkar. İnsanoğlu içindeki bu kur-
dunu yitirmeyecek, ona kıyamete kadar gözü gibi, yüreği gibi bakacak. O kurt
insanoğlunun şahdamarı, atan yüreğidir. Senin içindeki kurt da, işte insanlığın
bu kurdudur.”

Yarın (13 Kasım Pazar) saat 13.00’da direniş alanımda olacağım.

Herkesi beklerim.

***
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HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİLİM

13 Kasım 2016’dan Not

Direniş Güncesi (5. gün) ve Çağrı
Bugün yine heyecanla evden çıktım. Acaba bugün ne olacaktı? Biraz derdimi an-
latma fırsatı yakalayabilecek miydim? Yüksel Caddesi’ne geldiğimde, önceki gün-
lerdeki gibi polis yığınıyla karşılaşmadım. Anıtın etrafı da boştu. Sevgili Hüseyin
elinde “Nuriye Gülmen Yalnız Değildir” yazılı bir dövizle gelmişti. Güzel insanlar Eyüp
ve Yağmur’u hemen arkamda beklerken gördüm. Çok güzeldi yalnız olmamak.

Hiçbir zaman yalnız değilim, biliyorum. Ama anıtın önüne geldiğimde tanıdık yüzler
görmek, desteği ve sahiplenmeyi soluğumda, heyecanımda, yanı başımda hisset-
mek bana ayrı bir güç veriyor. Direnişten haberi olan, belki çok yeni tanıdığım, yüzü
ile ismini birleştirmeyi henüz başaramadığım insanlar da oluyor her gün etrafımda.
Bu güncenin isimsiz kahramanları onlar. Onları da selamlıyorum buradan.

Anıtın önüne geçer geçmez konuşmaya başladım. Keyfi bir şekilde açığa alın-
dığımı, akademisyen olduğumu, hakkımı aramak, uğradığım adaletsizliği insan-
lara anlatmak istediğimi ama Ankara polisinin buna izin vermediğini, 4 günde 3
kez gözaltına alındığımı vs. söyledim. Kısa süre içinde 7-8 sivil polis geldi ve
sözlü müdahalede bulunmaya çalıştı. Gözaltı yapacaklarını söylediler. Etrafta
kalabalık oluşmaya başladı. Bir taraftan bildiri dağıtıyordum. Polisler tahammül-
süzlükle dinleyen insanları dağıtmaya çalışıyor, yanıma gelip sürekli gözaltıyla
tehdit ediyorlardı. Kalabalık giderek arttı. Bu arada keyfi bir şekilde açığa alınan
ve bir gecede işlerinden atılan KESK’li kamu emekçilerinden ve kadro güvence-
lerini kaybeden ÖYP’lilerden de bahsetme fırsatım oldu. Kamu personel rejiminin
değiştirileceğini; devrimci, demokrat, muhalif kamu emekçilerinin kamudan tas-
fiyesinin bunun zeminini hazırlamak için yapıldığını, kamu emekçilerinin iş gü-
vencesinin ellerinden alınacağını anlattım. Hak aramanın, işine ve emeğine
sahip çıkmanın suç olmadığını, OHAL uygulamalarıyla bizleri işimizden attıkla-
rını, açığa aldıklarını; hakkımızı aramak istediğimizde yine OHAL uygulamala-
rıyla engellenmeye çalışıldığımızı söyledim. OHAL’in ya da eylem yasaklarının
hakkımızı aramamız önünde bir engel olamayacağını anlattım. Söylediklerimi
buraya da yazıyorum. Çünkü şu an benim için dünyanın en önemli şeylerinden
biri, bunları insanlara anlatabilmek.

Gerçekten aklım almıyor; binlerce devrimci, demokrat, yurtsever kamu emekçisi
işten atıldı, açığa alındı ve kimse bilmiyor ne olup bittiğini. Bugünlerin motivas-
yonu “anlatmam lazım”. Ben sustuğum zaman Hüseyin devreye girdi. Eyüp de
artık tarihe karışmış olan ÖYP’den atanmış bir akademisyen olarak, ÖYP’lilerin
kadro güvencelerinin KHK’yla ellerinden alınmasından bahsetti tekrar. Gözaltı
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tehdidinden dolayı insanların ilgisi çok yoğundu. Belki normalde hiç dönüp bak-
mayacak insanlar, ortamdaki olağanüstülüğün dikkat çekiciliğine kapıldılar. Po-
lisler görüntü alan insanları engellemeye, tek tek müdahalelerle insanları
uzaklaştırmaya çalışıyordu. Uzaklaştırılmaya çalışılan bir arkadaşla polis ara-
sında tartışma yaşandı. Arkadaşı tanımıyorum ama cüretine, haksızlık karşısın-
daki boyun eğmezliğine çok saygı duydum. Cüreti ve baş eğmezliği karşısında
polisler çok öfkelendi ve arkadaşın üstüne yürüdüler, darp etmeye çalıştılar, küf-
rettiler. Polisin müdahalesini önledik, arkadaşı sahiplendik. Polisin küfrettiğini
duyan Yağmur ortalığı ayağa kaldırdı. Keşke kelimelerden daha elverişli araçlar
olsa Yağmur’un tertemiz, hesapsız öfkesini anlatmak için. Bugün en çok ondan,
bu katıksız öfkeden öğrendim. Ve diyorum ki, insanlığın onuruna çok yakışan bu
öfke kurtaracak bizi. Onları, yaptıkları her adaletsizlik, ahlaksızlık karşısında piş-
man edecek bu öfkeye hepimizin çok ihtiyacı var.

Yine hiç tanımadığım bir kadın arkadaş direnme hakkımızı savunduğu için sık
sık polis tarafından sözlü taciz ve tehditle uzaklaştırılmaya çalışıldı. O da içindeki
kurda sahip çıkanlardan. Çok selam olsun ona da. Yaklaşık yarım saat alanda
kaldık bugün. Yine çevik getirdiler. Yine hepimizi zorla aldılar. Gözaltı işlemi yap-
madan, yakalama işlemi yaparak bıraktılar. Para cezası kestiler her birimize ka-
bahatler kanunundan. Gözaltı ile yakalama arasındaki farkı bir başka gün
anlatayım. Uzun tutarak metni okunmaz kılmaz istemiyorum. 

Yarın özel bir gün. Sevgili dostum, 29 Ekim KHK’sı ile işinden atılan Acun Öğ-
retmen okulunun (Halim Şaşmaz Ortaokulu) önünde direnişe başlıyor. Halk ço-
cuklarına derinden bir sevgiyle bağlı olan, onlara iyiyi ve doğruyu anlatmak için
20 yılını vermiş Acun’un direnişi gücüme güç katacak. Büyüyoruz. Daha çok bü-
yüyeceğiz, buna tüm kalbimle inanıyorum.

Yarın saat 12.30’da, dövizimle anıtın önünde olacağım. Herkesi beklerim.

***

HİÇ OLMAZSA UZAKTAN GÖZ KIRPMAYA GELİN

14 Kasım 2016’dan Not

Direniş Güncesi (6. gün) ve Çağrı
Aynı heyecanı her gün duyuyorum. Gözaltına alınma anına kadar kalbim gümbür
gümbür atıyor. Gözaltı aracına binince soluk soluğa kalmış bir halde oluyorum,
yavaş yavaş sakinleşiyorum.
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Bugün ikinci dakikada alındım. Anıtın önüne geçer geçmez oturdum. Polisler hemen
geldiler. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettiğimi, burada otura-
mayacağımı, oturmaya devam edersem gözaltına alınacağımı söylediler.

Toplantı ya da gösteri yapmadığımı, sadece oturduğumu söyledim. Sonra etraf-
taki insanlara anlatmaya başladım. Yine küçük bir halka oluştu etrafta. İnsanların
ilgisi üstümüzde toplandı. Önceki günden ders çıkarmış polisler, hemen müda-
hale ettiler. Hüseyin yine yanımdaydı. Anıttan bulvara kadar olan mesafe polis
eşliğinde zorla götürülmek için oldukça uzun sayılır. Bir taraftan polislerin sürük-
lemelerine, çekiştirmelerine engel olmaya çalışıp, diğer taraftan insanlara derdimi
anlatmayı denedim yine. Soluk soluğa kaldığım için sesimi düzgün kullanamı-
yorum. Kesik kesik, çatlak bir sesle, olanca öfkemle bağırdım: “Hırsız değiliz,
katil değiliz, darbeci değiliz, emekçiyiz. Bizi işimizden atıyorlar, açığa alıyorlar.
İşimizi istediğimiz için gözaltına alıyorlar!” Sonra yine bir hengame. Hüseyin’e
ters kelepçe yapmaya çalıştılar, bir taraftan avukatımıza saldırdılar. Beni de ha-
reketsiz duracak şekilde tuttular. Bu kez daha büyük bir kalabalık toplandı. Sa-
hiplenenler, polise tepki gösterenler oldu. Bir türlü hangi araca bindireceklerine
karar veremedikleri için beş dakikadan uzun süre bulvarda kaldık.

Anlık fotoğraflar kalıyor zihnimde her günkü gözaltı deneyimimden. Saliseyle öl-
çülebilecek, insanlarla göz göze gelme anları. Avukatımızın polislerin saldırısına
uğradığı an. Hüseyin’e kelepçe takılırken polislerin üstüne atlamaya çalışmam.
Sonra arabaya bindiriliyoruz ve biliyoruz ki Gazi Hastanesi’ne gideceğiz.

Ardından Çankaya Emniyeti, tekrar sağlık kontrolü ve salıverilme. İki buçuk sa-
atte tüm işlemler bitti. İlk sağlık kontrolünde Acun’la ve onunla birlikte gözaltına
alınan KESK’li kamu emekçileriyle karşılaştık. Arkadaşlarımızın gözaltı aracına
gittik, hal hatır ettik. Hepsi iyilerdi. Acun’u ayrı bir araçta tutuyorlarmış. Aracın
kapısını da açmamışlar. Birden “Nuriye” diyen bir ses duydum. Derinden geli-
yordu. Kara camların ardından birbirimizle selamlaştık. Asıl kucaklaşmamız has-
tane içinde oldu. Sanki yıllardır görüşmemişiz gibi kucaklaştık. Çok anlamlıydı.
Bugünün duygusu, o kucaklaşmanın bende bıraktığı iz. Güç veren, aynı duygu
ve düşüncelerle bir yola girmiş olan iki insanın kaderdaşça, yoldaşça, kardeşçe
sarılması. “Elimizdesiniz, suçlusunuz, canınıza okuyacağız” diyen düşmanca
gözlere inat.

Bugün de para cezası kestiler. Büyük bir nümayişle yapılan gözaltılardan sonra,
kabahatler kanunundan para cezası kesmeleri komik oluyor tabii. Orantısız bir
durum. Ama yapacak başka bir şeyleri de yok. 2911’e muhalefetten işlem yapa-
mıyorlar “toplantı ya da gösteri yürüyüşü”nün koşulları oluşmadığı için. Geçen
gün polislerden biri itiraf etti: “Sizi her gün niye getiriyorlar anlamıyorum, dövizde
suç unsuru yok, toplanma yok, yürüyüş yok.”
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Orada oturursam, haksızlığa uğramış olan tüm kamu emekçilerinin cesaret bula-
cağını biliyorlar. Oranın bir şölen yerine dönüşeceğini, bir direniş alanı olacağını
biliyorlar. Sesimizin çok gür çıkabileceğini, yaratıcılığımızla o alanda çok anlamlı
şeyler yapabileceğimizi biliyorlar. Oraya oturursam insanlara ne çok şey anlata-
bileceğimizi, halktan saklanan, yalanlarla üstü örtülen her şeyi bir bir ifşa edece-
ğimizi biliyorlar. Oraya oturursam, artık kazanmış sayılacağımı biliyorlar. O yüzden
böyle saçma, tutarsız işler yapıyorlar. Yeter ki oturmayayım, gerisi teferruat.

İlla ki oturacağım. Dünyanın en güzel manzaralı yerini verseler, ormanlar içinde,
kuş cıvıltıları arasında otur deseler, yok, anıtımı isterim diyeceğim. O anıtın
önünde oturacağım. Bedeli ne olursa olsun.

Yarın saat 12.30’da oradayım. Hiç olmazsa, uzaktan da olsa göz kırpmaya gelin.

Sevgiler, Nuriye.

***

HALKLARIN YARATTIĞI DEĞERLERE SEVDALIYIM

15 Kasım 2016’dan Not
Direniş Güncesi (7. Gün) ve Çağrı

“Acının bağrından
mavi bir çelik gibi fışkıran öfke
dünyayı değiştirecektir mutlaka
Yani hayat
kendini yeniden yaratacaktır
ona sahip çıkan ellerde
ve bu yüzden öfke
sevda gibidir kimilerinde”

Çok öfkeliyim. Saniyeler içinde gözaltına alındım bugün. Tek söz bile çıkmadı
ağzımdan. “Açığa alındım. İşimi İstiyorum!” yazılı dövizimi açar açmaz saldırdılar.
Çekim yapan gazetecileri uzaklaştırmaya çalıştılar. Basından olmayan, çekim
yapan bir arkadaşı da gözaltına aldılar. 

Yine gözaltı işlemi yapmadılar. Yakalama işlemi yapıp Kabahatler Kanunundan
para cezası kestiler. Buna rağmen çekim yapan arkadaşın kamerasına el koyup
görüntüleri sildiler. Evet, kamera babalarının malıymış gibi, görüntüleri sildiler.
Tartıştık ama nafile.
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Suçları tarihsel. Emekçiye, hakkını arayana, adalete düşmanlar. Ve kamera ka-
yıtlarını yok ederek suçlarını silemeyecekler. Bu tutumları kimin gerçekten suç
işlediğini gösteriyor aslında. Güya suç işlediğimiz için emniyete götürülen biziz.
Ama olan biteni saklamaya çalışan onlar. Kendilerine bile açıklayamıyorlar,
elinde “İşimi İstiyorum!” yazılı döviz olan birini, hiçbir şey yapmadan gözaltına
almayı. Ama işleri bu. Herkes kendi meşrebince görevini yerine getiriyor.

Bugünkü “kapatılmam” şiddetli geçti. Çok saldırgan ve gergindiler. “Her gün se-
ninle mi uğraşacağız” diyorlar. “Uğraşmak istemiyorsanız, gözaltına almayacak-
sınız” diyorum ben de. “Ben bayılmıyorum her gün gözaltına alınmaya. İşimi
İstiyorum”.

Liselilerin benim ardımdan Yüksel’de yaptıkları “Öğretmenime Dokunma! Nu-
riye Gülmen Yalnız Değildir!” eylemini emniyette gördüm. Çok mutlu oldum,
tarifsiz. Bir süre sonra gözaltına alındıkları haberi düştü. Videoyu akşam izleye-
bildim. İki kişi için yine dünya kadar çevik getirmişler.

Yine bir dünya nümayiş. Çekim yapmak isteyen gazeteci Can Özen’i de gözal-
tına almışlar. Ayrıca görüşeceğim hepsiyle ama buradan da selamlayayım. İşleri
elinden alınan, meslek onurları saldırıya uğrayan tüm öğretmenler ve akademis-
yenler adına: Var olsunlar!

Öfkem gelip geçici bir duygu değil. Halklara karşı işlenmiş suçların doğurduğu,
tarihe yaslanan bir duygu: “Acının bağrından mavi bir çelik gibi fışkıran”. Sevdam
da öyle. Acıyla yoğrulmuş yaşamlarıyla tüm dünya halklarına, halkların yarattığı
değerlere sevdalıyım. Bugün öfkemi de, sevdamı da büyütenler var. Sevdamızı
büyütenlere bin selam!

nuriyegulmendireniyor.wordpress.com adresi güncellendi. “Basından” sekme-
sinde eylemin başından beri çıkan bütün haberler var. Taleplerimi, günceleri,
çağrıları vs. de bulabilirsiniz bu adreste. Bugün Gazete Duvar’la röportaj yaptık.
Doktoraya başladığım gibi birkaç yanlış bilgi dışında iyi düzenlenmiş bir röportaj
olmuş, iş güvencesi meselesine yaptığım vurguyu da atlamamışlar. Hacı Bişkin’e
teşekkürler.

Yarın yine direniş alanımdayım. Belki karşılaşırız.

Selamlar!
Nuriye

***

37

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



BU DÜZENE LANET GİTSİN DİYORUM

16 Kasım 2016’dan Not
Direniş Güncesi (8. Gün) ve Çağrı
Günceyi yazmak bugüne kaldı. Dün (16 Kasım) 14.30’da çıktım alana. Yaklaşık
bir saat anıtın önünde kaldım. Bildiri dağıttım, insanlarla uzun uzun konuşma fır-
satım da oldu.

Kamu emekçilerine yönelik işten atma ve açığa alma saldırılarının esasında iş
güvencemizin elimizden tamamen alınmasının bir önceki adımı olduğunu, işle-
rimize dönsek bile iş güvencemiz için direnmekten başka bir seçeneğimiz olma-
dığını anlattım. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Üniversitesi’nden 19 (eski) ÖYP’li
araştırma görevlisinin işine son verildi. 674 sayılı KHK’yla ÖYP’li araştırma gö-
revlileri 50/D kadrosuna geçirilmişti bildiğiniz gibi. ÖYP’lilerin kadro güvencele-
rinin elinden alınmasından sonra doktorası bitenlerin ilişikleri kesilmeye başladı.
Kocaeli bunun örneği. Tüm ÖYP’lileri aynı tehlike bekliyor. 50/D’liler zaten yıl-
lardır güvencesizlikle çalışıyorlar. Tüm akademisyenleri ve kamu emekçilerini de
bekleyen bu. Buna karşı mücadele etmek artık bir seçenek olmaktan çıktı, bir
zorunluluk. Bu yüzden en başından beri, direnişimin aslında bir çağrı olduğunu
yineliyorum. İşime dönmek istiyorum, adaletsizliği sineye çekmek istemiyorum.
Diğer taraftan iş güvencemiz için mücadele çağrısı yapıyorum.

Dün uzun kaldık gözaltında. Akşam 9’a doğru çıktık. Bu kez gözaltı işlemi yap-
tılar, para cezası kesmediler. Nezarethanede bizden başka dört genç vardı. Bi-
riyle daha önceki gözaltımda da karşılaşmıştım. Kaç gündür orada kaldığını bile
bilmiyor. Türkçeyi çok az anlıyor, derdini anlatamıyor.

Diğer üç genç polisle tartışmışlar Kızılay’da. Adana’dan çalışmak için gelmişler.
Gencecik, pırıl pırıl çocuklar. Barodan gelen avukat savunma bile yapmamış.
Tutuklandılar. Sincan’a götürüldüler. Elbette kimin neden orada olduğunu tam
olarak bilmem mümkün değil. Ama suçun toplumsal olduğunu ve sistemin suç
ürettiğini biliyorum. Bu çocukların yeri hapishaneler olmamalı.

O kadar çok adaletsizlik hikayesi var ki bu memlekette. Hiç haberdar olmadığı-
mız; hapishanelerde, nezaretlerde, inşaatlarda, şehir merkezlerinde, evlerde ya-
şanan milyonlarca hikaye. Birini dün duyduk. Samsun’da 2,5 yaşındaki bir bebek
açlıktan ölmüş. Anne, diğer çocuklarım da aç, diyor. Adaletsizlikten başka bir şey
üretmeyen “bu düzene lanet gitsin” diyorum.

Bugün açlıktan ölen Kübra için de atacağım sloganlarımı. Saat 13.30’da anıtın
önünde. Herkesi beklerim.
Nuriye
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ESRA VE SEMİH DİRENME KARARI ALMIŞLAR

17 Kasım 2016’dan Not
Direniş Güncesi (9. Gün) ve Çağrı
Açlıktan ölen iki buçuk yaşındaki Kübra’nın haberini bu sabah, bir önceki günün gün-
cesini yazarken okumuştum. İçim doldu taştı haberi okuyunca. Onun yarattığı öf-
keyle çıktım anıtın önüne. Bana destek olmak isteyen DGB’den bir arkadaş da vardı.
Çevik getirmişler, yine saniyeler içinde saldırdılar. Ters kelepçe yaptılar, aracın içine
attılar ikimizi de. Kelepçelerimizi çıkardık, bu kez de “üstünüzde kesici alet var” diye
tutturdular. Sanki ilk kez kelepçe çıkaran birini görüyorlar. Günün sorusu buydu: “O
kelepçeleri nasıl çıkardınız?” İnsan aklıyla dalga geçtiklerini düşünüyorum bazen.

Hastanede üst araması yapmaya kalktılar. Hastane çıkışı yine kelepçe takmaya
çalıştılar. Hakimlere, savcılara bile kelepçe takıyorlarmış, rutin bir uygulamaymış,
takmak zorundalarmış vs. “İşimi İstiyorum” diyen birini utanmadan, işkence yaparak
gözaltına alıyorlar, sonra bir de gözaltı rutini uygulamaya çalışıyorlar. Rutinlerini de,
gözaltılarını da tanımıyorum. Suç işleyen onlar, kendilerine taksınlar kelepçelerini.

İlk gözaltı muayenesini yapan doktor yeminine sadık, gerçek bir hekimdi. Yirmi
dakika boyunca muayene etti beni. Vücudumdaki bütün işkence izlerini ayrıntı-
sıyla yazdı. Meslek onurunu koruyan, işini hakkıyla yapan hekimler de var bu
memlekette. Var olsunlar!

Bugün çok taze bir umutla da çıktım oturma eylemine. Sevgili dostlarım Esra ve
Semih Özakça da direnme kararı almışlar. Mardin’in Mazıdağ ilçesinde sınıf öğret-
menliği yaparken KHK’yla açığa alındılar. Semih daha sonra 29 Ekim KHK’sıyla işten
atıldı. Bugünkü açıklamalarında demişler: “Sizi açlıkla terbiye ederiz” diyorlar.

Reddediyoruz! Biz evrensel, bilimsel doğrularla öğretmenlik yaptık, yapacağız.

Sizin terbiye ettiklerinizden olmayacağız. Biz kendi sandalyemizden asla kalk-
mayacağız!” Ne denir böylesine?

Sadece “terbiye olmuyoruz”, “reddediyoruz” demek için bile direnmeli! “Biz hak-
lıyız!” demek için, “buradayız” demek için, teslim olmamak, onurumuzu korumak
için direnmeli.

Bu memleket bizim, hiçbir yere gitmiyoruz. İşlerimiz bizim, öyle kolay elimizden
alamayacaksınız. Öğrencilerimiz bizim, bizi onlardan koparamayacaksınız. Di-
reniş büyüyor, büyüyecek. Kamu emekçileri bu adaletsizliğe boyun eğmeyecek.
Yarın yine saat 13.30’da anıtın önünde olacağım. Beklerim.
Nuriye
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18 Kasım 2016’dan Not

“Bugün direnişime destek vermek için yanımda olan Savaş ve Dev-Genç’li Ve-
dat’la birlikte gözaltına alındık. Serbestiz. Ve elbet, Biz Kazanacağız.”
Nuriye Gülmen

***

KİŞİ DAĞILMADIĞI İÇİN MÜDAHALE EDİLDİ

21 Kasım 2016’dan Not

Not: Akşam saat 20.02 twitter eylemi yapılmış ve yoğun ilgi ile karşılanmıştır.
Ankara’da gündemde 5-6. sıralara çıkmıştır. Destekleyen herkese teşekkürler.

Direniş Güncesi (12 ve 13. günler) ve Söyleşiye Çağrı
Yarın saat 12.30’da Eğitim-Sen ODTÜ Temsilciliğinin direnişle ilgili ODTÜ MM25
Salonunda düzenleyeceği bir söyleşiye konuşmacı olarak katılacağım. O yüzden
alanda olamayacağım. Ertesi ve daha sonraki günlerde anıtın önünde iki kişi
olacağız. Semih Öğretmen’in, direnişe katılımını ilan etmek için 23 Kasım Çar-
şamba günü yapacağı bir basın açıklaması çağrısı var. Açıklama, 12.30’da anıtın
önünde. Yarın öğleden sonrayı da basın açıklaması çağrısına ayırdık. Direnişin
14. günü gözaltısız geçecek.

Dünü yazamamıştım. Bugünkü günce de iki günlük olacak. 12. gün, Devrimci
İşçi Hareketi’nin anıtın önünde direnişe destek için yapacağı basın açıklaması
vardı. Açıklama, okulunun önünde direnen Acun Öğretmen ve Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi’ndeki işinden emekliliğine bir sene kala atılan Salih Savaş’ın işe
dönme taleplerini ifade etmek için de yapılacaktı. Acun Öğretmen ve Salih Savaş
da benim gibi her gün gözaltına alınıyorlar. Açıklamadan bir iki cümle okunduktan
sonra polisler geldi ve sevgili Birgül, DİH’ten Semiha abla ve Deniz’le birlikte
alındık. Araçtan hiç indirmeden işlemleri yaptılar. Her birimize 219’ar liralık para
cezası kestiler yine.

Genç polislerden biri Semiha ablaya “yaşına hürmetten bir şey demiyorum, yoksa
o parmağını bir tarafına sokarım” diyerek hakaret etti. Deniz’i biraz hırpaladılar.
Bunların ve “haksız alıkoyulma” işleminin dışında bir sorun yaşamadık.

Önceki iki gün kollarımı çok zorlamışlardı, özellikle sol kolumda ve boynumda,
sırt bölgemde iki gün boyunca şiddetli ağrılar oldu. MR çektirdim bir önceki gece.
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Doktor, kırık ya da çıkık olmadığını, ödem olduğu için kaslarla ilgili hasarların da
görülemediğini söyledi. İlaç yazdı ve kol askısı tavsiye etti. Daha sonra tekrar
MR çektirmem gerekiyormuş.

Son iki gün kolumu korumaya özen gösterdim o yüzden. 

Bugünkü gözaltı daha ilginçti. Araçtan indirilmediğim gibi, biraz da gezdirildim.
Sağlık kontrolü, emniyet, ufak bir Kızılay turu, tekrar sağlık kontrolü ve salıve-
rilme. 219 lira ceza cepte elbet. Günce yazmayı bekleyemeden facebook’tan
paylaştım bugün. Tutanakta; “Kişi dağılmadığı için müdahale edildi” gibi bir şey
yazıyordu. Beni bir gülme aldı. Ama nasıl bir gülmek, gören “herhalde deli bu
kadın” diyecek. Polislerle zorunlu olmadıkça muhatap olmuyorum. Bu kez da-
yanamadım. Tek başına oturan birine yapılan dağılma uyarısının ne kadar saçma
olduğunu anlattım, biraz tiye alarak ve kızarak. “Ya bunlar formalite zaten” diye
geçiştirdiler.

Sonra da beni Kızılay’a kadar bırakmayı teklif ettiler. Gerçekten pişkinliklerine
hayranım. Bugünkü ekip gibi, bazıları; “Bize emir geliyor, al diyorlar, alıyoruz”
havasındalar. “Emir kuluyuz” pozları takınıyorlar. Öyle demekle olsaydı, kimse
onuruyla yaşayamazdı bu ülkede. Emekçiye saldırmaktan rahatsız oluyorlarsa,
yapılacak şey belli. Bu mesleği yapmayacaklar. Hem gözaltına alayım, hem şirin
olayım. Biz de onlara, “sen de haklısın abi, senin de işin zor” filan diyeceğiz. Er-
tesi gün tekrar kardeş kardeş, kol kola emniyete.

Onuruyla yaşamanın da, halka saldırma görevini üstlenmenin de bir bedeli var.
Meslek hayatları boyunca işledikleri suçların bedelini hiç ödemeyeceklerse, en
azından bizden “arkadaş” muamelesi görmeyi hak etmediklerini bilsinler.

Bu akşam Kızılay çok hareketliydi. Çevikler, artık yüzlerine aşina olduğum sivil
polisler cirit atıyordu Kızılay’da. Ben de direnişime destek eylemi yapan ve göz-
altına alınan DevLis’lileri ziyaretten dönüyordum. Sağlık Emekçilerinin oturma
eylemi oluyor üç gündür Sakarya’da, akşam 6-7 arası. Polis eyleme izin verme-
miş, üç kişiyi gözaltına almış.

Buradan direniş bayrağını yükselten sağlık emekçilerine çok selam ederim. Ben
de bir akşam eylemlerine katılacağım. Çünkü biliyorum, direnmek gibi dayanış-
mak da çok elzem.

Kızılay’daki hareketliliğin tek sebebi SES’liler değildi. 

Gündüz saatlerinde, Halkın Hukuk Bürosu’nu yine mühürlemeye gelmiş polis.
Avukatlar kabul etmemiş, gözaltına alınmışlar. Akşam olmasına rağmen, büro-
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nun önü polis kaynıyordu. Her gün yanımda olan, beni gözaltında hiç yalnız bı-
rakmayan halkın avukatları için ne desem az olur. Ancak adaletsizliğe teslim ol-
mayanlar, direnenlerin yanında bu kadar güçlü durabilir. Teslim olmayan
ruhlarıyla bin yaşasınlar!

Bugünün hediyesi akşamki #NuriyeGülmenDireniyor hashtag’li twitter eylemiydi.
Çok garip, çok mutlu, çok umutlu hissettim. Ne diyeceğimi bilemedim bir süre.
Öylece izledim. Yazılanlar beni çok onurlandırdı. Görseller ne kadar da güzeldi.
Emek harcayan, sesime ses katan herkese çok ama çok teşekkür ederim.

@mecburkurdu mahlasını değiştirdim, @NuriyeGulmen yaptım. Halkın Mühen-
dis Mimarlarından Orhan uyardı. Mahlasımın farklı olması, sanırım twitterda bu-
lunmamı zorlaştırıyormuş. Son günlerin muştusu, direnmeyi seçen Semih
Öğretmen. Çarşambadan itibaren anıtın önünde, 2911 sayılı yasaya beraber
muhalefet edeceğiz, iki başımızla. Bekleriz.

Yarın, söyleşiyi anlatma fırsatım olur umarım. Herkese sevgiler.

Nuriye

“Serbestim an itibariyle. Araçtan indirilmedim. Biraz Kızılay turunun ardından
tekrar hastane ve salıverilme. Yakalama tutanağını okudum. Hep yalan yanlış
şeyler yazıyorlar, imzalamıyorum zaten. Ama bugünkü gerçekten komik olmuş.
“Kişi dağılmayınca müdahale edildi” yazmışlar. Tek başıma dağılamıyorum diye
oluyor hep bunlar. Bi dağılabilsem şöyle, güldür güldür. Hiç gözaltı filan yapma-
yacaklar. Yaptıkları işe hiç inançları yok. Zaten o yüzden pes edecekler. İnanan,
direnen, haklı olan kazanacak. Biz Kazanacağız!”
Nuriye Gülmen

***

SEMİH ÖĞRETMEN DİRENİŞE KATILDI

25 Kasım 2016’dan Not
Direniş Güncesi (15, 16, 17 ve 18. günler) ve Çağrı
15. gün ODTÜ’deydim. Bildiğiniz üzere söyleşiye davetliydim. 20-25 kişi
kadar toplanmıştı. Hasbihal ettik. Direnişi anlattım. Özge’m gelmişti beni din-
lemeye. ODTÜ’den dostlar, sendikadan arkadaşlar, emekçi meclisinden abi-
ler, ablalar vardı. Güzel bir söyleşi oldu kanımca. Alanda olmamamın verdiği
boşluk duygusunun dışında iyi bir gün geçirdim. Hiç boş durmadım ama di-
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reniş alanında olmanın yerini hiçbir şey doldurmuyor. Alana çıkmadığım
zaman kendimi işine gitmeyen emekçi gibi hissediyorum. Sonradan bir arka-
daşım söyledi. Esnaf soruyormuş, bugün hoca gelmedi, diye. Ertesi gün koşa
koşa gittim.

16. gün Semih Öğretmen direnişe katıldı. Direnişin iki kişilik olduğu ilk gündü.
Acun Öğretmen de TEOG sınavı dolayısıyla okulunun önünde olmayacağı için
bizimleydi. Keyfime diyecek yoktu. Seyri Sokak emekçisi Gözde de alıkoyulma-
nın sürprizi oldu. Kabahatler Kanununa dayandırılarak kesilen para cezasının
ardından salıverildik. Emre itaatsizlik: 219 Türk Lirası.

17. gün 24 Kasım’dı. Bir önceki gün KHK’yla işinden atılan Veli Saçılık da eyleme
destek oldu. Yine aynı KHK’yla işinden atılan Mahmut Konuk çekim yaparken göz-
altına alındı. Seyri Sokak emekçileri Oktay abi ve Eylül de çekim yaptıkları için göz-
altına alındılar. Çünkü bu ülkede haksız gözaltı, işkence serbest, çekim yapmak suç. 

ODTÜ’den Merve, Dev-Genç’li Eda, Eskişehir’den Zeynal abi, Mahir, Mazlum,
Ertuğrul ve iki kişilik daimi kadromuzla birlikte 12 kişi olduk. Çok ses getiren ve
olaylı bir gözaltı oldu. Veli abinin devlette kalan ve asla ödenemeyecek bir hesabı
var. 19 Aralık hapishaneler katliamında kolunu kopardılar onun. Sonra tazminata
mahkum ettiler.

İşinden attılar. O gün de işkence yaparak gözaltına aldılar. Dört polisin Veli abiyi
kollarından, bacaklarından tutarak zorla götürmelerinin fotoğrafı tarihe kaydoldu.
Hayatı, uğradığı haksızlıklara karşı mücadeleyle geçmiş bir kamu emekçisine
yapılan işkencenin resmi zihinlere kazındı. 

Polisler çok öfkeliydi. Herkes, yerlerde sürüklenen, tekmelenen insanları gördü
ve çok tepki gösterdi. Sonunda, işkencelerini halktan gizlemek için bulvarda çevik
barikatı kurmak zorunda kaldılar. Bu kadar teşhir olmak pek hoşlarına gitmedi.
Emniyette de işkenceye devam ettiler. Gözaltından çıkışımız akşam saatlerini
buldu. Kalabalık gözaltıların neşesi, coşkusu başka oluyor. Türküler, şarkılar söy-
ledik. Bol bol sohbet ettik. Ertuğrul’a ayrıca selam edeyim, gözaltının en büyük
neşe kaynağıydı benim için.

Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Gözaltından sonra bana teşekkür eden göz-
altı arkadaşlarım var benim. “Vallahi iyi oldu, bir senedir gözaltına alınmıyordum,
kendime geldim” diyen. Gözaltı ihtiyacı hisseden varsa buyursun gelsin, direniş
herkese açıktır efendim.

Bugün kardeşim ve sevgili Gülbahar desteğe geldi. Kardeşimle gözaltına alına-
cak olmanın heyecanı vardı üstümde. Bir de Deutsche Welle televizyonu belge-
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sel çekimi için yanımızdaydı. Gün boyu dibimizde bir kamerayla gezdik. Her anı-
mızı kayda aldılar. Direnişçinin bir günü nasıl geçiyor, ileride onların kamerala-
rından izleyeceğiz. Gunnar ve Gökhan Bey’e buradan ayrıca teşekkür ederim.
Çok emek harcadılar, bizimle oradan oraya sürüklendiler. Fakat kameradan çok
hoşlandığımı söyleyemem. İnsan elini kolunu nereye koyacağını şaşırıyor.
Akşamlarım röportaj sorularına cevap vermekle geçti. Günce yazamamamın ne-
deni budur. Yarın ARD Televizyonu gelecek biz eyleme başlamadan, Deutsche
Welle’nin çekimleri devam edecek. Bir taraftan direneceğiz. 16. gözaltı mı olacak,
yoksa anıtın önünde “İşimi İstiyorum” dövizleriyle oturan iki kamu emekçisinin
fotoğrafı mı düşecek sayfalara bilmiyorum. Yarın 13.00 itibariyle öğrenmiş ola-
cağız. Bekleriz.

Nuriye

***

‘SADECE OHAL’LE VE KHK İLE YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ’

26 Kasım 2016’dan Not
Benim direnmek için çok geçerli sebeplerim var ama sadece kendim için yapmı-
yorum bunu. Bir teslimiyet dayatılıyor. Sadece kamu emekçilerine değil aslında
tüm halka yönelik bir gözdağı var. ‘Kıpırdarsanız ekmeğinizi alırız’ havası yarat-
maya çalışıyorlar. Sadece OHAL’le ve KHK ile yönetilen bir ülkede yaşıyoruz.
Bunlar olmasa yönetemeyecek durumdalar.

Bugün direnmezsek yarın işimize döndüğümüzde de sürekli işten atılma tehdidi
ile karşılaşacağız. O yüzden direnmenin bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum.
Direnişimin de bir çağrı olma niteliği var. Herkese çağrı yapıyorum; işimize, iş
güvencemize sahip çıkmak için direnmek zorundayız.

Direniş konusunda özel bir karar almadım aslında. Kendi yaşadıklarım bunu bir
zorunluluk haline getirdi benim açımdan. Şuna inandım; insanlar katılacaklar ve
bir karşılık bulacak çünkü birçok insan aynı şeyi yaşıyor. İnsanlar bir gecede işin-
den atılıyor ve insanlardaki öfkeyi görüyorum.

‘SANİYELER İÇİNDE GÖZALTINA ALIYORLAR VE
SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRÜYORLAR’

Gözaltına alınırken neler yaşıyorsunuz? Sonrasında nasıl bir süreç işliyor?
Onlar da yavaş yavaş değiştiriyorlar aslında. Önce 2911 toplantı ve gösteri yü-
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rüyüşüne muhalefet etmekten işlem yapıyorlardı. Arada bunu hala yapıyorlar. İki
gün böyle işlem yaptılar ama sonra fark ettiler ki tek başına oturan biri var ve bu
işlemi yapmak pek anlamlı değil. O yüzden Kabahatler Kanunundan ceza kes-
meye başladılar. Çevreyi rahatsız etmekle ilgili işlem yaptılar. Daha sonra onu
da değiştirdiler.

Bugün mesela emre itaatsizlik üzerinden işlem yaptılar. Geliyorlar ve eyleminiz
yasal değil gibi şeyler söylüyorlar. Saniyeler içinde gözaltına alıyorlar ve sürük-
leyerek götürüyorlar. Sonrasında ise bazen gözaltı işlemi yapıyorlar. Kabahatler
Kanununda işlem yaptıklarında yakalama işlemi yapıyorlar. Karakola götürüyor-
lar, tutanak tutuyorlar, cezayı keserek bana tebliğ ediyorlar. 105 TL ile başladılar,
şu an 219 TL para cezası kesiyorlar.

‘EKMEĞİNİ İSTEYEN BİR EMEKÇİYİ GÖZALTINA ALARAK
SUÇ İŞLİYORLAR’

Sizi artık tanıyor olsa gerek polisler.
Ne diyorlar her gözaltına alındığınızda?
Dört, beş kez gözaltına alınana kadar ‘yine mi sen?’ gibi tepkiler göstermeye
başladılar ama (gülüyor) her gün devam edeceğimi artık onlar da anladılar. Artık
daha çok gözaltı meşruymuş gibi davranmaya çalışıyorlar. ‘Biz de işimizi yapı-
yoruz’ diyerek çok normal bir şey yaptıklarını anlatmaya çalışıyorlar. Gözaltında
yaptıkları işlemleri tanımıyorum. Ekmeğini isteyen bir emekçiyi gözaltına alarak
suç işliyorlar; bunu neye dayandırırlarsa dayandırsınlar. Darp ediliyorsunuz bir
de... Götürülürken darp edildiğim için bacaklarımda ekimozlar var. Kollarımı çok
fazla sıkıp çevirdikleri için kollarımda da var. İki gündür göğüs kafesimde ciddi
bir ağrı var. Kolumdan dolayı iki kere MR çektirdim.

İNSANLAR ‘NE YAPIYORSUNUZ, UTANMIYOR MUSUNUZ?’
DİYE POLİSE BAĞIRIYOR

Direnişinizle ilgili nasıl tepkiler geliyor?
O kadar çok şey söyleyen var ki. Sosyal medya üzerinden ‘yanınızdayız’, ‘kaza-
nacaksınız biliyorum’ diyenler oluyor. Ama daha çok direnişi sahipleniyorlar. ‘Bize
böyle bir süreçte umut verdiniz’ diyenler oluyor. ‘Bugün de çıkmış mı diye bakı-
yorum, direnmeye devam ediyor’ diyen insanlar var.

Yüksel’de gözaltına alınırken görenler ‘ne yapıyorsunuz, utanmıyor musunuz?’
diye polise bağırıyor. Arkamdan alkışlayanlar oluyor. Beni görüntüleyen Seyri
Sokak muhabirlerini de gözaltına alıyorlar. Bu yüzden bugün insanlar çekim yap-
maya başlamışlar. Haber yapılması için çekmişler ve göndermişler bu çok ho-
şuma gitti.
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SUÇLU MUAMELESİ GÖRMEYİ REDDEDİYORUZ

27 Kasım 2016’dan Not
Direniş Güncesi (18 ve 19. Günler) ve Çağrı
Fidel Castro, ünlü savunmasında “tarih beni aklayacaktır” demişti. Batista’ya
karşı giriştiği ilk savaşı kaybettiği, daha sonra tutsak edildiği bir dönemdi. Tarihin
onu aklaması uzun sürmedi, Castro birkaç yıl sonra Küba devriminin öncülüğünü
yaptı. Uzun yıllar devlet başkanlığı görevini sürdürdü, dün de dünya halklarının
saygı ve sevgiyle anacağı bir lider olarak bu dünyadan göçtü. Dünya halklarının
başı sağ olsun!

Düne ve bugüne dair anlatılacak çok şey var. Dünkü gözaltı harika üç kadının
ve Mehmet’in desteğiyle çok coşkulu ve güzel geçti. Nurcihan abla, Özlem, Meh-
met ve Ayla müthiş direnişçilermiş, dirençleriyle bize güç kattılar.

Dün farklı bir şey yapmak istedik. Aslında önceki gün çekime gelen Deutsche
Welle televizyonunun söylediklerinden yola çıktık. Önceki gün anıtın önünde
ayakta dikilip halka çağrı yaparak başlamıştık eylemimize. Çoğu zaman böyle
yapıyoruz. Bizim anıtın önüne gitmemizle, polislerin bizi alması arasında genelde
bir-iki dakika oluyor ve bu süreyi iyi kullanmak istiyoruz. Sadece oturup beklemek
yerine, bari iki çift laf edelim, derdimizi biraz olsun anlatalım istiyoruz. O gün po-
lisler bizi aldıktan sonra çekim yapan televizyoncu arkadaşlara, “otursalardı al-
mayacaktık, bunlar bağırıp çağırıyor” demişler. Ben daha önce “sadece oturma”
yöntemini denemiştim. Sonuç değişmemişti bildiğiniz gibi.

Bir de Alman televizyonuna, otursak da bir şeyin değişmeyeceğini gösterelim
dedik. Anıtın önüne oturup “Gel ki Şafaklar Tutuşsun”u söylemeye başladık.
Alana Semih ve Mehmet’le birlikte çıkmıştık. Şarkıyı söylemeye başladıktan
sonra bir de baktım, yanımıza birileri oturuyor, şarkıya eşlik ediyor. Üç cesur,
emekçi kadın. Sonra karşımızda bir kalabalık oluştu, polisin ve halkın kameraları,
seyri sokak emekçileri. Şarkının ilk dörtlüğünü bile bitiremedik. “Alın, alın” ses-
lerini duyunca birbirimize kenetlendik, almakta epey zorlandılar. Yerlerde sürük-
lediler epeyce. İlkin beni alıp götürdükleri için genelde arkamda neler olup
bittiğinden sonradan haberim oluyor. Bir sürü insan tepki göstermiş polise. Ortalık
karışmış. Olanları sonradan “yaaaa, yaaa” nidaları eşliğinde dinledim. Dün bir
de ARD Televizyonu gelmişti. Devlet televizyonu olması ve yaygın izlenmesi açı-
sından Almanya’nın TRT’si diye tarif ediyor televizyoncular. Onlar da direnişimiz
hakkında Deutsche Welle gibi bir belgesel yapmak istediler.

Gün boyu sevgili Cemal Abi ve kameraman arkadaşla birlikteydik. Deutsche Wel-
le’den sevgili Gunnar ve Gökhan Abi de akşama kadar kaldılar. Gözaltı çıkışına
dostlarımız epey kalabalık gelmişler. Pir Sultan’ın Yenimahalle Şube yönetimi
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de desteğe geldi. Acun Öğretmen ve onun destekçisi Nursel de vardı. Kalabalık
bir akşam yemeği yedik. Çekim ve sohbet bir arada, çok keyifli bir akşam oldu.
Sevgili TAYAD’lı Mehmet Amcama mahsus selamlar. Tatlı sohbetiyle akşamımızı
renklendirdi.

Bugün Halk Cephesi’nden Damla bizimleydi. Yine bir iki dakikalık oturma ve çağ-
rıdan sonra alındık. Gözaltında yine kimlik ve üst araması dayatması yaptılar.
Polislerin ikiyüzlülüğünü bir kez daha tecrübe ettik bugün. Kabahatler Kanunun-
dan işlem yapacaklardı. Kimlik bilgilerimiz ellerinde olmasına rağmen nüfus cüz-
danlarımızı almak konusunda dayatmada bulundular. Bana 17. kez, Semih’e 5.
kez işlem yapıyorlar, hâlâ kimlik istiyorlar. Yine zorla üst araması yaptılar ve işlemi
2911’e çevirdiler. Yaptıkları işlemler hiçbir hukuka, kurala dayanmıyor. Canları
nasıl isterse, işlerine nasıl gelirse öyle davranıyorlar. Bu keyfiliği reddediyoruz!
Gözaltı işlemini tanımıyoruz. Suçlu muamelesi görmeyi kabul etmiyoruz. Suçlu
olan biz değiliz, bizleri işimizden atan, açığa alanlar, hakkımızı aramamızı engel-
leyenler. Bundan sonra da hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz.

Hafta sonu olduğu için akşamları ziyaretçilerimiz yine çoktu. Antakya ve Saman-
dağ’dan eğitim emekçileri gelmiş ziyaretimize. İki gün önce Hatay’dan açığa alı-
nan öğretmenlerin hepsi firesiz işlerine dönmüşlerdi. Böylece yılmadan
mücadele edenlerin kazandığına bir kez daha şahit olduk. Coşkulu, bol sohbetli
bir akşam geçirdik. Gözaltı çıkışı ziyaretleri bize gerçekten güç veriyor. Yorgun-
luğumuzu unutuyoruz. Eve geç geliyoruz ama olsun! İşleri bir şekilde yetiştirmeyi
öğreneceğiz. Ziyaretçilerimiz hiç eksik olmasın.

Bugün direnişin unutulmaz anlarından birini daha yaşadım. Sevgili avukatım
Şahap Bey, adres bilgileri konusunda bir sorun olduğu bilgisiyle yanıma geldi.
Mernis adresim tebligat yapmak için geçerli bir adres değilmiş. Bir de baktık,
adres bilgisinde “Ankara Yüksel Caddesi (İnsan Hakları Heykeli Önü)” yazıyor.
Daha önce polis ikametgah adresi istemişti, ben de “ne ev bıraktınız ne bark,
eşyalarım depoda, ben her gün gözaltındayım, verebileceğim tek adres anıt önü”
demiştim. Meğer beyanımı esas kabul etmişler. Bütün akşam bununla eğlendik.
Beni her gün konutumda oturmak istediğim için gözaltına alıyorlarmış demek ki.
Türlü çeşit şakalar türettik bu meseleden. Türetmesek ayıp olurdu.

Yarın yine evimizdeyiz. Misafirliğe bekleriz. Herkese sevgiler, bol selamlar! 

Nuriye

***
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O ANITIN ÖNÜNE OTURACAĞIZ DEMİŞTİK, OTURDUK

28 Kasım 2016’dan Not
Direniş Güncesi (20. Gün) ve Çağrı
Bugün Semih Öğretmen’le birlikte küçük bir zafer kazandık. Yasağı deldik. O
anıtın önünde oturacağız demiştik, oturduk. Israrımızın ilk meyvesini aldık. Bizim
meşruiyetinden hiç şüphe duymadığımız ama 19 gündür “yasak” olan, 17 kez
saldırıya uğramış olan oturma eylemimiz, bugün devlet nezdinde de meşrulaştı.
Eyleme saldırmak için ürettikleri bütün gerekçeler, bahaneler çöpe gitti. Oturduk
ve tek sorun yaşamadan eylemimizi sonlandırdık. Orada oturmak için verdiğimiz
irade savaşını kazandık. Çok mutlu ve umutluyuz.

Zaferimiz de eylemimiz gibi küçük. Ama böyle küçük zaferlerle öreceğiz büyük
zaferimizi, biliyoruz. Bugün orada oturmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez
daha anladık. Halkla iç içe olmanın, sokakta, alanlarda olmanın kıymetini artık
çok daha iyi biliyoruz. Daha yüz on yedi kez gözaltına alınmamız gerekse vaz-
geçmeyeceğiz!

Övgülerinizi, Anadolu topraklarında direniş kültürünü yaratanlar ve yaşatanlar;
bize, canları pahasına bu kültürü armağan edenler; “zulüm varsa direnmek hak-
tır” diyenler adına kabul ediyoruz. Direnmek, ustalarımızdan devraldığımız bir
gelenek. Ona gözümüz gibi bakacağız. 

Bugün Tahir Elçi’nin katledilmesinin birinci yıl dönümüydü. Anısı önünde saygıyla
eğiliyoruz. Okulunun önünde direnen Acun Öğretmen bugün 10. kez gözaltına alındı.
Direnişini bir kez daha selamlıyoruz. Kazanacağımıza olan şaşmaz inancımızla.

Yarın yine evimizde, anıtımızın önünde olacağız. Saat 12.30’da herkesi bekleriz.
Sevgiler. Nuriye

***
İŞE DÖNMÜŞ KADAR MUTLUYUM

29 Kasım 2016’dan Not
Bir saat oldu, oturuyoruz. 10-15 dakika polisler bekledi. Çevik kuvvet ekipleri de
vardı. Kayıt yaptılar, not aldılar ve alanı terk ettiler. Şimdiye dek hiç alanı terk et-
memişlerdi. Şu ana dek gözaltı olmadığı için alanı kazanmışım gibi düşünüyo-
rum. Erken sevinmek istemiyorum ama çok mutluyum, işe geri dönmüş kadar
mutluyum şu an. İnsanlar geliyor. Gözaltı olmadığı için herkes duygularını ra-
hatça ifade ediyor. Etrafımızda kalabalık oluşuyor.
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BÜTÜN HAYATIMIZ DİRENİŞE AYARLI

29 Kasım 2016’dan Not
Direniş Güncesi (21. Gün) ve Çağrı
Dün direnişin 21. günüydü. Semih güncesinde, günümüzü pek güzel anlatmış.
Tekrar etmeyeceğim. Direnişin yaydığı umut herkesi sarıyor. Destekçilerimize,
her türlü ihtiyacımızı karşılayan dostlarımıza, halkımıza çok teşekkür ederiz. Hiç
yalnız kalmadık gün boyunca. Dün Şehir Plancıları Odasından dostlarımız ziya-
retimize geldi. Onlara da ayrıca teşekkür ederiz. Mehmet Özer fotoğraf makine-
siyle direnişe çok güzel kareler armağan etti. Var olsun!

Bütün hayatımız direnişe ayarlı. Ama mümkün olduğunca ülke gündemini takip
etmeye çalışıyoruz. Bugün çok kötü bir haberle uyandık. Adana’da bir cemaat
yurdunda, aralarında bir eğitmenin de olduğu 12 çocuk yanarak ölmüş. Çok acı.
İnsanın boğazına bir yumruk oturuyor. Ateş düştüğü yeri yakar, denir. Ne mutlu
ki, hâlâ insanız. İnsan kalma mücadelesi veriyoruz. Acıyı en derinimizde hisse-
diyoruz. Bu çocukların ateşi bizi de yakıyor. Hepimizin, tüm Türkiye halklarının
başı sağ olsun.

Üzülmenin kimseye faydası yok, biliyoruz. Yüreğimizi harlıyoruz: Bu adaletsiz
düzen, aldığı her bir çocuk canı için bin kere, milyon kere kahrolsun! Bugün kat-
ledilen tüm çocuklar için de direneceğiz. Harcı adalet olan bir düzen istiyoruz.
Emekçilerin açlıkla terbiye edilmediği, çocukların çocuk gibi yaşayabildikleri bir
düzen.

Dışarıda kar yağıyor. Ateşimizle ısıtacağız Yüksel’i.

12.30’da anıtın önündeyiz.

Herkese sevgiler.
Nuriye

***

MASAYA VE BAŞKA ŞEYLERE DAİR: 22 ve 23. Günler

2 Aralık 2016’tan Not
Çarşamba günü her zamanki saatimizde alana çıktık. Saat 16.00’a kadar kala-
bildik. Çünkü imza föylerimizi üzerine koyduğumuz küçücük masa polise dert
oldu. Sonu işkenceli gözaltıyla bitmese komik bir hikaye olarak nakledilebilirdi.
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Şimdi, imza toplamakta bir sorun yok. Ama imza föyünü bir masanın üstüne ko-
yarsan, orada devletin güvenliği kırmızı alarm vermeye başlıyor. Bir araba gü-
venlik şube polisi, bir kısmı kamera kaydı yapar vaziyette yanımıza gelip masayı
kaldırmak gerektiğiyle ve kaldırılmadığı takdirde gözaltı işlemi yapacaklarıyla
ilgili yüksek tonda ve mekanik bir açıklama yaptılar. Mevzu bahis olan masa el
kadar. Gelen polis sayısı yirmiye yakın. “Kaldırmayacağız” dedik. Size kalsa bu-
rada oturmamız da yasal değildi ama oturuyoruz. Cevap şu: “Size beş dakika
mühlet, kaldırmazsanız gözaltına alacağız.” Sanki rehine krizi çözüyorlar. Altı
üstü, şu masayı kaldır diyecekler. Bir ordu polisle uyarı yapmalar, mühlet ver-
meler... Sonra geldikleri gibi, çok önemli bir iş yapıyor edasıyla geri döndüler.
Daha kalabalık bir ordu olarak, çevikleriyle bu kez gözaltı için geldiler. Semih,
Veli Abi ve beni, bayağı yerlerde sürükleye sürükleye götürdüler. 8 saat gözal-
tında tuttular. Neden? Çünkü biz imza föylerini bir masanın üstüne koyduk. İşte
bizim büyük, affedilmez suçumuz.

Bu olanları, ülkemizdeki faşizm gerçeğini sezgisel de olsa bilmeyenlerin havsa-
lası almaz. Geçen gün gelen İsveçli televizyoncular mesela, izleseler eşekten
düşmüşe dönerlerdi. Anlatsak inandıramayız. Mesele elbette masa değil. Masa
ve oradaki her şey, bizim ve destekçilerimizin mevcudiyeti de dahil, bir şeyi temsil
ediyor: Onların zerresini duymaya tahammül edemediği hakikati. Hakikatin peşini
bırakmayan bu insanlar, o alanda altı buçuk saat boyunca, halka karşı işlenen
suçları bir bir anlatıyorlar. Soğuk, kar, gözaltı, işkence dinlemiyorlar. Bu halkın
yüzde ellisi bu partiye oy verdi, bizi kim dinler, diye hayıflanmıyorlar. OHAL var,
bize işimizi geri vermezler, demiyorlar. Yüzlerinde bir gülümseme, dillerinde tür-
küler, yürekleri harlı, dirençleri daim, orada durup anlatıyorlar; birbirlerini sevi-
yorlar, dayanışıyorlar, yeni insanlarla tanışıyorlar. İşte büyük tehlike bu. Masa
da az tehlikeli değil. Her gün dünya kadar insanın bel bükmeden imza atmasının
bir aracı. Eh, biz masamızı da çok severiz ve emeğimizi, ekmeğimizi düşmanla-
rına öyle kolay teslim etmeyiz.

Dünkü gözaltında düşündüm. Şu koskoca devlete bak, aklınca bir masayla uğ-
raşıyor da şu halkın tek derdine çare bulmuş değil. Nezarethanede genç bir
çocuk vardı. Hırsızlık yapmış. Biraz sorduk, hemen anlattı. Bonzai içicisi, yani
madde bağımlısıymış. Madde almak için ayakkabı çalmış. 20 yaşında. Çalışsa,
demirden su çıkarır. Bir senedir bonzainin esiri olmuş, çalışmıyor, okumuyor, öğ-
renmiyor, düşünmüyor. Tek derdi madde bulmak ve kullanmak. Kim bilir kendi-
sinin bile farkında olmadığı ne yetenekleri vardır. İşlense kim bilir ne güzel ışıldar.
Ama devletin uyuşturucuyu engellemek gibi bir derdi yok. Düşünen gençlere ih-
tiyacı yok. Bizim masamızın peşine düştüğünün binde biri kadar uyuşturucuyla
uğraşsa memlekette uyuşturucu bağımlısı kalmaz. Ama genelde uyuşturucuyla
değil, uyuşturucuya karşı mücadele edenlerle uğraşmayı tercih eder. Fıtratı böy-
ledir, başka türlü var olamaz.
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Bugüne eğlenceli bir hikayem de var. Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Sel-
çuk Abi anlattı. Geçen gün yine büroyu mühürlemeye gelmişler, sonra da avu-
katları gözaltına almışlardı. Onları da Çankaya Emniyeti’ne götürmüşler. Amir
telefonla konuşuyormuş. Aynı anda bir sürü hırsızlık vakası olmuş, yeterli ekip
yok, eleman yok. Polis amiri karşıdakine; “Ben daha Nuriye’yi almadım, nasıl
ekip göndereyim” diye hayıflanıyormuş. Selçuk Abi takılıyor, “Adamlar seni gün-
lük rutine almışlar. Mesainin bir parçası olmuşsun”. Bugün yine alandaydık. İlk
kez 7’ye kadar kaldık. Bir sürü yeni insanla tanıştık. Yine ne hikayeler, ne zu-
lümler, ne haksızlıklar dinledik. İnsanlar kendilerini dinleyecek, anlayacak birile-
rine hasret. Genç bir kadın işçi, Fethullahçı bir iş arkadaşının “hizmet” için gerekli
gördüğü yasadışı işleri yapmadığından yıllar önce işinden atılmış. Şimdi; diyor
kadın, o adam hâlâ çalışıyor, ben hâlâ işsizim. Nerede adalet? Adalet bizim el-
lerimizde. Biz peşine düşersek, ulaşmak için dişimizle, tırnağımızla didinirsek
var. Yoksa, sesi uzaklardan gelen bir hoş seda. 

Yarın ellerimiz adalete biraz daha yakın olsun diye, 12.30’da sevgili anıtımızın
önünde, dostlarımızla buluşuyoruz.

Herkesi bekleriz.

Sevgiler,

Nuriye

***

ZAFERİN YAPI TAŞLARINA DAİR

10 Aralık’tan Not
Grup Devinim ile müzik dinletisi yapıldı. Ayrıca dün polisler tarafından saldırılan
pankartın yenisi aynı yere asıldı. Dün pankartımızı gasp etmişlerdi. Bugün yeni-
sini astık. Zaferin yapıtaşları bu küçük araçlar. Pankart, döviz, bildiri. Olmazsa
olmazlarımız.

Nuriye Gülmen

***
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ZAFERİ ADIM ADIM ÖRÜYORUZ

12 Aralık’tan Not
Direniş 34. Gününde
Direniş tüm hızıyla, soğuğuyla, teriyle, emeğiyle ve elbette coşkusuyla sürüyor.
Uzun süredir günlük yazamıyorum. Gözaltı sonrası yorgunluk başkaydı böylesi
de ayrı yorucu. Sanırım soğuktan dolayı vücudumuz olağandan fazla enerji har-
cıyor. Akşam sıcak yuvalarımıza dönünce müthiş bir rehavet çöküyor üstümüze.
Ev ahalisiyle sohbet edip günlük bakımımızı yaptıktan ve ihtiyaçlarımızı karşıla-
dıktan sonra ancak uykuya vakit bulabiliyoruz. Direnişin ihtiyaçları, röportajlar,
duyurular vs. de elbette enerji ve vakit istiyor. Vakti daha iyi kullanmalıyız. Onu
da öğreneceğiz. Günlükleri bu kadar aksatmamaya özen göstereceğiz bundan
sonra. Gözaltılar devam ederken Deutsche Welle Televizyonu çekim için gel-
mişti. Sırtımızda çantalarımızla sürdürdüğümüz günübirlik yaşamı görünce hay-
retle sordular: Bütün bunlar zor değil miydi? “Direnişin getirdiği her türlü zorluk
hoş gelir, sefa gelir” diye yanıtlamıştık. Engels’in bir sözü bizim durumumuz için
de çok uygun. “Özgürlük zorunluluğun kavranmasıdır”. Mücadele etmezsek
bize kimse işimizi geri vermeyecek, biliyoruz. Direnmek zorunluluksa, direnişin
getirdiği her türlü zorluğu alır, başımızın üstüne koyarız.

Hem de hiç gocunmadan, hiç söylenmeden. Üstelik direnişin bize kattıklarının ya-
nında zorlukları ne ki. Özgür olmanın yanında, özgürlüğün bedelinin sözü edilir mi? 

Günlerdir çokça ziyaretçimiz oldu. Mutlaka unuttuklarım olur, kusura bakmasın-
lar. İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odasından ziyaretçileri-
miz geldi. ESM Ankara Şube kurumsal desteğiyle bir akşam yanımızda oldu.
İhraç edilen ve açığa alınan KESK’li kamu emekçilerinin desteği ayrıca kıymet-
liydi. Ankara Taşeron İşçi Meclisi, Sincan İşçi Birliği, CHP Ankara Milletvekilleri
Necati Yılmaz, Murat Emir, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve HDP
İl Yönetimi, FOSEM, Karadeniz Özgürlükler Derneği’nden Dev-Genç’li iki arka-
daşımız, HDP Çankaya ilçe üyeleri, Düzce PTT İşçi Meclisi, İdilcan Kültür Mer-
kezi, Bursa’dan Kamu Emekçileri Cepheli arkadaşlarımız, Grup Devinim üyeleri,
Halkın Mühendis Mimarları ve bireysel ziyaretlerde bulunan onlarca insan. Hep-
sini bir kez daha ayrı ayrı kucaklarız.

Bu arada birkaç etkinlik düzenledik. Sevgili abimiz, şair Ahmet Telli’nin doğum
gününü alanda kutladık. KESK’in dayanışma etkinliğinde stant açarak imza top-
ladık. Grup Devinim’le müzik dinletisi yaptık, birinci ayımızı şiirler ve şarkılarla,
dostlarımızla birlikte kutladık.

Üç gün önce pankart savaşları başladı. KESK’in dayanışma etkinliğinde kullan-
dığımız pankartı alanda da asalım istedik. Pankart bir süre asılı kaldıktan sonra
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polisler gelip biz farkına varmadan söktüler. Ellerinden almaya çalıştık ama ba-
şaramadık. Pankart asmak için de izin almamız gerekiyormuş.

Eylemin en başından beri kullanılan bahanelerden biri bu. Oysa ki hiçbir demo-
kratik hak arama yöntemi izne tabi tutulamaz. Kimse ben hakkımı aramak ya da
şu durumu protesto etmek istiyorum diye hiçbir merciden izin almaz, almamalı.
O zaman sadece iktidarın izin verdiği ölçüde hareket etme imkanımız olur ki bu
da hiçbir hakkı kazanamayacağımız anlamına gelir. Zaten hakkımızı gasp eden
onlar, elbette sesimizi hiçbir araç ve yöntemle duyurmamıza izin vermek isteme-
yeceklerdir. O yüzden söke söke almak gerekiyor.

Biz de en başından beri böyle yapıyoruz. Pankart için de aynı meşrulukla hareket
edeceğiz. Her gün asıyoruz. Arada bir gün saldırmadılar. Dün yine çaldılar pan-
kartımızı. Bugün yine asacağız. Ve elbette biz kazanacağız.

Bugün yine alandayız. Bekleriz. Herkese sevgiler, selamlar.
Nuriye

***

KESK’İN DAYANIŞMA ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEMİZ

16 Aralık’tan Not
Direnişin 38. Gününden Not
9 Aralık 2016 tarihinde KESK’in düzenlediği dayanışma etkinliğinde imza masası
açtık. Salonun girişinde, pankartımızın önünde, masamızın başında Semih’le
birlikte direnişimizi anlattık ve etkinliğe gelenlerden imza aldık. Masaya gelenlerin
çoğunluğu direnişten haberdardı. Bir kısmı Yüksel’e gelerek imza atmışlardı.
İmza atmayanlar ise KESK ve Eğitim-Sen yöneticileri oldu. Bir metre önümüzden
geçen İsmail Sağdıç, Kamuran Karaca ve Şaziye Köse bırakın imza atmayı bize
selam bile vermediler. Bizi görmezden geldiler. “Direnişi bıraksın” diye haber
gönderen Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca direnişle ilgili fikirlerini bi-
zimle paylaşmamayı tercih etti.

Bizler de insanız. Konuşmayı, tartışmayı biliriz. İnsanların düşüncelerine önem
veririz. Yapacağımız en fazla eleştirilerimizi yüzlerine söylemek, bahane üretmek
yerine direnişe destek olmaları gerektiğini hatırlatmak olurdu. Ve fakat yüzümüze
bile bakmadılar. KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen açılış konuşmasında sık
sık direniş vurgusu yaptı ama direnenleri selamlamadı. KESK yöneticileri dün
akşam “görmezden gelme” işini son kertesine vardırdı. Bana direnişin başından
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beri sendikanın tavrıyla ilgili çok sık soruldu: “Sendika bu direnişi neden sahip-
lenmiyor?” Bu soru, KESK yöneticilerinin, KESK’e hakim anlayışların kendilerine
sorması ve gerçek cevaplarını araması gereken bir soru olarak ortada duruyor.
Ben; kendimi, direniş hakkında söylenenlere karşı bir açıklama yapmaya zorunlu
görüyorum.

Bir aşamadan sonra direniş KESK içerisinde tartışmalara neden oldu. Bu tartış-
malarda yöneticiler, çeşitli iddialarda bulundular. Direnişe başlamadan önce sen-
dikaya haber vermediğim, sendikaya bu eylemi dayattığım, sendika aleyhinde
konuştuğum gibi iddialar sendika toplantılarında süren tartışmalardan benim duy-
duklarım. Kısaca, sendika ve konfederasyon eylemi desteklemek zorunda olma-
dıklarını, bunun kendilerine danışılarak yapılan bir eylem olmadığını ileri
sürüyorlar. Bu tartışmalara uzun uzun değinmeyeceğim. Benim sendikaya haber
verip vermemem, KESK yöneticilerine danışıp danışmamam KESK’in direniş
karşısındaki tutumu açısından belirleyici değil. Sendika yöneticisi olmak, faşizmle
yönetilen bir ülkede hak aramak böyle bürokratik fiillere, düşüncelere hapsedil-
meyecek kadar ciddi bir iştir. Devrimci olduğunu iddia eden bir sendikanın yö-
neticileri nerede, hangi koşulda direnen biri varsa, üyeleri olsun olmasın güçleri
ölçüsünde sahip çıkmak durumundadırlar. Sendikanın dayatma dediği, bu zo-
runluluğun kitleler nezdinde görünür olmasının onlarda yarattığı sıkışmışlık duy-
gusudur.

Kaldı ki, bu eylemi gözlerinin önünde örgütlediğim, çalışmasını yaptığım kendi-
lerinin de bildiği bir gerçek. Eylemden haberleri elbette vardı; katıldığım şube
toplantılarında, şube ya da temsilcilik yöneticileriyle yaptığım görüşmelerde de
eylemi anlattım ve destek çağrısı yaptım. Başka biçimlere yönelik önerileri de
destekledim. Daha öncesinde de akademiye ve tüm kamu emekçilerine yönelik
saldırılara denk düşecek bir mücadele programı çıkarılmasını, açığa alınmış bir
kamu emekçisi olarak talep ettim. Pek çok üyenin de talep ettiğine şahidim. Ama
bunların hiçbiri KESK’te karşılığını bulmadı. Zaten bu bir talep meselesi değil,
sendikanın sorumluluğu olan bir iş. Böyle bir talep olmasa bile sendika üyelerini
mücadele etmeye ikna etmekle, teşvik etmekle, çıkarlarının direnmekte olduğunu
göstermekle mükelleftir.

Ben açığa alındığımda; yüzlerce üye ihraç edilmiş, binlercesi açığa alınmıştı.
KESK ve Eğitim-Sen (bir iki şube hariç) polisten izin alabildikleri ölçüde basın
açıklamaları yapmaktan öteye gitmediler. Defalarca oturma eylemi, miting vs.
yapacaklarını ilan edip, polis izin vermeyince bir basın açıklamasıyla durumu
protesto etmekle yetindiklerini de biliyoruz.

15 Ekim eylemi KESK’in söz konusu icazetçi tarzının en net örneğidir. Bütün
üyelerini Ankara’da yapılacak mitinge çağırmış, Ankara Valiliği mitingi yasakla-
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yınca üyelerine “geri dönün” çağrısı yapmış ve durumu Yüksel’de yaptığı bir
basın açıklamasıyla protesto etmiştir. Basın açıklaması ile böylesi büyük saldı-
rıların püskürtülemeyeceğini herhalde tartışmaya gerek yok. 

Ben maceracı ya da deli değilim, kahraman olmak peşinde hiç değilim. Sahip
olduğum şey, tarih ve meşruiyet bilincidir. Gerçek direnişler ve direnişçiler gör-
düm. Çok yakından tecrübe ettiklerim oldu. Bu ülkede direnmenin, faşizme teslim
olmamanın nasıl bir bedel istediğini çok iyi biliyorum. Kamu emekçilerinin mü-
cadele tarihini biliyorum.

Kamu emekçileri sendikalarının iktidarın çizdiği sınırların dışına çıkarak, fiili ve
meşru mücadeleyle kurulduğunu biliyorum. Üyesi olduğum sendikanın ve onun
bağlı olduğu konfederasyonun bugün ne yaptığını ve ne yapmadığını da çok iyi
görüyorum. Aklımı, bilincimi, duygularımı yönlendiren bu bilgidir. Bu direniş de;
benim, Semih’in ya da Acun’un şahsına mal edilmeyecek kadar kökü derinlerde
yatan bir direniş geleneğinin, sendikanın bugün devraldığını iddia ettiği Ayşenur
Şimşeklerin, Elmas Yalçınların bıraktığı mirasın devamcısıdır.

Şu açıklıkla bilinmelidir ki; binlerce üyesi açığa alınmış, işten atılmış, üyesi ol-
duğum koskoca bir sendika ve konfederasyon dururken tek başıma direnmeyi
ben seçmedim.

Bu direniş, KESK’in yapmadıklarının sonucudur. Bu direniş, KESK’in kamu
emekçilerinin haklarına yönelik saldırılar karşısında yıllardır sürdürdüğü “protes-
tocu” ve “icazetçi” tarzın bir sonucudur.

KESK ve Eğitim-Sen yöneticileri direnişe destek olmamalarını açıklamak için ba-
hane üretmekten vazgeçmeliler.

KESK yöneticilerinin direnişle aralarına koydukları mesafe, direnme fiiliyle, direnme
fikriyle aralarındaki mesafenin en görünür halidir. Direnişle aralarına koydukları
mesafe kamu emekçilerinin haklarını korumakla kendi aralarına koydukları mesa-
fenin resmidir. Bu gerçeği hiçbir bahane, hiçbir çarpıtma örtemez. 

Direniş hem sol kesimden hem de bu süreçte mağdur edilmiş pek çok insandan
destek gördü. İnsanlar destek olmanın çeşitli yollarını buldular, alana gelip yanı-
mızda durmaktan fazlasını yapmak için çırpındılar.

Yurtdışından televizyonlar gelip direnişin belgeselini çektiler. Ama üyesi olduğum
sendika ve onun bağlı olduğu konfederasyon direnişe dair tek açıklama yapmadı.
19 kez gözaltına alındım, işkence gördüm. Diyelim ki; sendika bu şekilde hak
kazanılacağına inanmıyor, direnişin yöntemini doğru bulmuyor.
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Peki, gözaltına alınmama da mı diyecek sözü yok? “Siz, işine sahip çıktığı için bir
emekçiyi nasıl 19 kez gözaltına alırsınız?”, “Üyemizin kılına zarar veremezsiniz”
de diyemiyor mu? İşkence yapamazsınız diyemiyor mu? Bugüne kadar demedi.
Yaptığı şey, direnişi neden desteklemediğine dair bahaneler üretmek oldu.

AKP iktidarının saldırısı tüm Türkiye halklarına yönelik, örgütlü ve büyük bir sal-
dırı. KESK’in de bu saldırılara karşı dik durma zorunluluğu var. Türkiye halklarına
karşı bir sorumluluğu var. Sendikaları kuran, bugün devamcısı olduğunu iddia
ederek adını andığı devrimci kamu emekçilerine karşı bir sorumluluğu var. Açlıkla
terbiye edilmeye çalışılan, onuru ayaklar altına alınan, işinden edilen yüzlerce
üyesine karşı sorumluluğu var. Bu saldırılar karşısında bir direniş örgütlememe-
nin, devam eden bir direnişe destek olmamamın hiçbir bahanesi olamaz.

Bu eyleme başlarken KESK yöneticilerine güvenerek yola çıkmadım. Fakat üye-
lerin sağduyusuna, Türkiye halklarının direnenlere sahip çıkacağına her zaman
inandım.

İnancım boşa çıkmadı. KESK, direnişe kurumsal olarak destek olsa da olmasa
da direniş kendi hattında ilerleyecek. Ama KESK; üyelerine karşı sorumluluğunu
yerine getirip ihraç edilen üyeleriyle birlikte direnmeyi tercih etmelidir. Bu tercihi;
zorunluluktan geldiğini bilerek yapmalıdır.

EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
NURİYE GÜLMEN 

***

KESK Ankara Şubeler Platformu Toplantısına ve KESK’in
İhraç Edilen Üyeleriyle Yaptığı Toplantıya Dair

18 Aralık’tan Not
Üç gün önce Semih’le birlikte KESK Ankara Şubeler Platformu’nun toplantısına
katılmak istedik. KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara’daki KESK’e bağlı
tüm sendika şubelerinin başkanlarından oluşan bir platform. Yürütücüsü beş
şube başkanı. Platformun toplantısına tüm şube başkanları katılıyor. Başkan-
ların hepsini bir arada görmek bizim için önemliydi. Şimdiye kadar direnişe
neden kurumsal olarak destek olmadıklarını ve önümüzdeki süreç için destek
beklediğimizi ifade etmek için toplantıya katılmak istedik. Toplantının yapıldığı
şubeye gittik ancak katılmamızın uygun olmayacağı dönem sözcüsü tarafından
dile getirildi.
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Dönem sözcüsü, kendisinin de uygulamayı doğru bulmadığını ancak platform top-
lantısına üye katılımının olmamasının bir kural olduğunu söyledi. Bu uygulamayı
doğru bulmadığımızı ifade ettik. Bizce KESK içerisinde yapılan hiçbir toplantı
üyeye kapalı olamaz, olmamalı. Kaldı ki, bir derdimiz olmasa toplantıya katılma
gibi bir talebimiz de olmazdı. Toplantının bitmesini beklememiz ve toplantı bitiminde
şube başkanları dağılmadan kısa bir görüşme yapmamız konusunda anlaştık. Top-
lantı sonunda salona girerek şubelerin ve platformun neden şimdiye kadar direnişe
destek olmak konusunda kurumsal bir çaba sarf etmediğini, bunun sebebini öğ-
renmek istediğimizi, sendikanın üyeleri olarak hem platformdan hem de şubeler-
den ayrı ayrı destek beklediğimizi ifade ettik. Dönem sözcüsü kurumsal olarak
destek vermelerinin mümkün olmadığını söyledi. Eylemi izlediklerini, bireysel ya
da bağlı oldukları siyasal anlayışlarla birlikte örgütsel olarak destek olabileceklerini
ancak sendikal olarak destek olmalarının mümkün olmadığını ifade etti. Çünkü
KESK, kendi üyesinin yaptığı bir eylemde “destekçi” pozisyonunda olamazmış.

Bu açıklama bizi dehşete düşürdü. Şimdiye kadar, “eylemi yaparken bize mi sor-
dular” minvalinde açıklamalar duyduğumuz için durumun bu kadar açıklıkla ifade
edilmesine çok şaşırdık. Bunun kabul edilebilir bir açıklama olmadığını ifade ettik
ve çağrımızı yineledik.

KESK daha önce de “destekçi” pozisyonuna defalarca düşmüştü. Benim yakın-
dan bildiğim Hatice Yüksel ve Barış İçin Akademisyenler örneği var. Hatice Yük-
sel açığa alındığında bir mücadele yürüttü ve Eskişehir Eğitim-Sen Şubesi ve
Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca bu mücadelenin 65. gününde des-
teğe geldi. Hemen hepsi KESK üyesi olan Barış İçin Akademisyenler Eskişe-
hir’de çeşitli eylem ve etkinlikler yaptılar. Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi bu eylem
ve etkinlikleri destekledi. Elbette olması gereken KESK’in öncü olması, direnen
üyelerini “destekleyen” değil, direnmeye davet eden, teşvik eden, mücadeleye
katan bir örgüt olması. Ama KESK böyle bir örgüt değil. “Destekçi” pozisyonuna
düşmeme kaygısı da aslında KESK’in direnmeme halinin teşhir olmasından
kaçma biçimi. “Direnen üyelerine desteğe giden KESK” resminin, aynı durumda
binlerce üyesi olan bir sendikanın neden kendisinin direnmediği, direnen üyele-
rini desteklediği sorusunu kafalarda uyandırmaması mümkün değil. Ama bizce,
20 kez gözaltına alınmış bir üyesiyle ilgili tek satır açıklama yapmamış bir KESK
resminden daha korkunç bir resim olamaz. 39 gündür bir mücadele yürüten üye-
lerine selam bile vermekten imtina eden, direnen kamu emekçilerine “eylemi bı-
raksınlar” diye haber gönderen bir KESK’ten daha korkunç bir resim olamaz.

Toplantıda da ifade ettik; KESK kendisi direnmiyorsa, o zaman ya direneni des-
tekleyen pozisyonuna düşecek ya da direnenleri görmeyecek, duymayacak, bil-
meyecek. Biz yokmuşuz gibi davranmaya devam edecek. Hangisini tercih
edeceğini zamanla göreceğiz. 
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Toplantıda ifade edilen bir fikre de değinmek istiyorum.

Bir şube başkanı eylemin bireysel bir eylem olduğunu, kendisinin de bireysel
olarak destek verdiğini, eylemin bu kadar duyulmasının ve dikkat çekmesinin bi-
reysel olmasından kaynaklandığını söyledi. KESK’in sürekli basın açıklaması ve
oturma eylemi yaptığını ama böyle bir etki yaratmadığını ifade etti. Önemle vur-
gulamak istediğimiz şeylerden biri olduğu için özellikle bu konuya değinmek is-
tiyorum. Bu eylem bireysel bir eylem değil. Zorunluluktan dolayı tek başına
başlanmış bir eylem. Ben başlamadan önce ihraç edilmiş, açığa alınmış ya da
soruşturma geçiren birçok akademisyenle görüştüm. Çağrılar yaptım. Ama kimse
eylemi birlikte yapmaya yanaşmadı. KESK’in zaten direnmek gibi bir programı
hiç olmadı. KESK yapmadığı için, yanıma katacak kimse olmadığı için eyleme
tek başıma başladım. Ama bu eylem hiçbir zaman bireysel bir eylem olmadı. Her
aşaması insanlarla birlikte örüldü, programlandı. Eyleme cüret etmem, bu yola
çıkmam, bu topraklarda yaratılan direniş geleneğinin ve elbette devrimci kamu
emekçilerinin bıraktığı mirasın bir sonucu. Eylemin sadece haber olmasında bile
nice insanın emeği var. 20 gün boyunca bizimle gözaltına alınan onlarca insan
var. Eylemin her aşamasında yanımda olan Kamu Emekçileri Cephesi’nin emeği
var. Dikkatli bir göz bunların hepsini görebilir. Özellikle vurgulamak istiyorum
çünkü örgütsüzlük övgüsü bize hiçbir şey kazandırmaz.

Eylemin en başından beri direnişi büyütmek, daha fazla emekçiyi direnişin bir
parçası haline getirmek için çağrılar yapıyoruz. Bu bir örgütlenme çağrısı ve ka-
zanma iddiamızın bir parçasıdır.

Karşımızda son derece örgütlü bir güç var, bu güç karşısında “bireysellikle” ka-
zanabileceğimiz hiç bir hak yoktur.

Bu tespitin yanlış olan bir diğer noktası ise eylemin ses getirmesinin “bireysel”
olmasına bağlanması. “Yaprak kıpırdamıyor” diye tarif edilen bir dönemde, bir
kişinin tek başına her gün “işimi istiyorum” döviziyle bir alana çıkmasının ve göz-
altına alınmasının “haber” değeri olduğunu, sol kesimler ve AKP karşıtları tara-
fından sempatiyle karşılandığını görmezden gelmiyorum elbette. Ancak burada
mesele “bireysellikten” ziyade ısrar ve kararlılık.

KESK’in yapmadığı ve eylemi bu şekilde değerlendiren şube başkanının görme-
diği nokta burasıdır. Bu eylemi bir gün, iki gün yapsaydık ve sonrasında devam
ettirmeseydik bu etkinin yaratılmayacağı da aşikâr. KESK’in ise bu şekilde, ka-
rarlılıkla yürüttüğü, ısrarlı bir eylem yok. KESK eylemlerinin etki yaratmamasının
nedeni “bireysel” olmaması değil, KESK’in hiçbir eylemini cüretle ve kararlılıkla
yürütmemesi, bir mücadele programı dahlinde hareket etmemesi ve kazanma
iddiasının olmamasıdır.
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Şubeler Platformu’na dair söyleyeceklerim bu kadar.

Başka bir toplantıdan bahsedeceğim: Önceki gün KESK’in, 21 Aralık İstanbul-
Ankara yürüyüşüyle ilgili ihraç edilen üyelerle yaptığı toplantıya katıldık. KESK
Genel Sekreteri Hasan Toprak ile KESK Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Se-
kreteri İlhan Yiğit toplantıyı yürüttüler. İhraç edilen üyelerin neredeyse tamamı
KESK’in yaptıklarını yeterli bulmadıklarını ifade ettiler, sert eleştirilerde bulun-
dular, öneriler getirdiler. Biz de KESK’in direnişi görmezden gelme tavrının se-
beplerini ve bu tavrı daha ne kadar sürdüreceklerini sorduk. Yaklaşık iki saat
boyunca hem İstanbul-Ankara yürüyüşüyle ilgili hem KESK’in süreci göğüsleye-
memesiyle ilgili sorulan soruların çoğu KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak ta-
rafından cevapsız bırakıldı. Bizim sorumuz da öyle. Toprak, KESK’in
İstanbul-Ankara yürüyüşüyle ilgili biçimsel birkaç soruya cevap verip diğer soru-
ların örgütsel işleyişle ilgili olduğunu ifade etti. Sorulara cevap vermeyi değil, sü-
recin ne kadar zor olduğunu anlatmaya başlayan Hasan Toprak’a, sürecin
zorluğunun işinden edilmiş üyeler olarak farkında olduğumuzu ifade ettik ve so-
rularımıza cevap vermesi çağrısında bulunduk. Ancak cevap alamadık.

KESK’e görmezden gelme tavrının sebeplerini sormaya ve direnişe destek ol-
ması yönünde çağrıda bulunmaya devam edeceğiz. KESK üyelerine çağrımızdır.
KESK’e, direnme ve direnişe destek olmaları çağrısında bulunun. Biz kazanırsak
sadece biz kazanmış olmayacağız. OHAL’i ve KHK’ları yaracağız. Tüm kamu
emekçileri kazanacak.

Saygı ve sevgilerimle,

Nuriye Gülmen

***

“İNSAN DENİZİN OLMADIĞI YERDE, UMUT ADINA MARTI OLMALI”

24 Aralık’tan Not
Direnişin 46. günü geride kalıyor. Bugünkü şiir etkinliğimizden. Direnişin etrafında
oluşan bu güzel dayanışmayı kim dağıtabilir? Direne Direne Kazanacağız! İyi Ki
Direniyoruz!

Direniş 46. günü geride bıraktı. Bana sorsanız dün başlamış gibiyim. 46 gün nasıl
geçti, gerçekten hiç anlamadım. Ama şunu söyleyebilirim: Direniş şimdiden çok
güzel deneyimler, duygular armağan etti bize. İyi ki direnmeyi seçmişiz diyorum.
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Son birkaç günde bir sürü şey oldu. Hepsinden kısaca bahsetmeye çalışacağım.
Frank’la röportajımız çok güzeldi. Uzun uzun konuştuk. Türkiye’yi tanıyan bir ga-
zeteci. Bizi gerçekten anlamaya ve tanımaya çalıştı. Gelmeden önce kapsamlı
bir araştırma yapmış. İki A4 sayfası uzunluğunda sorularla gelmiş. Neredeyse
dört saat konuştuk. Sonunda, Türkiye’nin tamamen elden gitmediğine dair bir
umut verdiğimizi söyledi. Direniş sadece bizim değil, bir yerinden direnişe doku-
nan insanların da umudunu diri tutuyor. Bunu görmek, direnişin en büyük moti-
vasyonlarından biri. Frank’ın yazısını heyecanla bekliyoruz.

Eylemi artık 13.30 ile 18.00 arasında yapıyoruz. Eylem alanında ve sonrasında
yapılacak etkinlikleri daha iyi programlamamız için daha fazla zamana ihtiyacı-
mız olduğunu fark ettik. Daha kısa ama daha verimli bir programın iyi olacağı
kanısına vardık. Günün geri kalan zamanlarında direnişimizi anlatacağımız, ya-
yacağımız, büyüteceğimiz başka etkinlikler yapmak istiyoruz. Bunu da kısmen
hayata geçirmeye başladık.

19 Aralık günü yine olağanüstü anlar yaşadık. Eylemi bitirmemize bir saatten az
zaman kalmışken Yüksel Caddesi sivil polislerle kaynamaya başladı. 19 Aralık
katliamı ile ilgili İHD’nin yapacağı bir basın açıklaması varmış. Polisler; eğer her-
hangi bir basın açıklaması varsa, bir saat öncesinde gelip Yüksel’i terörize edi-
yorlar. Kalabalık bir sivil polis ekibi gelip bildiri dağıtımımızı engellemeye çalıştı.
Bildiri dağıtmak için izin almamız gerektiğini söylediler. Biz de halka çağrı yaptık.
Eylemimizin engellenmeye çalışıldığını, polislerin suç işlediğini söyledik. Bildiri
dağıtmaya devam ettik. Polis çekilmek zorunda kaldı. Sonra polis anıtın yakın-
larında bekleyen İHD’lileri uyarmaya başladı. Birkaç kez gidip geldiler. Bir yığın
çevik kuvvet polisini anıtın önüne yığdılar. 30-40 tane de sivil polis vardı. Biz de
eylem alanımızı, dövizlerimizi korumak için anıtın önüne geçtik. İHD basın açık-
laması yapmadan alandan ayrıldı. Çevik kuvvet çekildi, sivil polisler beklemeye
devam ettiler. Kapanış açıklamamızı gözlerinin içine baka baka yaptık. Öylece
izlediler. İrademizi kabul ettirmiş olmanın sevincini, gururunu tarif edemem. Bu
arada pankart asma hakkımızı da kazandık. Artık açılış ve kapanış açıklamala-
rımızı da pankartımızla yapıyoruz. 

Direniş kendi yolunda, küçük kazanımlarla ilerliyor.

21 Aralık akşamı Ege Mahallesinde bildiri dağıtımı ve kapı çalışması yaptık. Di-
renişe destek olan iki arkadaşımız bizi yalnız bırakmadı. İkişerli gruplar halinde
apartmanları gezdik. OHAL’den önce açığa alınmış, daha sonra görevine iade
edilmiş bir öğretmen arkadaşla tanıştık. Bizi evine davet etti. Görevine döndü-
rüldükten sonra sürgün edilmiş. Hep aynı uygulamalar: Sendikal faaliyetten do-
layı açığa alma, terörize etme, soruşturma açma, göreve iade ettikten sonra
sürgün. Böyle örneklerle karşılaşınca meselenin OHAL’in ötesinde, iş güvencesi
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meselesi olduğu tespitinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz. 

Çaldığımız kapıların hiçbirinden boş dönmedik. Aileler ilgiyle dinlediler bizi, imza
attılar. Bir kahveye girerek kısa bir konuşma yaptık. Masaları gezerek imza top-
ladık. Her masada kağıt oynanıyordu. Çoğu, oyunu bozulmuş çocuk gibi huzur-
suzlandı. Biz de pek acele etmedik, hepsinden tek tek imzalarımızı aldık,
durumumuzu anlattık. İnsanlarımız keşke vakit öldürmekten daha fazlasına hiz-
met eden şeyler yapsa diye içimden geçirdim. Abilerin çoğu adını soyadını zor
yazıyordu. Belli ki kağıt oynamakta ustaydılar. İnsan neye emek verirse onda
ustalaşıyor. Halkımızı cehalete mahkum edenler utansın. Onları utandırmalıyız!

Bir süredir alanda etkinlikler yapıyoruz. Dün “Tiyatroj” tiyatro grubu, direnişe
destek için “Pusula” isimli oyununu sergiledi. 8-9 dakikalık, bir işçinin patronla
ve devletle imtihanını anlatan güzel bir oyundu. Sokağı çok iyi kullandılar.

Çok fazla sokak oyunu izlemedim ama izlediklerim arasında en iyisiydi. Tiyatroj
ekibinin üreten zihnine hep sağlık olsun. Buradan onlara bir kez daha teşekkür
ederiz.

Aynı akşam SES’te “Some Mothers’ Son” (O Da Bir Ana) isimli filmi izledik.
Birkaç gün öncesinde sosyal medya hesaplarımızdan filme çağrı yapmıştık.
Benim daha önce izlediğim bir film değildi. Direnişe başladığımdan beri hiç film
izleme fırsatım da olmamıştı. Benim için harika bir akşam oldu. İzleyen herkes
filmi beğendi, sanıyorum. Sonrasında kısa bir film değerlendirmesi yaptık. Bun-
dan sonra yer sorunumuz olmadığı sürece cumaları film izleyeceğiz.

Bugün sevgili abimiz, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Koz-
ağaçlı “OHAL’de Direniş” üzerine kısa bir konuşma yaptı. Alana tabure getirdik
ama çoğunluk ayakta izlemek zorunda kaldı. Epeyce kalabalık toplandı. İnsanlar
ilgiyle dinlediler. Sokakta ilgiyi dağıtacak pek çok etken olduğu için, konuşmacı-
nın insanların dikkatini uzun süre üzerinde tutması oldukça zor. Mikrofon yok,
gürültü var, hava soğuk. Olumsuz koşullara rağmen 50’ye yakın kişi pür dikkat
Selçuk Abi’yi dinledi. Kısaca, OHAL’de direnmek mümkündür, çok güzeldir ve
onurlu insanların yapması gereken de budur, dedi. Bizi onurlandırdı. Ona da bir
kez daha teşekkür ederiz.

Bugün çok fazla misafirimiz vardı. Malatya’dan, İstanbul’dan, Aydın’dan ve An-
takya’dan Kamu Emekçileri Cepheliler ziyaretimize geldi. İstanbul’dan bir grup
KESK’li kamu emekçisi, ayrıca KESK’in düzenlediği İstanbul’dan Ankara’ya
emekçi yürüyüşüne katılan ve yürüyüşü Ankara’da sonlandıran, ihraç edilen
kamu emekçilerinden bir grup, kardeşim ve arkadaşları da ziyaretçilerimiz ara-
sındaydı. Ankara’daki KEC’li arkadaşlarımız bildiri dağıttılar. Alan çok kalabalıktı.
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17.00’da şiir okuma etkinliğimiz vardı. Çok sayıda kamu emekçisi ve destekçimiz
şiir okudu. Şiir okuyan, okunan şiirleri dikkatle dinleyen, alanı dolduran ve des-
teklerini ifade eden herkes bize inanılmaz güç kattı bugün. Hepsi sağ olsun.

Alan etkinliklerimiz, mahalle ve okul çalışmalarımız sürecek. Direnişi duymayan
kalmasın istiyoruz. Yarın kısa bir müzik dinletisi yapacağız. Semih gitar çalacak.
Dilimiz döndüğünce direniş şarkıları söyleyeceğiz.

İyi ki direniyoruz! Bir destekçimizin aktardığı gibi; “insan, denizin olmadığı
yerde, umut adına martı olmalı.”

Herkese içten sevgiler, selamlar,

Nuriye

***

İNSAN BİR ŞEHRİ NİYE SEVER?

25 Aralık’tan Not
Direnişimizin Ankara’sı 47 gündür ailemden, olağan yaşantımdan, memleketim-
den uzağım. Fakat bugün Yüksel Caddesi’ne girince evime gelmiş gibi hissettim.
Yıllar önce Ankara’da yaşamıştım ama o zaman dünyayı algılayışım da, yaşan-
tım da çok farklıydı. Şimdi bambaşka bir Ankara’yı tecrübe ediyorum. Direnişin
Ankara’sını. Bu yeni Ankara’yı, direnişimizin Ankara’sını çok sevdim. Yüksel Cad-
desi’ni, Anıtı, Konur’u, Kızılay’ı bambaşka bir gözle görüyorum: Direnişin güçlü
ve direngen gözleriyle.

İnsan bir yeri, bir şehri niye sever? Şehirleri “eşyayla” sevenleri hiç anlamamı-
şımdır. İnsana şehirleri sevdiren, oraya harcadığı emek olmalı. İnsan emek ver-
diği, emeğinin karşılık bulduğu yeri sever. Dostlarının, çalacak kapısının, derdini
dinleyecek birilerinin olduğu yeri sever. Şimdi ben; direnişimizi büyüttüğümüz,
her gün bizleri evlerinde konuk eden, varını yoğunu paylaşan, bizimle birlikte her
gün Ankara ayazında bekleyen, imza veren, derdimizi dinleyen, ihtiyaçlarımızı
karşılayan güzel insanlarıyla bu şehri nasıl sevmem?

Daha önce parçası olduğum direnişlerden de biliyorum ki, her direniş kendi
küçük ailesini yaratır. Bizim de direniş etrafında birleşen küçük bir ailemiz var.
Her gün selamlaştığımız, hal hatır ettiğimiz insanlar: Caddedeki iş yerlerinde ça-
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lışan gençler, sokak çocukları, kapıcılar, kafe işletmecileri, büfeciler. Direnişin
aranan yüzleri; daimi destekçilerimiz, kamu emekçisi dostlarımız, eylemci köpe-
ğimiz Güleç.

Küçük bir ailemiz olduğu gibi direnişin günlük ritüelleri de oluştu. Sabah ve
akşam açıklamalarımız, alana yerleşmemiz, pankart asmamız, önlüklerimizi giy-
memiz, Güleç’in eylem başlar başlamaz gelip matların üstüne oturması ve her
motor geçişinde çılgına dönerek havlaması, direniş ahalisinin Güleç’i zapt etme
çabaları, saat başı sloganlarımız, Seyr-i Sokak muhabir-eylemcilerinin, Mehmet
ve Can Abi’nin direnişi fotoğraflamaları, direnişin dostlarıyla, sanki her gün gö-
rüşmüyormuşuz gibi kucaklaşarak ayrılmamız...

Bugün de direniş tüm ritüelleriyle sürdü. Dört buçuk saat alanda kaldık. Malat-
ya’dan, İstanbul’dan, Dersim’den, Bodrum’dan, Aydın’dan ihraç edilmiş kamu
emekçisi dostlarımız bizimleydi. Saat 17.00’da müzik dinletisi yaptık, halay çek-
tik. Gitar bulmakta epey zorlandık. Sonunda bir müzik marketten ödünç aldık.
Böyle durumlarda, “ısrarımız sonuç verdi” diyorum. Gitarı temin edecek arkada-
şımız gitar bulamamış. Biz de dört bir yana haber saldık. Kızılay’da tanıdığımız
ne kadar kafe ve kurum varsa gittik, insanları aradık, onlar başkalarını aradılar,
başkaları bir başkasını aradı. Sonunda bir kafe işletmecisi bizi bir müzik markete
yönlendirdi ve sorunumuz çözüldü. Bir de erbanemiz vardı, ona da bendir mua-
melesi yaptık. Çaldık, söyledik. Güzel bir etkinlik oldu. Yarım saat sonra Semih’in
ve Çağlayan’ın parmakları soğuktan çalamaz olunca bıraktık. Yoksa daha şar-
kıya, türküye, halaya doymamıştık.

Meğer dostlarımızdan ikisi de bağlama çalıyormuş, etkinlik bitince Erdoğan Abi
söyledi. O zaman, dedik, yarın da bağlamayla bir dinleti yapalım. Bugün yine di-
reniş türküleri söyleyeceğiz.

Bekleriz.

Sevgi ve selamlarımla,

Nuriye

***
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FAŞİZMİN EN BÜYÜK HAYALİ HALKI TESLİM ALMAKTIR

31 Aralık 2016’dan Not

Bugün 2016 yılının son günü...

Yeni yıla direnişle giriyoruz. 2016 yılı, AKP faşizminin halkın her kesimine en ağır
saldırı ve katliamlarının yaşattığı yıl oldu. OHAL’le, bu saldırısını daha da arttırdı.
Saldırıyor çünkü halktan korkuyor. Gencinden, yaşlısından, kadınından, erke-
ğinden, çocuğundan, sanatçısından, gazetecisinden, öğretmeninden, öğrenci-
sinden, memurundan, avukatından, işçisinden... her kesiminden çok korkuyor.
Ülkemizi hapishaneye çevirtti bu korkusu. Gözaltına aldı, evleri bastı, dernekleri
kapattı, işlerinden attı, işkence yaptı, tutukladı, katletti. Faşizmin kendini var etme
adına ne yapması gerekiyorsa her şeyi yaptı. Halkı teslim almak en büyük ha-
yaliydi. Ama teslim almayı başaramadı. İşte Yüksel’deki direniş bunun en somut
örneğidir. Yüksel Direnişi faşizmin hayalini gerçekleştirmesini engellemiştir.
OHAL’e, KHK’lara, faşizme karşı mücadele sürüyor. Bu umudu daha da büyüte-
cek ve kazanacağız. Buna inanıyoruz. Yeni yıl da yine mücadele ve kavga yılımız
olacak, bizim olacak.

EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

***

YENİ YIL MESAJI

Bugün itibariyle 2016 yılını bitiriyoruz. Yeni bir yıla giriyoruz. 2017’yi biz direnişle
karşılıyoruz. 2016 9 Kasım’dan itibaren başlattığımız bir direniş var. OHAL son-
rası Kanun Hükmünde Kararnamelerle binlerce kamu emekçisi işinden atıldı.
2077 KESK’e bağlı sendikalara üye devrimci-demokrat kamu emekçisi işinden
atıldı. Biz AKP’nin saldırılarına boyun eğmiyoruz, teslim olmuyoruz diyerek 9
Kasım tarihinde direnişe başladık, işimizi istiyoruz talebi ile. 20 kez gözaltına
alındık ama burada oturma hakkımızı sonunda kazandık. Zaferi kazanacağımıza
da inanıyoruz. 2017’nin bize zafer getireceğine inanıyoruz. Bu boş bir inanç
değil. Çünkü 2017’ye direnişle giriyoruz. 2017’de direnmeye devam edeceğiz.
İşimizi almak için her türlü demokratik yol ve yöntemle mücadele etmeye devam
edeceğiz. O yüzden çok umutluyuz. Bütün Türkiye halklarının, dünya halklarının
yeni yılını kutluyorum. Herkese direniş ve mücadele dolu bir yıl diliyorum.

Nuriye Gülmen
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TESLİMİYET VE BEKLEMEK ÖLÜMDÜR, DİRENİŞ İSE YAŞAMIN KENDİSİ

YÜRÜYÜŞ: OHAL ile birlikte devletin kamu emekçilerine yönelik saldırısını nasıl
değerlendiriyorsunuz? Devletin bu saldırılarda amacı neydi?

NURİYE GÜLMEN: AKP iktidarının asıl hedefi kamu emekçilerinin iş güvence-
sini tamamen ortadan kaldırmak.

Cumhuriyet tarihine baktığımızda zaten memurların haklarının giderek törpülen-
diğini ve yaşam koşullarının kötüleştiğini görüyoruz. 80’den sonraki iktidarların
en büyük hayallerinden biri de memur statüsünü tamamen ortadan kaldırmaktı.
1996 yılında imzalanan bir anlaşma var: GATS. Türkiye bu anlaşmayla zaten
kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldıracağını taahhüt etmiş. AKP de
yıllardır dile getiriyor bunu. Bu tasfiyelerle işi hızlandırdılar. 674 sayılı KHK ile 13
bin araştırma görevlisinin kadro güvencesi ellerinden alındı ve doktorası biten-
lerin ilişikleri kesilmeye başladı. Kısa bir süre sonra 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nu değiştirip başladıkları işi tamamlayacaklar. 

YÜRÜYÜŞ: Direnişinizin hedeflerini anlatır mısınız? Kamu emekçilerinin desteği
nasıl olmalı?

NURİYE GÜLMEN: Direnişimin asıl hedefi Selçuk Üniversitesi’nin hakkımda ver-
diği açığa alma kararını kaldırması ve beni işime iade etmesi. Ama başka talep-
lerim de var.

1. OHAL kaldırılsın.

2. İşten atılan ve açığa alınan devrimci-demokrat kamu emekçileri işe iade
edilsin.

3. Keyfi ve hukuksuz işten atmalara son verilsin.

4. 13 bin ÖYP’li araştırma görevlisinin kadro güvencesi geri verilsin.

5. İş güvencesi olmadan bilim yapılamaz, tüm eğitim ve bilim emekçileri
için iş güvencesi istiyoruz.

Direnişin diğer hedefi kamu emekçilerinin yaşadığı hak gasplarını duyurmak.
Halkın önemli bir kesiminin devrimci, demokrat, muhalif kamu emekçilerinin ya-
şadığı hak gasplarından haberi yok. AKP iktidarı müthiş bir sansür uyguluyor ve
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iktidarın kendi sesi haricinde hiçbir sese tahammülü yok. Sansürü kırmak, ya-
şadığımız hak gasplarını halka anlatmak istiyorum. Bu direnişin en temel özel-
liklerinden biri, iktidarın OHAL’le dayattığı teslimiyeti reddetmek. “OHAL var,
hiçbir şey yapılamaz” düşüncesini kırmak. Ödenecek hiçbir bedelin, onuru-
muza ve emeğimize yapılan saldırıdan daha ağır olmayacağını anlatmak. OHAL
onların OHAL’i, onların bahanesi; bizim adaletsizlik karşısında susmak için ba-
hanemiz olamaz. Bizim mücadele etmek için çok geçerli nedenlerimiz var. Bu
nedenlere sarılmalıyız, onların bahanelerine değil. Sığınacak güvenli limanlar
yok. Biz bir şey yapmayınca saldırılar durmayacak. Sendikalarımızı kapatacak-
lar, iş güvencemizi elimizden alacaklar, daha fazla kamu emekçisini KHK’larla
işlerinden atacaklar. Direnmek; bir seçenek olmaktan çoktan çıktı. Artık bir zo-
runluluk.

Kamu emekçileri sadece direnenlere destek olmak için değil, kendi emeklerine
ve iş güvencelerine, geleceklerine sahip çıkmak için direnişi sahiplenmeliler. Bu,
talepleri itibariyle de aslında tüm kamu emekçilerinin direnişi. Bu anlamda bir
çağrı olma niteliği de var. Her koşulda direnmek mümkündür, diyoruz.

Gelin, direnişi büyütelim. İşimize, öğrencilerimize, emeğimize sahip çıkalım, tes-
limiyeti birlikte reddedelim.

YÜRÜYÜŞ: 150 bin akademisyen için tek direnensiniz, bu konuda ne demek is-
tersiniz?

NURİYE GÜLMEN: İşlerinden atılan ya da açığa alınan akademisyenler bu sü-
reçte daha çok dayanışmayı ön plana çıkardılar. Ben direnmeyi seçtim. Daya-
nışma zaten direnişle çok daha güçlü örülen ve şekillenen bir şey ve merkezinde
bir direniş olmadan örüldüğünde dağılmaya mahkum oluyor. Meşruluğuna da-
yanarak hareket etme bilincine sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Kamu Emekçileri Cephesi bu anlamda bir geleneğe sahip, örnekler yarattı
ve yaratmaya devam ediyor. Kamu emekçileri sendikaları fiili, meşru mücade-
leyle kuruldu. Hatice Yüksel örneği kamu emekçileri tarihinde bir ilk. Hatice, hak-
kında verilen açığa alma kararına karşı işine geri dönme talebiyle bir çadır açtı
ve kazandı. Aynı süreçte açığa alınan kamu emekçilerinin işlerine son verilmişti,
çok daha basit gerekçelerle. Hatice’nin işine dönmesini sağlayan şey direnme-
siydi. Bunu çok yakından tecrübe ettim. Bu örnekleri bilmek, bilince çıkarmak ve
bedel ödemeyi göze almak gerekiyor.

YÜRÜYÜŞ: Kamu emekçilerine yönelik nasıl çağrı yapmak istiyorsunuz?

NURİYE GÜLMEN: Bugün, bize dayatılan yüzde yüz teslimiyet. Kamu emekçi-
leri, tarihin en büyük saldırısıyla karşı karşıya. Her yerin direniş mevziisine dö-
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nüşmesi gereken bir süreçte neredeyse yaprak kıpırdamıyor. Direniş, her şeyin
ötesinde teslimiyeti reddetmek anlamına geliyor. Teslimiyet ve beklemek ölüm-
dür, direnişse yaşamın kendisi. Hayatımda hiç bu süreçte hissettiğim kadar güçlü
duygular hissetmemiştim. Gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Bu sadece,
kamu emekçilerine yönelik saldırılarla da ilgili değil. Bir hafta önce bir bebek aç-
lıktan öldü. Siirt’te madenciler katledildi. Hapishanelerde, karakollarda işkence
kol geziyor. Memleketimizin yaşanabilir her bir zerresini bize dar etmek istiyorlar.
Bizi yaşayan ölüler haline getirmek istiyorlar. Buna teslim olacak mıyız, olmaya-
cak mıyız? Tarihin sorusu bu. Bu soruya güçlü bir cevap vermek gerekiyor. Tüm
kamu emekçilerine çağrım, gelin yaşamı iliklerimizde hissedelim. Birbirimize,
emeğimize, çocuklarımıza, onurumuza sahip çıkalım.

YÜRÜYÜŞ: Devletin saldırıları karşısında Kamu Emekçileri Cephesi’nin misyo-
nunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

NURİYE GÜLMEN: KEC’in misyonu direniş mevziisini güçlendirmek. Bulundu-
ğumuz her yeri direniş alanı haline getirmeliyiz. Kamu emekçilerine yönelik sal-
dırılar karşısında ışık olmalı, güç ve umut olmalıyız. Şöyle derinden bir
“Heeeeyyyt” çekmeliyiz. “Sen kimin ekmeğini elinden alıyorsun, kimin emeğine,
işine göz koyuyorsun, biz varız, biz... Biz daha ölmedik!” demeliyiz. AKP iktidarı
bizlere saldırırken iki kez düşünmeli. Tüm kamu emekçilerinin önünde barikat
olmalıyız. Barikata çağıran olmalıyız.

YÜRÜYÜŞ: KESK’in bu süreçteki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

NURİYE GÜLMEN: KESK’in ne yaptığı ve ne yapmadığı bugün çok açık bir bi-
çimde görülüyor. Bu konuda söylenebilecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyo-
rum. Bazen günü kurtardığınızı düşünürsünüz ve insanları da buna ikna
edersiniz. Ama gün gelir, savaş öyle keskinleşir ki, her şey ortaya çıkar. Artık
kurtarılacak gün yok. Buna ikna olacak insanlar yok. İnsanların ekmeğini elle-
rinden alıyorlar, onurları ile oynuyorlar. Binlerce üyesi bu durumda olan bir sen-
dika. İstese, direnmeyi seçse OHAL filan kalmaz. Ama KESK için bu yeni bir
süreç değil. O yüzden beklenti içerisinde değilim.

(Aktaran: Yürüyüş dergisi - 4 Aralık 2016)

***
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SAATİMİZ VAR. BİR GÜN GELİP ÇATACAK

3 Ocak 2017’den Not
Ahmet Şık’ın, hakkında verilen tutuklama kararından sonra gazetecilere söylediği
rivayet edilir: “Her şey çok güzel olacak”. Teslim olmayanlar umudu ta içlerinde
taşırlar ve gerektiğinde hiç kıskanmadan paylaşmayı bilirler onu. Onları en çok
umutlarından tanırız. 

Bahaneleri yoktur. Gerçeği eğip bükmezler. Sözü ve eylemi dosdoğrudur onların.
Ahmet Şık da hakikati söyleme erdemini yitirmemiş bir gazeteci. Herkesin bildiği,
bazılarının içinden, bazılarının dostlar arasında söylediği, bazılarının da bilmezden
geldiği gerçeği kameralar önünde çay diye söyleyivermişti. Cumhuriyet Gazete-
si’nin basıldığı gün, FETÖ’cü arayanlara Beştepe’yi adres göstermiş, ardından da
AKP bir siyasi parti değil, mafyadır deyivermişti. Bu konuşmayı dinlediğimde biraz
şaşırmış ve cüretini gururla karşılamıştım. İşte gerçek bir gazeteci. Sadece gerçeği
ifade etmenin bile ne kadar ağır bedeller istediğinin farkında olan ve hiç tereddüt
etmeden bildiğini söyleyen, kral çıplak diyen onurlu bir aydın. Yıllar sonra, bugün-
leri hatırlayanların zihninde bir gurur nişanesi olarak kalacak. Şimdi faşizmin zin-
danlarında. Ama durumu fırıldak zihinlerden, el etek öpenlerden kötü değil.

Ya sarayda ödül alan Şener Şen gibi olsaydı. Ona acırdık. İkbal için onursuz bir
yaşamı seçseydi, Tayyip Erdoğan’la gülümsemeli bakışmalarının fotoğrafı zih-
nimize kazınsaydı ve bu fotoğrafı hiç unutmasaydık... Halkların kanına, alın te-
rine, gözyaşına bulanmış bir ödülle mutlu pozlar verseydi, midemiz kaldırmazdı.
O zaman üzülürdük. İçimizde bir yer cız ederdi.

Ahmet Şık için şimdi öfkemize taze bir odun attık. Ona, bize, Anadolu’nun direngen
damarına yakıştı bu öfkemize katılan tazelik. Bugün Ahmet Şık için adalet talebi-
mizi alana taşıdık. Onun için de bir dövizimiz vardı anıtta: “Gerçekleri Söylemek
Suç Değildir, Ahmet Şık Serbest Bırakılsın”. Açıklamamızda da yer verdik. Ve
ufak da olsa, onun için bir şey yapmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz.

Günler hızla geçiyor. Alan etkinliklerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi An-
karalı aydın ve sanatçılar desteğe geldiler. Şiirler okudular, eylemle ilgili duygu
ve düşüncelerini ifade ettiler. Sözleri ve destekleri çok anlamlıydı bizim için. Ar-
dından Ankara Halk Cephesi yeni yılımızı kutlamaya geldi. Çok kalabalıktılar.
Halaylar çektik, şarkılar söyledik. 2017’ye sayelerinde daha güçlü girdik. Akşama
bizim de küçük bir yeni yılı karşılama programımız vardı. Dostlarımızla birlikte
bir kafede iki saat geçirdik. Yine sazlı sözlü, halaylı bir akşam oldu. Bizi yalnız
bırakmayan dostlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Yeni yıl programından
sonra eve gittik. Gittiğimiz evde elektrikler kesikti. Dolayısıyla soğuk ve karanlık
bir ortamda girdik yeni yıla. Ama neşemizi kim söndürebilir? 
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Neşemizi sabah uyanınca aldığımız katliam haberi gölgeledi. Hesabı sorulmaz mı
bunca acının? Bazen, adalet isteyen milyonlar hayal ediyorum. Gözlerindeki per-
deler kalkmış, zihinlerindeki barikatlar yıkılmış, yüreklerindeki kor aleve dönmüş
milyonlar. “Yeter artık”, diye bağırıyorlar. “Bizi ahmak mı sandınız?” Elbette ahmak
değiliz. Ama “henüz gelip çatmamış devrimcinin saati vardır”. Saatimiz var. Bir gün
gelip çatacak. Ve o günlerde her şey, bugünkünden çok güzel olacak.

Yarın yine işimizi isteyeceğiz. İşimizi alana kadar, her gün, her an, her biçimde
isteyeceğiz. Bekleriz.

Sevgiler
Nuriye

***

HALKA GİDENLER ASLA ELİ BOŞ DÖNMEZLER

5 Ocak 2017’den Not

DİRENİŞİN 58. Günü: Bugün yoğun bir gün oldu. Biz eyleme başlamadan önce
Malatya’dan ve Bodrum’dan kamu emekçisi arkadaşlarımızın gözaltına alındığı
haberi geldi. Malatya’da öğretmen Erdoğan Canpolat, Özkan Karataş, Engin
Cengiz, sağlıkçı Cengiz Uğurlu, Özdemir Aydın, Bodrum’dan öğretmen Engin
Karataş “İşimi İstiyorum” dövizleriyle eylem yaptıkları için gözaltına alınmışlar.

Eylemlerini coşkuyla karşıladık. Türkiye’nin dört bir yanından kamu emekçilerinin
alanları zapt ettiğini, ihraç edilen ve açığa alınan tüm kamu emekçilerinin “İşimi
İstiyorum” dediği zamanları hayal ediyoruz. Eyleme başlamadan önce şimdiye
kadar olanları hayal etmek bile mümkün değildi. Kimse oturabileceğimizi düşün-
müyordu. Bana, yaşayan bir ölüymüşüm gibi bakanları bile gördüm. Ama direniş
kendi yolunu çizdi. “O anıtın önünde oturacağız” dedik ve oturduk. Şimdi de
başka illerden kamu emekçileri eyleme başladılar. Çok mutlu ve umutluyuz.
Kamu emekçilerinin başlattıkları eylemler bize müthiş bir güç kattı. Herkese an-
lattık Malatya’da ve Bodrum’da başlayan direnişleri. Arkadaşlarımız için dövizler
hazırladık. Eylemler alanda da sevinçle karşılandı.

Bugün CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal ziyaretimize geldi. Desteğini ifade
etti. Ankara Tabip Odası üyeleri de ziyaretçilerimiz arasındaydı. Bize soğuğun
asla işlemeyeceği eldivenler getirdiler. Destekleri çok kıymetli, tekrar teşekkür
ederiz.
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Alanda eylem bitince Natoyolu, Şahintepe mahallesine gelerek kapı çalışması
yaptık. İmzalar topladık. Kamu emekçilerinin yaşadığı adaletsizliği ve direnişimizi
anlattık.

Her hafta perşembe günü, mahalleye gelerek kapı çalışması yapıyoruz. İki saat
boyunca kapıları çalıyor, kahvelere girerek konuşma yapıyoruz. Çok imza top-
layamıyoruz çünkü her hafta mutlaka iki üç eve davet ediliyoruz. Böyle olunca
da az ev gezebiliyoruz.

Davetleri geri çevirmiyoruz çünkü halkla doğrudan kurulan bağı çok önemsiyo-
ruz. Evlere girince insanların yaşamlarına dahil olma, onların sorunlarını dinleme,
kendi sorunlarımızı daha ayrıntılı konuşma, kim olduğumuzu ve ne istediğimizi
anlatma imkanı buluyoruz. Bunca korku politikasına rağmen halkımız hiç tanı-
madıkları insanlara evlerini açıyor, onlarla dertlerini paylaşıyor. Henüz yüzümüze
kapanan bir kapı olmadı.

Ben nerede “Bu halktan adam olmaz” diyen, halkı aşağılayan birilerini görsem,
bilirim ki o kişi halkla gerçek bir bağ kurmamıştır. Halka gidenler, oradan asla
eli boş dönmezler. Öğrenirler ve öğretirler. Ve böyle olduğunu bildikleri için, halk-
tan şikayet etmezler, halkla bağ kurmayı, onlara gerçekleri anlatmayı kendi so-
rumlulukları olarak görürler. Biz de bu yolu izliyoruz. Kapı açılınca kendimizi
tanıtıyor ve anlatmaya başlıyoruz. Çoğu, hemen imza atmak istiyor. Kimisi şüp-
heyle yaklaşıyor. Şüphelerini gidermeye, ne için orada olduğumuzu anlatmaya
çalışıyoruz. Genelde insanlar, darbecilerle ilişkili bir iş yapma kaygısını taşıyor-
lar. Biz de devrimci-demokrat eğitim emekçileri olduğumuzu kanıtlamaya çalı-
şıyoruz. 

Komik diyaloglar da yaşanmıyor değil. Örneğin geçen hafta birisi sohbet ilerle-
yince, Semih’in bıyıklarını referans alarak “solcu” olduğumuza kanaat getirdiğini
söylemişti. Eh, yanlış bir referans sayılmaz.

Yarın alanda Eren’den dünyadaki barış süreçlerini dinleyeceğiz. Ateş yakacağız,
küçük bir ses sistemimiz de olacak. Akşam 8’de, “Ödenmeyecek, Ödemiyo-
ruz”u izleyeceğiz. 35 kişi kadar olacağız. Bilet kontenjanımızı artırdık. Hala ye-
rimiz var. Buyurun gelin. Yine yazacağım. 

Herkese selam ve sevgiler.

Nuriye
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ON’LARIN KHK’SI VARSA
BİZİM DE DİRENİŞİMİZ VAR

6 Ocak 2017’den Not
Bugün yayımlanan KHK ile ihraç edildim. Onların OHAL’i, KHK’sı varsa bizim de
direnişimiz var. Savaşları kabulümüz. Mücadeleyi yükselteceğiz!

Malatya’dan bugün de gözaltı haberi geldi. KEC’in açıklaması:
AKP’nin keyfi KHK’larıyla ihraç edilen kamu emekçileri işini geri istiyor!

İki gündür Malatya’da işini ve öğrencilerini geri isteyen kamu emekçileri bugün
de gözaltına alındı.

Bu ülkede demokrasi yok, bu ülkede en temel haklarını kullanabilme özgürlüğü
yok, bu ülkede faşizm var!

Faşizm tüm kurumlarıyla teşhir olmuştur artık, faşizmi teşhir etmeye çalışmıyo-
ruz, faşizmi yenmektir amacımız. Tüm kamu emekçileri, tüm halkımız! Onlar sizin
meslektaşlarınız, onlar sizin öğretmenleriniz. Yıllardır tanırsınız Erdoğan öğret-
meni. Kime sorsanız O’nun fedakarlığını, aydın düşüncelerini, halkçı yanını an-
latır size.

Şimdi öğretmenimizi sahiplenme sırası bizdedir. 

Öğrettiği gibi yaşayan kamu emekçileri onurumuzdur!

Kamu emekçileri yalnız değildir!

Gözaltına alınan Kamu Emekçileri Cepheliler derhal serbest bırakılsın ve işine
iade edilsin!

Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ

***
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BÖYLE SALDIRILAR BİZE VIZ GELİR

7 Ocak 2017’den Not

Sevgili arkadaşlar, direniş dostları,

Dün geceden beri hakkımda sosyal medya üzerinden bir linç kampanyası örgüt-
leniyor. AKP’nin tetikçileri, benim herhangi bir kimse hakkında söyleyemeyece-
ğim, ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle, tehditlerle saldırıyorlar. Bu ahlak,
iktidarın ve onun tetikçilerinin ahlakıdır. 

Biz kendi ahlakımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Tetikçileri rahatsız et-
tiysek mücadelemiz doğru yoldadır.

Saldırılar ancak öfkemizi biler, bu da böyle bilinsin. Sosyal medya üzerinden linç
örgütlemek, küfür ve hakaretlerle saldırmak serbest. Ama sosyal medyada mu-
halefet etmek F tipi tecrit hücrelerine atılma sebebi. İşte AKP iktidarının ve onun
polis teşkilatının, yargısının işleyişi budur.

Tetikçilerle ilgili gerekli girişimlerde bulunacağım. Başıma gelecek en ufak şey-
den Emniyet Müdürlüğü’nden İçişleri Bakanlığı’na kadar tüm yetkililer sorumlu-
dur. Bunlardan hesap sorulmayan her an iktidarın suç hanesine yazılmaktadır.

Son olarak; faşizme karşı mücadele etmenin çocuk oyuncağı olmadığını biliyo-
ruz. Biz köksüz, geleneksiz, halktan kopuk bir avuç insan değiliz. Kökümüz Ana-
dolu topraklarındadır. Bilgimiz, halkın bilgeliğine dayanır. Diyeceğim o ki, böyle
saldırılar bize vız gelir.

Direniş kendi yolunu açıyor, açacak.

Yaşasın Direnişimiz
Yaşasın Ekmek ve Onur Mücadelemiz
Kahrolsun Faşizm

Nuriye

***
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TEK SİLAHIMIZ DİRENİŞİMİZDİR

9 Ocak 2017’den Not
İhraçlar kamu emekçilerine karşı açılmış bir savaştır. Biz de ‘savaşları kabulü-
müzdür’ diyoruz ve direnmeye devam edeceğiz. Onların KHK’ları varsa bizim
de direnişimiz var. Tek silahımız bu.

AKP’nin maaşlı tetikçileri tarafından sosyal medyada bana karşı bir linç başlatıldı.
Benim yaptığım paylaşıma 400’ü aşkın yanıt vardı ve ağza alınmayacak tehditler,
hakaretler edildi. Ağır silahlarla fotoğraf paylaşıp tehdit edenler var. Çok örgütlü
bir saldırı olduğu anlaşılıyor. 

İletimin altına ‘yanınızdayız hocam’ yazarak destek veren bir öğrenciyi de sosyal
medyadan emniyete ihbar ediyorlar. Bu şekilde ihbar ederek beni korkutmaya ça-
lışıyorlar. Sosyal medya üzerinden sadece hükümete muhalefet ettiği için insanları
tutukluyorlar ve F tipine atıyorlar. Beni tehdit edenler en aşağılık şeyleri yapıyorlar
ve hangi savcı bunları takip ediyor? Benim başıma bir iş gelirse ne olacak? 

Başından söylüyorum: İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü bundan sorumludur.

***

TEMEL MESELE DAYATTIKLARI TESLİMİYETE BOYUN EĞMEMEK

10 Ocak 2017’den Not
OHAL ile beyinlerimizi teslim almak istiyorlar. Buna teslim olmamak gerekiyor,
çünkü direnişin esas anlamı bu. Direniş ile işimize geri dönme, KHK’ları geri çek-
tirme iddiasına sahibiz ve buna inanıyoruz. Direnişimiz tekil bir direniş değil. İşe
iademizi istediğimiz kadar, KHK’ların geri çekilmesini ve iş güvencemizi de ka-
zanmayı hedefliyoruz.

AKP iktidarı, her ne kadar kriz halinde olsa da örgütlü biçimde emeği ve emek-
çileri hedef alıyor ve kendi kadrolarını yerleştirmeye çalışıyor. Bu nedenle emeğe
yönelen saldırı karşısında da birlikte hareket eden ve örgütlenmiş bir direniş gör-
meli. Çünkü bugün atılmayanlar da yarın işten atılmaya başlanacak, birçok insan
işsiz bırakılacak. Tam da bu nedenlerden ötürü, dayanışmanın da ötesine geçe-
rek, birlikte ve çetin bir mücadele vermeliyiz.

Birçok meslektaşım ve kıymetli insan mesleğinden edildi; ancak korkuttuklarını
sanmasınlar, çünkü karşılarında duracağız. Direnişimiz kazanılmış bir mevzi,
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takip edenlere de karşılığını bulacağına inandığımız bir çağrı yapıyor ve ka-
zanma iddiamız var. Bizler açısından temel mesele, dayattıkları teslimiyete
boyun eğmemek. Sosyal medya trollerini, tetikçilerini üzerimize salmaya devam
dahi etseler direniş kendi motivasyonu ile sonuna kadar sürecek.

***

BU ÇARK DA HER ÇARK GİBİ TERSİNE DÖNER

13 Ocak 2017’den Not
Direnişin 64’üncü gününü Grup Devinim’in katılımıyla kutlamak istedik. Polis saldırdı.
Yere attılar bizi ve çok sert yere çarptım. Düşer düşmez çok yakın mesafeden biber
gazı sıktılar. Nefes alamadım. Tekme atmaya başladılar, kafam hızla yere çarpıldı.
Bacağımın üzerine çıktılar, bacaklarıma çelme takarak götürmeye çalıştılar.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık muayenesi için Ankara Gazi Mustafa Kemal
Devlet Hastanesi’ne götürüldük. İşkencenin raporlaştırılmaması için doktora
baskı yapıldı ve Dr. Çıtak da işkenceyi raporlamamak için muayene yapmadı.

İşkence yapmak insanlık suçudur, Dr. Tarık Çıtak da işkenceye ortak olmuştur.
Faşizm diyor ki; ‘Bu çark döner siz de bu çark ile döneceksiniz, karşı koyarsanız
ben de saldırır, işkence yapar, gözaltına alır, tutuklarım. Boyun eğin, diz çökün!’
Ama görecekler ki bu çarkta her çark gibi tersine de döner. Haklı olan er ya da
geç kazanacak, biz kazanacağız. 

***

ZULÜM SONSUZA KADAR SÜRMEZ

26 Ocak 2017’den Not
Yarın polisler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Adliye önünde olacağız.
İşkence insanlık suçudur, bu suçun karşısında yanımızda olmanızı çok önemsi-
yoruz. İşkencenin karşısında birlikte duralım.

Öfke. Ne mutlu ki, öğretmenlerimize yapılan bu zulüm karşısında gümbür güm-
bür atan yüreklerimiz var. İnsanız hala. Ne mutlu, ne gururluyuz, 30 yıllık eme-
ğine sahip çıkan Erdoğan Öğretmenimiz var. Faşizme teslim olmayan Özkan,
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Mehmet Abi ve Umut var. Zulüm sonsuza kadar sürmeyecek, biliyoruz. Bildiğimiz
bir şey daha var: Bu adaletsizlik bittiğinde Malatya’da direnen kamu emekçileri
teslim olamamamın onuruyla yaşayacaklar.

Yaşasın Kamu Emekçilerinin Onurlu Direnişi!
Kahrolsun Faşizm!
Nuriye

***

DÜZCE HALKI MİMARINA SAHİP ÇIKACAKTIR

30 Ocak 2017’den Not
83. güne yeni direnişlerin heyecanı ile başladık. Mimar Alev Şahin Düzce’de
oturma eylemine başladı. İstanbul’da bugün direnişinin 9. gününde olan Betül
Celep’in yanına Emine Sevim de katıldı. Direnişçi sayısı 10 oldu. Daimi destek-
çimiz Veli Abi ile birlikte 11 kişiyiz.

Alev’in direnişinden haber gelmesini bekledik. Gözaltına alınıp alınmayacağını
merak ediyorduk. Saat 13.30’a doğru oturma eyleminden fotoğraflar internete
düştü. Yanında iki kişiyle birlikte Düzce’de bir meydanda oturuyordu Alev. Elinde
“İşimi İstiyorum” dövizi vardı. Bir süre sonra Emine’nin Betül’e katıldığını öğrendik.
Malatya’dan gözaltı haberini almıştık zaten. Hemen destek dövizlerimizi hazırladık.

Semih, Acun ve Veli Abi’yle birlikte bir video çektik. Tüm direnişçileri selamladık.

Benim için son 83 günün en neşeli anları, yeni direniş haberlerinin geldiği zamanlar
oldu. Semih’in direnişe katılacağını öğrendiğimde üç gün heyecandan yerimde du-
ramamıştım. Acun, Malatya’dan Erdoğan Abiler, İstanbul’dan Betül, Bodrum’dan
Engin... Hepsinde aynı heyecanı duydum. Alev’in direnişi bizi ayrıca mutlandırdı.
Direnişe inancı; kendine, mesleğine, Düzce halkına güveni bizi de güçlendirdi.
“Düzce’de nasıl olur” diyenler karşısında, saniye tereddüt etmedi. “Ben Düzce hal-
kına yıllarca emek verdim, onların çıkarlarını koruyarak mimarlık yaptım, Düzce
halkı mimarına sahip çıkacaktır” dedi. Halkın çıkarları için müteahhitlere kök sök-
türen, halkın beş kuruş parasını zenginlere peşkeş çekmeyen Düzce’nin mimarı
Alev’imiz, şimdi Düzce’nin göbeğinde direnişte. Ona ve tüm direnişçilere bin selam!
Bir abimiz demişti, “Bir mum bile olsa, ışık hiçbir zaman karanlığı görmez. Bir mum
bile yol göstermeye yeter.” Bizi böyle diri, böyle heyecanlı, umutlu yapan, karanlığı
görmeyen yüreklerimiz. Direnişin, yoldaşça bağlılığın ve inancın olduğu yerde umut-
suzluk yeşermiyor.
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Yüksel’de, insan hakları anıtının önünde bir mum yanıyor. Yönünüzü bu ışığa
çevirin, göreceksiniz, karanlığı yarmak bir mumla bile mümkün. Herkese sevgi
ve içten selamlar.

Nuriye Gülmen

***

HALK DÜŞMANLARININ ASLA ANLAYAMAYACAĞI
BİR SEVGİ İLE BAĞLIYIZ BİRBİRİMİZE

1 Şubat 2017’den Not
İşlerini geri isteyen kamu emekçisi dostlarımıza destek olmak için bugün Ma-
latya’dayız.

Malatya’daki kamu emekçilerine destek olmak için eylemlerine katıldım. Bod-
rum’dan ihraç edilen öğretmen Engin Karataş ve Zihin Engelliler Öğretmeni Sibel
Balaç da destekçi olarak eylemdeydiler. Gözaltına alındık. Malatya’daki arka-
daşlarla birlikte ben ve Engin Hoca serbest bırakıldık. Sibel Balaç ise keyfi bir
şekilde gözaltında tutuluyor.

Sibel Balaç’a ve bana hem hastanede hem karakolda işkence yaptılar. Hasta-
nede kelepçe taktılar. Sibel’e kelepçe takarken üstüne çıktılar. Karakolda üst
araması bahanesiyle işkenceye devam ettiler. Malatya Devlet Hastanesi’nde adli
muayene hekimi olarak çalışan (adını bilmediğim) kişi bizi kelepçeli bir şekilde
muayene etmek istedi. Gözünün önünde Sibel’e işkence yapılmasına seyirci
kaldı. Şimdi de Malatya polisi Sibel’i gözaltında tutarak suç işliyor. Malatya Bey-
dağı Karakolu’na gittik, Sibel’imizi uzaktan da olsa gördük. Konuştuk. Morali,
sağlığı iyiydi, herkese çok selamı var. Su, şeker ve polar götürdük. Nezarethane
soğukmuş, battaniye istedik bir de.

Sibel sahipsiz değil. Arkadaşımızın saçının teline gelen zararı içimize sindirme-
yeceğiz. Bir yanımız Beydağı Karakolu’nda bu gece. Bizi böyle yürekten sahip-
lenen arkadaşımızı cezalandırmaya çalışıyorlar. Nafiledir çabaları. Direnen kamu
emekçilerinin sahiplenilmesini engelleyemeyecekler. Gözaltında tutarak ne
Sibel’i ne de bizi yıldırabilirler.

Bizi işten atarak içimize bir kor attılar. Bu koru söndüremeyecekler. Çünkü bizim,
Sibel gibi işten atılmayı beklemeden kamu emekçilerinin hakları için mücadele
eden onurlu dostlarımız var. Bu korun koca bir ateş olmasını engelleyemeye-
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cekler. Çünkü biz birbirimizi çok severiz. Halk düşmanlarının asla anlayamaya-
cağı, idrak edemeyeceği bir sevgiyle bağlıyız birbirimize.

Yarın sabah Sibel’i almaya gideceğiz. Onu aldıktan sonra yeniden Ankara’da di-
reniş alanında, dostlarımızın yanında olacağız.

Kahrolsun Faşizm! Yaşasın Kamu Emekçilerinin Ekmek ve Onur Mücadelesi!
Sibel Balaç Derhal Serbest Bırakılsın!
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Nuriye

***

İNSAN USTA OLACAKSA HALKI SEVMENİN USTASI OLMALI

4 Şubat 2017’den Not
İki günlük Malatya macerasından sonra bugün anayurda döndük. Direnişin 85.
ve 86. günleri Malatya’da geçti. Plana göre 86. gün, yani perşembe günü dön-
müş olacaktım. Ama hayat çoğu zaman plan tanımıyor. Sibel gözaltında tutu-
lunca ilkin dönüp dönmemek konusunda tereddüt yaşadım.

Alandan iki gün uzak kalmak biraz zor geldi. Sonra ‘Sibel’i bırakıp nereye gidi-
yorsun’ diye kendime kızdım. Direniş; dayanışma ve sahiplenme olmazsa neye
yarar? Sonra tereddüt bitti. Sibel’i sahiplenmek, yalnız olmadığını hissettirmek
ve Malatya polisinin ikiyüzlülüğünü, işkenceciliğini duyurmak için ne yapabiliriz,
ona yoğunlaştık.

Malatya’da direnen kamu emekçileri Öğretmenler Erdoğan Canpolat, Özkan Ka-
rataş, Sertaç Ökdemir ve sağlık emekçisi Cengiz Uğurlu’yla dayanışmak için Ma-
latya’daydık. Bodrum’dan Engin Hoca bizden önce gitmişti. O gün alanda 7 kişiydik.
Açıklamayı yaptıktan sonra polis saldırısı başladı. Bir parkta, bankın üzerinde, ‘İşimi
İstiyorum’ döviziyle oturmanın suç olduğunu da Malatya’da tecrübe ettik.

Anıtın önünde oturmak suç oluyor da bankın üzerinde oturmak neden olmasın?
“İşimi İstiyorum” dediğimiz sürece kapımızın önünde otursak suç sayacaklar.
Malatya’da da aynı taktik: Çok büyük bir suç işliyormuşuz gibi; polis yığınağı,
yerlerde sürükleyerek gözaltına alma, sonra kabahatler kanunundan para cezası
keserek serbest bırakma. Bütün o işkenceler, alıp götürmeler, karakolda saat-
lerce bekletmeler filan aslında bir kabahat işlediğimiz için.
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Faşizm, mantık sınırları içinde hareket etme gereği bile hissetmiyor. Sanırım bu
da onun en tanınır hallerinden biri. ‘Faşizmin mantığı yoktur’. Hedefe kilitlenmiş:
Bunları burada oturtmayacağız. Gerisi teferruat. Gereken neyse yapılır, iş kılıfına
uydurulur.

Kılıflarını Ankara’da nasıl parçaladıysak Malatya’da da parçalayacağız. Direniş
kendi yolunu açacak.

Gözaltı epey olaylı geçti. Hastanede Sibel’e ve bana ters kelepçe taktılar. He-
kimlik görevini icra eden kişi yine tıp eğitimi almış bir polis işbirlikçisiydi. Bizi ke-
lepçeyle ve orta yerde muayene etmeye kalktı. Kabul etmedik. Uzun
tartışmalardan sonra muayene odasında muayene olabildim. Kelepçeden dolayı
bileklerimde oluşan izleri yazmak istemedi. Kıymeti kendinden menkul bir ge-
rekçesi de vardı: O izler kelepçe takarken olmuş. Ben de brek dansı yaparken
olduğunu iddia etmedim zaten. Sonra kıvırdı. Onları yazacağım zaten hanım-
efendi, uzatmayın. Başka bir yerinizde bir şey var mı?

Karakolda devam etti işkence. Araçtan inince slogan attığım için saldırmaya baş-
ladılar. Yüzüme vurdular. Sürükleyerek nezarethaneye götürme, üst araması,
ayakkabı çıkarma. İşkencecilik ruhlarına sinmiş. İşkence yapan polislere hep
söylüyorum. Akşam eve gidince o pis ellerinle çocuklarına dokunacaksın. Ço-
cuklarına anlat bu yaptıklarını. ‘Ben her gün insanlara işkence yapıyorum’ de.
‘Benim işim bu’ de. Duymazlıktan geliyorlar.

Biz, altı kişi bırakıldık. Sibel’e gözaltı işlemi yaptılar. İşlemleri de uzatıp mesai
saatini geçirdiler. Biz 5’e çeyrek kala çıktık, savcıyla konuşup Sibel’in hemen
savcılığa getirilmesini istemek için adliyeye gittik. Ama savcı çıkmıştı. Nöbetçi
savcı, benim işim değil diyerek ertesi güne bıraktı. Sibel ertesi sabah savcılığa
çıkarıldı. Savcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Oradan da adli kont-
rolle serbest bırakıldı. Suç tarifi: Yere paralel uzanmak suretiyle sürüklenme. Sü-
rükleyen işini yapıyor ne de olsa. Sen sürüklenene bak. Yerde, yüzü koyun
vaziyette polisler tarafından sürüklenen bir emekçi resminde işkenceyi görme-
yen, işkenceye maruz kalanı suçlu gören bir hukuk insanı.

Buna imkan tanıyan bir hukuk. Ya adalet? O binalardan, o insanlardan çok
uzakta. Bizim direnen bedenimizde, zihnimizde, eylemimizde, sözümüzde.

İcra ettikleri meslekler de insanları şekillendiriyor. İşkenceci polis işkencede us-
talaşıyor. Savcı suçsuz insanları cezalandırmada. Hep düşünürüm. Nasıl bu hale
geliyorlar?

Evlatlarının, ana babalarının, eşlerinin yüzüne nasıl bakıyorlar? Sonra bilirim:
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Hiçbir çelişki sonsuza dek sürmez. Bir yerde çözülür. Göreve ilk başladığında
işkence yaparken elleri titrer polisin. Savcılar, hakimler gece yatarken bir muha-
sebe yapar belki. Sonra ustalaşır kişi. İşini ne kadar iyi yaparsa o kadar ustalaşır.
Ruhu kapkara oluncaya dek. Bir süre sonra eli hiç titremez, zihni hiç muhasebe
yapmaz olur. Her şey rutinleşir.

İnsan neyde ustalaşacağını iyi seçmeli. İnsan usta olacaksa, halkı sevmenin us-
tası olmalı mesela. Vatanını; bir ağacı, bir kuşu, bir çocuğu, gökyüzünü, toprağı;
capcanlı, durmadan devinen, değişen yaşamı içi ürpererek sevmenin ustası ol-
malı. İnsanlığın yarattığı tüm güzel değerleri, haksızlık karşısında susmamanın,
adaleti aramanın, kendi adaletini yaratmanın, yaşamı iliklerinde hissetmenin, al-
dığı her nefesin kıymetini bilmenin ustası olmalı. İnsan olabilmek, insan kalabil-
mek için.

Bugün alana gelince, içime yine bir ‘evime geldim’ duygusu yerleşti. Direnişçileri
ve direniş dostlarını sımsıkı kucakladım. Bir yandan, hiç ayrılmamışım gibi tap-
taze, capcanlı bir yakınlık, diğer yandan uzun zamandır alandan ayrıymışım gibi
bir vuslat hali. Ne güzeldi. Vakit çarçabuk geçti. Şarkı söyledik, halay çektik, slo-
gan attık. Yeni insanlarla, yeni sohbetler. Her yeni gün alana çıktığımızda yeni-
leniyoruz. Ziyaretçilerimiz sayesinde.

Yarın yeni bir gün. Yaşam planlarımızı bozar mı bilmiyorum. Bozmazsa, her za-
manki saatte orada olacağız.

Sevgiler.

Nuriye

***

KEZBAN ANAYA VE BAŞKA ANALARA DAİR

6 Şubat 2017’den Not
Direnişte 90 günü geride bıraktık. 10 Ekim davasından bahsederek başladık ey-
lemimize. Bugün davanın ikinci duruşması görülmeye başladı. Cumaya kadar
sürecek. Açıklamada hem kaybettiğimiz insanları andık hem de davanın seyrin-
den, iktidarın katliamdaki sorumluluğundan bahsettik. Bir süredir alanda her gün
küçük de olsa bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bir türkü, bir şiir ya da bir öykü
okuyarak hem kendimizi beslemek hem de ziyaretçilerimizle kolektif bir şeyler
yapmış olmak istiyoruz. Bugün de Sabahattin Ali’nin Sırça Köşk’ünü okuduk.
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Öykü “Sırça Köşk” kitabının içinde, masallar bölümünde bulunuyor. Ben okurken
çok keyif aldım. Sokak ortamında yoğunlaşarak dinlemek biraz zor. Ben öyküyü
okurken ezan okundu, motor geçti, Güleç oraya buraya havladı. O yüzden din-
leyenler benim kadar keyif aldı mı bilmiyorum. Ama alanda kolektif bir şeyler
yapmayı çok önemsiyor ve çok seviyorum. Alanda olan herkesin aynı duygu ve
düşünceler etrafında gezinmesi bile bana çok anlamlı geliyor.

Yarın Semih bir türkü söyleyecek. Adında “Mardin” geçtiğine göre, bir Mardin tür-
küsü olmalı. Esra’ya bir jest yapalım, Mardin’e bir selam yollayalım, diye düşün-
müş Semih.

Benim de hoşuma gitti. Canlı yayından paylaşırız, takip etmek isteyenler twitter
hesaplarımızdan izleyebilirler. Saat 15.00’da yayında olacağız.

Benim için bugünün en anlamlı anları Kezban Ana’yla sohbet ettiğimiz zamandı.
Halkın bilgeliğine Kezban Ana nezdinde bir kez daha hayran oldum. Veli abinin
tutsaklık sürecini, kolunun koparıldığı anda yaşadıklarını, savcılarla, askerlerle
ettiği kavgaları, halkın yoksulluğu, geçim derdi karşısında duyduğu öfkeyi, daha
neleri anlattı. Çok duygulandım, çok üzüldüm, çok sevindim. İçim aldı verdi dur-
madan. Böyle deneyimler yaşayınca hep, bunları daha çok insan dinlemeli, duy-
malı diye düşünüyorum.

Şimdi Kezban Ana’nın değil ama başka bir ananın sözlerini aktarabilirim. Henüz
bitirdiğim, “Sandino’nun Kızları” kitabında bulunan, Nikaragua Devrimine hayatını
vermiş bir ananın küçük kızına yazdığı bir mektuptan. Kadının adı İdania Fer-
nandez. İdania bir daha göremeyeceği kızına şöyle der mektupta: “Bunları sana
yüz yüze söylemek fırsatını bulamazsam ve başka kimse de söylemeyecek
olursa diye anlatıyorum. Bir ana yalnızca çocuğunu dünyaya getiren ve ona
bakan biri değildir; bir ana bütün çocukların, bütün insanların acısını, sanki hep-
sini de karnında taşımışçasına duyar. En büyük arzum, bir gün senin yüreği in-
sanlık sevgisiyle dolu gerçek bir kadın olman. Ve adaleti nasıl savunacağını bilip,
onu ayaklar altına almaya kalkışan kim ve ne olursa olsun, onu koruman.”

İdania’nın sözleri bizim için de vasiyet. Adaleti ayaklar altına alanlara karşı, onu
var etmek için direniyoruz.

Direniş 91. gününde sürüyor. Herkesi alana, dayanışmaya bekleriz.
İçten sevgilerimle,

Nuriye

***
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HASRETLİK VE YENİ KHK’YA DAİR

7 Şubat 2017’den Not

Nedim abi bize erzak getirmiş
Halkımız sağ olsun : )

91. Gün: Güne sakin başladık. Yüksel çok kalabalıktı ama ziyaretçilerimiz pek
fazla değildi gün boyu. Genelde biriyle sohbet ederken bir başkasına merhaba
deriz, sohbetler yarım kalır, oradan bir başkasına. Ziyaretçilerin çokluğundan 5
dakika oturmaya fırsat bulamayız. Her gün yeni insanlarla tanışırız. Bir de alanın
müdavimleri olur.

Bugün kitap okumaya bile fırsat bulduk. Semih ve Kezban Ana’yla beraber “Ben
Bir Gürgen Dalıyım” kitabından 5-6 sayfa kadar okuduk. Acun da birkaç ziyaretçiyle
sohbet ediyordu. Sonra yine bir kalabalık oldu, kitap okumayı bıraktık, sohbete
daldık. Direnişi Antalya’dan izleyen sevgili Sema tüm gün bizimle birlikteydi. Tati-
linin bir kısmını Ankara’da geçiriyormuş, kıymetli vaktinden bize de ayırmış. Sağ
olsun. Direnişin müdavimleri yine alandaydı. Saniye Abla çorba yapıp getirmiş.

Direniş dostluğunun, yoldaşlığın yanına sağlıkçı özeni de eklenince, bazen anne
evhamını aratmıyor, sağ olsun. O çorba içilecek. İtiraz etmemeyi öğrendik.

Günün olayı Semih’in bayılmasıydı. Hemen her gün kendi hazırladığımız parça-
ları destekçilerimizle paylaşıyoruz. Şiir, türkü, öykü vs. Bugün için Semih bir türkü
hazırlamıştı. “Turnam Gidersen Mardin’e”yi birlikte söyleyecektik.

Dünden beri Semih’e türkünün hikayesini bulup bulmadığını soruyordum. “Bul-
madım ama benim bir hikayem var” diyordu. Bugün öyle tatlı anlatmaya başladı
ki. Bir öğretmen varmış, memleketinden çıkmış, Erzurum’un bir ücra köyüne
atanmış. Turnalar oradan Mardin’deki sevdiceğine selam götürsün diye bu tür-
küyü söylermiş. Sonra bu öğretmen eşinin yanına, Mardin’e yerleşmiş ama gün
gelmiş, işinden atılmış, direnmek için Ankara’ya gelmiş, yine ayrılık başlamış.

Şimdi yine sevgilisine hasretini götürsün diye turnalar, bu şarkıyı söylemek is-
temiş.

“Bizim hikayemiz” dedi ve türküyü söylemeye başladı. Neden sonra birden yere
yığıldı. Ama bilincini kaybetmedi hiç. Hemen kendine geldi. Türküyü bitireceğim,
dedi. Biz tansiyon aleti, doktor diye koştururken oturduğu yerden türküyü söyle-
meye başladı yeniden. Esra da ona bir selam yazmış. Türküyü bitirdikten sonra
Esra’nın selamını dinledik.
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Semih Esra’nın selamını okurken çok duygulandım. Gözümden damlayan birkaç
damla yaşın sebebi, kardeşimin tertemiz sevdası, halkına, davasına duyduğu
bağlılık ve güven karşısında hissettiğim coşkudur. Bunca pisliğin içinde temiz
kalmış insanlar, sevdalar, hasretler içinde yaşamak ne büyük kıvanç, ne büyük
gönenç bilseniz.

Yazacaklarım bitmişti ki yeni KHK’nın haberi geldi. Semih’in eşi Esra da atılmış.
Hasretlik bitti. Turnalar Mardin’e varmadan devletin eli Esra’yı Mardin’den ko-
pardı. Tanıdığım o kadar çok isim var ki listede saymakla bitmez. DTCF Tiyatro
Bölümü’nde sadece dört akademisyen kaldı. Bazı bölümler fiili olarak kapatılmış
oldu. Ankara Üniversitesi’nden 72 akademisyenin işine son verildi. Birçok üni-
versitede imzacı akademisyenlerin hepsi atıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki dostlarıma, hocalarıma, ESOGÜ’nün
can damarlarına selam göndermeden geçemem. Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde iki buçuk yıl birlikte çalıştığımız, dos-
tum, yol arkadaşım Betül Havva Yılmaz’ı da atmışlar. Zor günlerin iyi insanı çok
sevgili dostum Pelin Tuştaş’ın, ESOGÜ’yü benim için çekilir kılan dostlarımdan
Neşe Şen’in, sevgili Selda Şen’in, kıymetli hocalarım Burcu Toğral ve Cem Kap-
tanoğlu’nun isimleri de var listede. Barış Bildirisi imzacılarından olmaları dolayı-
sıyla bir buçuk yıldır baskı altında tutulmaya çalışılan sevgili dostlarım ve
hocalarım baskılara hiç boyun eğmediler. Onlar ESOGÜ’nün onurudur.

Halk için bilimi ve eğitimi savunan, kamu emekçilerinin hakları için mücadele
eden, tutsaklıklar yaşamış, soruşturmalar geçirmiş pek çok öğretmen arkadaşı-
mın adı da aynı listede. Onlar öğretmenliğin yüz akıdır.

Bu saldırılar, işten atmalar bitmeyecek, biliyorduk. Daha da sürecek. İlericiyim,
demokratım diyen kimseyi kamu kurumlarında tutmayacaklar. Eğer karşı dur-
mazsak, yarın kapımıza dayanacaklar. AKP iktidarı teslimiyeti dayatıyor derken,
retorik yapmıyoruz. Bugün ilerici kamu emekçileri, ihraç edilmeyi beklemeden
harekete geçmeli. İhraç edilenler için değil, önce kendileri için. Öğrencileri, ço-
cukları, çalışma arkadaşları, aileleri ve Türkiye halkları için. “Sıramızı beklemi-
yoruz” demeliler. Çünkü biliyoruz: Beklemekle geçmeyecek. 

Yarın Türkiye’nin aydınları, öğretmenleri, bilim insanları için sloganlarımızı daha
gür atacağız. Direniş mevziimiz herkese açık. Söyleyecek sözü olan herkesi
alana bekleriz.

Selamlar, sevgiler,

Nuriye
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ÜÇÜNCÜ AYIMIZA VE BAŞKA ŞEYLERE DAİR

12 Şubat 2017’den Not

92-96. Günler: İnsan Hakları Anıtı’nın önünde 96 gün geçti. En son 91. günü
anlatmıştım. Semih’in bayıldığı, aynı gece yeni KHK’nın yayımlandığı gün. O
günden bu yana iki eksikle direnişe devam ediyoruz. Veli abi ailesiyle şehir dışına
çıktı Semih, evi toplamak için Mardin’e gitti. Esra da görevden alınınca artık Mar-
din’deki eve gerek kalmadı. Eşyaları depoya koyup Ankara’ya gelecekler.

Yaşamlarımız böyle değişiyor işte. Yüz bin kamu emekçisi aynı sorunları yaşadı,
yaşıyor. Herkesin küçük dünyasında kim bilir ne büyük sorunlar yaşanıyor. Her
gün yeni insanlarla farklı konular hakkında konuşuyoruz. Sohbet ederken, bunu
mutlaka anlatmalıyım diyorum. Ama koşturmacanın içinde o anki duygu ve dü-
şünceler silinip gidiyor. Çok azı hafızamda kalıyor, çok silik birer anı olarak.
Geçen gün bir mühendisle böyle bir sohbetimiz oldu. 3. Havalimanı inşaatında
çalışıyormuş. İşten ayrılmış. Uzun konuştuk, bir cümlesini unutmak mümkün de-
ğildi: “Havalimanı inşaatında haftada bir işçi ölüyor”. Böyle şeyleri hiç unut-
mamalı insan. Önce, yaratılan ve üretilen her şeyin emekçilerin ellerinden
çıktığını bilmeli. Sofrasına gelen zeytinin, aldığı ayakkabının, gezdiği alışveriş
merkezinin, üzerinde oturduğu mobilyanın, kullandığı elektrikten suya, kendisine
bir miktar para karşılığında sunulan her şeyin yaratıcısının insan emeği, emek-
çilerin alın teri olduğunu bilmeli. Dahasını da bilmeli. Ve hiç unutmamalı: Dünya
üzerinde yaratılan ve üretilen her şeyde sadece alın terimiz değil, canımız ve
kanımız var.

Düşünüyorum. O havalimanı inşaatı bittiğinde kaç işçinin canına mal olmuş olacak?
Kaç kişi 3. Havalimanını kullansa katledilen doğanın ve insanların canına mal ol-
duğuna değer? Bu ülkede bizim canımızın bir değeri var mı? Bizim emeğimizin,
yaşamımızın, çocuklarımızın, öğrencilerimizin, düşüncelerimizin, duygularımızın,
acılarımızın egemenlerin gözünde zerre kıymeti var mı? Ankara Üniversitesi’nden
ihraç edilen akademisyenlerden sonra da benzer bir şeyi düşündüm. Sadece aka-
demisyenler, öğretmenler değil adaletsizliğin muhatabı yüzlerce öğrenci derslerine
devam edemez durumda. Dersler hocasız kaldı. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
danışmansız, öğrenciler öğretmensiz. Hangisinin önemi var iktidar için? 

Sadece kendi iktidarlarının bekasını düşünüyorlar. Onun bekası, bizim açlığımız,
işsizliğimiz, canımız demek. Esra bir öğrencisinin videosunu göndermiş. Bir Kürt
kızı içli içli ağlıyor. Babası soruyor: “Niye ağlıyorsun?” “Esra Öğretmen bir daha
gelmeyecek”. “Gelecek kızım,” diyor baba. Çocuk ağlamaya devam ediyor:
“Anne” dedi, “bir daha gelmeyecek.” Sadece bu kız çocuğunun gözyaşı için bile,
adaletsizliğe karşı direnmeye değer. 
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Dün üçüncü ayımızı kutladık. Nice üç aylar olmadan işimize geri dönme dileğiyle.
Dostlarımız bizi yalnız bırakmadı, sağ olsunlar. Adını öğrenemediğim sokak mü-
ziği yapan bir grup, bu kez bizim için çaldı ve söyledi. Halay çektik, birlikte tür-
küler söyledik. Tiyatroj, Pusula’yı bizim için tekrar oynadı.

Direnişin coşkusunu daha güçlü duyduğumuz anlar yaşadık. Çok güzeldi. Emeği
geçenlere pek çok teşekkür ederiz.

Yalancı bahar bitti. Kış geri geldi. Bugün yine bıçak canlandıran bir ayaz vardı.
Sonunda hasta oldum. Direnişin başından beri hiç hasta olmamıştım. Övüne
övüne bir hal oluyordum. Havalar ısınınca, aşırı kalın giyinmeye devam ettiğim
için terledim birkaç kez. Üşümekten akıldışı bir korku duyduğumdan ve Ankara
kışı beni epeyce terbiye ettiğinden yünleri ve termalleri çıkaramadım bir türlü. Her
ne hal ise, terleyip soğuyunca şifayı kapmış olmalıyım. Esaslı bir gribe yakalandım.
Bugün alana, ziyarete gelen bir hekime muayene olduk ayaküstü, Acun’la beraber.
Onun da boğazı ağrıyordu. Arkadaşlar, hekime ikimizin de hasta olduğunu söyle-
diler. Hiç yadırgamadı, bizi oracıkta muayene etti sağ olsun. Telefonun ışığıyla bo-
ğazımıza filan baktı. Çok fantastikti alanda muayene olmak. Ağzımızı açıp, “aaaa”
da dedik. Hekim birkaç soru sordu, ilaç tavsiyesinde bulundu.

Minnettarız kendisine. Ve halkımıza. Soğukta, ayazda, iyiliğimizde, kötülüğü-
müzde bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza; dualarını, selamını, iyi dileklerini
esirgemeyen Ankara’nın güzel insanlarına, duygu ve düşüncelerini paylaşmak-
tan çekinmeyen, durup dinleyen, ne için orada olduğumuzu merak eden herkese
çok şey borçluyuz. Var olsunlar!

Yarın Bodrum’dan Engin Öğretmen yeniden direnişe başlıyor. Polisin komplo-
sunu boşa çıkaracak, inanıyoruz. Direnişler çoğalacak. Zulüm yenilecek, biz ka-
zanacağız. Yarın yine alandayız. Yeni direnişlerin heyecanıyla dolu olacağız.
Bekleriz.

Sevgiler,

Nuriye

96. gün. Halaya durduk. Soğuk havada ısınmak için de halay candır.

15 Şubat’ta, 9.30’da Ahmet Şık için Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. Gerçekleri Söyle-
mek Suç Değildir! Ahmet Şık Serbest Bırakılsın!

KHK ile Osmangazi Üniversitesi’nden ihraç edilen Betül Yılmaz, pasaportu iptal
edildiği için dönemediği Almanya’da her gün eylem yapacağını açıkladı.
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15 Şubat 2017’den Not

Direnişin 99. Günü

ONUR ve ADALET DİRENİŞİMİZİN 100. GÜNÜNDE
100 DOSTUMUZLA HALAY KURACAĞIZ.
YÜREĞİNİ UMUDUNU AL DA GEL
Nuriye 

***
YASADIŞI HALAY ÇEKMEK BİZİM İŞİMİZ

17 Şubat 2017’den Not

100. Gün: Yine yasadışı eylem yapmayı başardık. Elimizde dövizimizle anıtın
önünde oturmaktan, 100 kişiyle birlikte halay çekmeye devletin “yasal” sınırlarını
epey genişlettik. Artık anıtın önünde oturmak, slogan atmak, pankart asmak,
imza toplamak ve sınırlı sayıda insanla halay çekmek yasal (her an yasadışı ilan
edilme ihtimali ile birlikte). Ama 100 kişiyle halay çekmek yasadışı. Polis fezle-
kesindeki ifade şöyle: “100 kişiyle birlikte halay çekmek suretiyle yaptığınız ya-
sadışı eylem”. Dün, direnişin 100. gününde, 100 kişilik, umudumuz, direncimiz
kadar güçlü bir halay kuralım, demiştik. Etkinliklerimiz öğle saatlerinde başladı.
Alanı farklı dekore ettik.

Dövizlerimizi panolara yapıştırdık. Direnişin 100. gününü ifade eden ayrı bir pa-
nomuz vardı. Bir de, ziyaretçilerimizin direnişle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade
edebilecekleri bir pano hazırladık. Türkiye genelinde devam eden altı direnişten
fotoğrafların olduğu bir pankart hazırlamaya başladık.

Ziyaretçilerimizle birlikte pankartı boyadık, işledik. Saat 17.00’da halay için ha-
zırlanmaya başladık. Direnişçiler olarak konuşmalarımızı yaptık. Müzik de hazır
olunca halayımızı kurduk. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba halaya başlarken
ziyarete geldi. Polislerin Veli Ağbaba’ya “5 dakika göstermelik bir şey yapsınlar,
uzatırlarsa müdahale ederiz” dediklerini duydum. 10 dakika kadar halay çeke-
bildik. Sonra anons yapmaya başladılar. Ne dediklerini tam olarak duymadım.
Ama karşılığında, halay çekmeye devam edeceğimizi, on dakika halaya taham-
müllerinin olmadığını söyledim. Slogan atmaya başladık. Halaya devam ettik.
Çevik kuvvet polisleri alanda herkese gaz sıkarak sürmeye başladı. Bir kısmımız
Yüksel’den Selanik Caddesi’ne doğru, diğer kısım Konur’a doğru sürüldü.
Hemen tekrar alanda toplandık, slogan atmaya başladık. Polis müdahalesinden
sonra, bizim hiçbir çağrımız olmamasına rağmen insanların tekrar alana gelmesi,
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toplanması çok güzeldi. Anıtın önünde oturan küçük bir kalabalık vardı. Sonra
birden bir polis amiri, kaçanların hepsini yakalayın diye bağırmaya başladı. Çe-
vikler yanımızdan geçerek, Selanik’e doğru koşmaya başladılar. Kafelere girerek
insanları gözaltına almaya çalışıyorlardı. Sonra birden yüzümüze gözümüze gaz
sıktılar. Acun’un “Ölüyorum” diye bağırdığını duydum. Acun’u kurtarmaya çalışan
4-5 kişi zincir halinde gözaltına alındık.

Deniz Acun’la ikimize yapıştı, polis Deniz’in boğazına sarılınca, Deniz’in oğlu
Dağsu polislere müdahale etmeye çalıştı. Bizi birbirimizden koparmaya çalışır-
ken bir süre yerlerde sürüklendik. Sonra gözaltı aracına götürüldük.

Gözaltı aracında tartışmalar devam etti. Deniz Dağsu’nun yüzünün halini gö-
rünce polislere bağırmaya başladı. Polisler ona müdahale etmeye çalıştılar, po-
lisin Deniz’i ittirdiğini görünce biz de müdahil olduk. Toplamda 11 kişiydik. Gece
12 gibi hastaneden salıverildik. 

Acun hem kalp hem astım hastası. Yakın mesafeden gaz sıkılınca fenalaştı. Biz
götürüldükten sonra hekim ve sağlıkçı arkadaşlar ilk müdahaleyi yapmışlar. Sonra
ambulansla hastaneye götürüldüğü haberi geldi. Neyse ki, hastanedeki müdaha-
leden sonra normale döndü. Hep Çayan Birben ve Metin Lokumcu geliyor aklıma.
Astım hastası biri için, yakından gaz sıkılması ölüm demek. Acun’u ölümden hal-
kımız kurtardı. Biz gözaltına alındıktan sonra Acun’u polise vermemişler. Halk, tek
sığınağımız, tek güvencemiz. Bu halkın evladı olmaktan onur duyuyoruz.

Müdahaleden sonra insanlar dağılmamış. 18.00’da destekçilerimiz, bizim yeri-
mize açıklama yaparak eylemi sonlandırmışlar. Sevgili Murat Çeşme ve Nevin
Koçoğlu konuşma yapmış. Bu haberi alınca ne kadar gönendiğimizi anlatamam.
Sert müdahaleye, gaza, gözaltına rağmen eylemimiz sloganlarla, açıklamayla
bitti. İrademiz kazandı. Biz kazandık.

Yasadışı halay çekmeye devam edeceğiz. Bugün, onların “yasadışı” dediği hak-
larımızı korumazsak, yarın nefes almamızı yasadışı ilan edecekler, biliyoruz. Ha-
layımız, direncimizin, haklılığımızın ve umudumuzun ifadesidir. Halka çağrı
yaparken, omuz başımızda olun, ayak seslerimiz yeryüzüne yayılsın, demiştik. Di-
reniş dostları bizi yalnız bırakmadı. Ayak seslerimiz Yüksel’den yeryüzüne yayıldı.

Yüksel’i dolduran dostlar, elimizi tutan ellerinize, mendil tutan parmaklarınıza,
halayın ritmiyle yere vurduğunuz ayaklarınıza sağlık. Sizleri çok seviyoruz, hiç
unutmayın.

Bugün halayla başlıyoruz eyleme. Herkese selam ve sevgiler.
Nuriye
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CESARET; NEYİN KORKMAYA DEĞER OLDUĞUNA
KARAR VEREBİLMEKTİR

28 Şubat 2017’den Not

112. Gün: Geçen cumartesi İstanbul’daydım. Grup Yorum’un çalışmalarını
devam ettirdiği İdil Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “AKP’nin Gücü Grup
Yorum’a Yetmez” etkinlikleri kapsamında Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından
Barkın Timtik’le birlikte söyleşiye davet edildik. Çok güzel, dolu dolu bir söyleşi
oldu. Benim için söyleşinin en güzel yanı Barkın’ı dinlemekti. İkincisi ise dinle-
yenlerin coşkusu, direnişe dair motivasyonları ve ilgileriydi. Direnişi bu kadar he-
yecanla takip eden ve merak eden bir kitleyle daha önce hiç karşılaşmamıştım.

Direniş dostları dediler ki; hava durumunu takip eder gibi Yüksel Direnişini takip
ediyoruz. İnsan alandayken, paylaştığı bir fotoğrafın, bir anın ne denli kıymetli
olabileceğini kestiremiyor. İnsanların ilgisini görünce alandan daha çok şey pay-
laşmalı, alanın duygusunu, direnişin coşkusunu sosyal medya insanlarına taşı-
yabilmeliyiz diye düşündüm. Barkın’ın konuşması çok güzeldi. Bana ayrı bir
motivasyon ve güç verdi. Çok sade bir zihinle, dupduru kelimeleriyle anlattı;
“neden direnmeliyiz”i, kendisinin neden direndiğini. O gün Barkın’ın aktardığı
bazı sözler zihnime kazındı. Biri Aristoteles’ten: “Cesaret, neyin korkmaya
değer olduğuna karar verebilmektir.” 

Ben de ölüm orucu şehidi Berkan Abatay’dan örnek verdim aynı konuşmada,
aynı tema çerçevesinde. Konuşurken zihnimde kaldığı kadarıyla aktarmıştım.
Şimdi metinden alıyorum: “Yoldaşlarım benim cesaretimi anlatacak muhakkak.

Ama ben size korkularımı anlatacağım. Kimse korkusuz olduğunu iddia etmesin,
yoktur böyle biri. Önemli olan korkularını tanımak, onları tüm duygularıyla birlikte
yönetmektir.

Ben en çok alnıma leke sürülmesinden korktum. Öyle bir sonla karşılaşmamak
için her gün sorguladım kendimi. Yaşama nedenlerimi, neden öldüğümü... O kadar
çok soru sorup o kadar çok cevapladım ve yüreğimin içindeki en küçük titremeyi
dahi tanımlamak için o kadar çok düşündüm ki tahmin bile edemezsiniz.”

Bazı korkularımıza rağmen, bazı korkularımızı ise besleyerek direnmeliyiz. Çok
korkmalıyız çaresiz gibi kalmaktan, öylece durmaktan, beklemekten; çok korkma-
lıyız onurumuza sahip çıkamamaktan. Çok korkmalıyız, öğrencilerimize salık ver-
diklerimizi hayata geçirememekten. Çok korkmalıyız, teslim olmaktan. Ödümüz
kopmalı. Ayrıca bilmeliyiz: Ne güzel korkudur onlar. Bizi insan yapar. Bugün alanda
Grup Yorum için adalet istedik. Dışarıda kalan Yorumcular, tutsak Yorumcular için
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topladıkları imzaları Adalet Bakanlığı’na getirmişler. Gelmişken hem bizim eylemi-
mize destek olmak hem de Grup Yorum’un mahkemesine çağrı yapmak için açık-
lama yaptılar alanda. Onur duyduk, mutlu olduk. Yarın tüm tutsak Grup Yorum
elemanlarının serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bir yanımız Çağlayan’da.

Yarın, direnişin 113. gününde, Ankara’nın yalancı baharında, yine anıtımızın
önünde olacağız. 113. günün ısrarı ve kararlılığıyla.

Selam ve sevgiler

Nuriye

Not: Direnişçiler artıyor. Sevgili Mahmut Konuk abimiz iş yerinin önünde
direnişe başladı. Haftada bir gün (Pazartesi 11.30-13.30) iş yeri
önünde, diğer günler bizimle birlikte sık sık direniş alanında olacak.

***

VAZGEÇİLMİŞ BAZI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA DAİR

1 Mart 2017’den Not

113. Gün: Bugün bir arkadaşım, sigarayı bıraktığını günlüğünde niye anlatmı-
yorsun diye sordu. Niyeyse biraz mahrem bir konu gibi görünüyordu bana. Hala
biraz öyle geliyor. Ama önemli olduğunu da düşünüyorum. Kişisel tarihim açı-
sından önemli, direniş açısından da öyle. Aslına bakarsanız, artık direnişten
ayrı tasavvur edilebilecek bir “birey olma” halimiz de yok. O yüzden herkesi il-
gilendirebileceğini düşündüğüm şeyleri anlatmak iyi olabilir, diye düşünüyo-
rum.

Sigara bir süredir yüktü. Kış koşulları, sokakta olma, sürekli koşturma hali in-
sanı zorluyor. İyi beslenmek, iyi uyumak, dinç olmak gerekiyor. Sigarayla pek
mümkün değildi bu. Daha önce bıraktığım için biliyorum. İçmediğim zaman
daha iyi uyuyorum, daha dinç uyanıyorum. Daha az çay, kahve içtiğim için vü-
cudumda demir emilimi daha iyi yapılıyor, dolayısıyla demir eksikliği anemisi
gibi sorunlarla daha kolay başa çıkabiliyorum. En önemlisi iştahla yemek yiyo-
rum. Karnım doyuyor, enerjim yerinde oluyor. Daha başka güzellikleri de var:
Saçlarım kokmuyor, kendim kül tablası gibi kokmuyorum, sabah uyanınca ağ-
zımda o iğrenç tat olmuyor falan filan. Tabii, sigara bir bağımlılık. İnsan geçerli
nedenleri bir bir sıralayıp, öyle hemen bırakamıyor. Garip bir eşik var. İkna
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olma ve karar verme eşiği. Eğer bırakmanız gerektiğine ikna oldu ve karar verdi
iseniz, sigarayı bırakabiliyorsunuz.

Bir süredir zihnimi meşgul ediyordu ama üstüne fazla düşünmeyip geçiştiriyor-
dum. Sonra sevgili Hatice’m, görmezden gelmemin önüne geçti. Kendi vücudum
hakkındaki tasarrufumu artık direnişi de hesaba katarak daha dikkatli kullanmam
gerektiğini söyledi. Eh, haklıydı. 

Aslına bakarsanız, mesele sağlık vesair konuları da kapsayan bir yerden, ideo-
lojik bir mesele gibi geliyor bana. Bizi, kendi irademizin dışında hareket etmeye
zorlayan her şey, güçsüzleştiriyor. Çok kabaca söylersem: Bizi Böyle Yönetiyor-
lar. Kapitalizm, kendine güveni ve saygısı olmayan, iradesini eşya ve emtiaya
teslim etmiş kişilikler yaratmak istiyor. Bağımlılıklar da bunun bir aracı. Bir şeyin
kölesi olma hali, ister istemez kişilikte bir aşınma yaratıyor.

Koca bir güncede sigaradan bahsettim. Her ne hal ise... Bugün 113. günü bitirdik.
Çok tatlı bir bahar var Ankara’da. Ve fakat, bahar rehavetinin üstümüze çökme-
sine izin vermiyoruz. Veremeyiz ki. İnsanlar KHK’lar, işten atmalar yüzünden
bunca acı çekerken biz rehavete kapılamayız. Art arda kamu emekçilerinin inti-
har haberleri geliyor. Evet, direniyoruz. Direnişleri büyütmeliyiz. Hem iktidara
meydan okumamızı yükseltmeli hem de tüm kamu emekçilerine umut olmalıyız.
İntiharın değil, direnmenin çözüm olduğunu anlatabilmeliyiz. Direnmek gerekti-
ğini bilen herkesin sorumluluğu var. Ne kadar çok yerde direnişin alevini yayar-
sak, umutsuzluk ve çaresizlik duygusuna kapılanların elinden o kadar çok
tutabiliriz.

Perihan abla, hep der: El ele tutuşa tutuşa yeneceğiz faşizmi. Fakat ellerimizin
bir yere gitmediğini önce bizi işsiz bırakanlara, sonra birbirimize göstermeliyiz.
Eller, elleri meydanlarda bulmalı. Ve doğrudur: Faşizmi direnerek, el ele tutuşa
tutuşa yeneceğiz!

Yarın ellerimiz, ellerinizi arayacak.

Sevgi, selam ve muhabbetle...

Nuriye

***
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“BİRBİRİMİZE VERECEK ELLERİMİZ VAR”

2 Mart 2017’den Not

114. Gün: Bugün baharın yalandan gelmiş olduğunu anladık. Yine kış gelecek,
mart martlığını yapacak.

Dün Grup Yorum’un tutsak tüm üyeleri tahliye oldu. Elbette çok sevindik. Ama
bir yanıyla da adaletsizliği kabullenemiyoruz. İnsanların özgürlüğünden çalmak
bu kadar kolay mı? Al, birkaç ay yatır, bırak. Mahkeme yıllarca sürsün. Sonra
bu mahkemelerden adaletli karar bekleyelim istiyorlar.

Alan çok güzeldi bugün. Çok fazla kalamadım, yetiştirmem gereken bir yazı için
sık sık ayrılmak zorunda kaldım. Ama alanda olduğum süre boyunca dostlara,
sohbete doydum. Gelenlerin ayağına, bizi yalnız bırakmayan yüreğine sağlık. 

Sevgili Nazan bir süredir bizlerle. O da kamu görevinden ihraç edilmişti. Direni-
şimize varlığıyla güç katıyor, sağ olsun. Bizi yalnız bırakmıyor.

Bugün kısa yazıyorum. Eluard’ın bir şiiriyle veda edeceğim. Çeviri A. Kadir’e ve
Asım Bezirci’ye ait. Yaşamak’ta Eluard, “birbirimize verecek ellerimiz var”,
diyor. Ne güzel diyor. Şiir yazan, üretken zihnine saygıyla...

Yarın yine alandayız. Herkesi bekleriz. Nuriye

YAŞAMAK

Birbirimize verecek ellerimiz var,
uzaklara götüreyim sizi, tutun elimden
Bunca yaşadım, yüzüm değişti, durdu,
aştığım her eşikte, tuttuğum her elde
baktım kardeş bahar, daha canlı, daha taze
Kendine ayırdı, o iğreti bozgunu, ölümü,
yumulup açılan beş parmaktaki geleceği bana
[...]
Birbirimize verecek ellerimiz var
Daha güzel değil hiçbir şey
birbirimize bir orman gibi bağlanmaktan,
yerleri göklere kavuşturmaktan, gökleri geceye
O bitmez tükenmez günü doğuracak geceye

PAUL ELUARD
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YAĞMUR NE GÜZEL YAĞIYOR

3 Mart 2017’den Not
115. güne topladığımız imzaları teslim etme işiyle başladık. Dün Semih için top-
lananları MEB’e teslim etmiştik. Bugün de benim için toplanan imzaları YÖK’e
götürdük.

Dün facebook’ta yazdığım bir iletide, imza tesliminin saatini belirtmiştim. Ama
özel bir çağrı yapmamıştım. Bugün YÖK’e gittiğimizde güvenlik şube polislerini
kurulun önünde bizi bekler vaziyette bulduk. Araçtan iner inmez fotoğraflarımızı
çekmeye, kamera kaydına almaya başladılar.

İçeri giremeyeceğimizi söylediler. Kendilerini muhatap olarak görmediğimizi, içeri
gireceğimizi söyledik ve girdik. Girişe kadar peşimizden geldiler. Yaptıkları her şeyi
tartıştık. Kamera kaydı yapmalarını, peşimizden gelmelerini, orada bulunmalarını
ve bizi engellemeye çalışmalarını teşhir ettik. Bir yurttaş olarak muhatabım olan
kurumla iletişimime polis nasıl müdahil olabilir? Benimle, YÖK adına nasıl konu-
şabilir? Orada polisin ne işi var? Çok açık bir şekilde taciz ediyorlar ve suç işliyorlar.
Pazartesi günü, bugünkü polis tacizi hakkında da suç duyurusunda bulunacağız.

Yaptığımız her işin bu kadar ciddiye alınması, aslına bakarsanız hoşumuza gi-
diyor. Attığımız küçücük bir adımın, yaptığımız en ufak işin bile ne kadar kıymetli
olduğunu bir kez daha anladık bugün. Bir de, bizim için imza atanlara karşı so-
rumluluğumuzu yerine getirdiğimiz için mutluyuz.

Bugün 4500 imza verdik YÖK’e. Hep söylüyoruz, bu imzalar bizim için sayıdan
çok ötedir. 4500 emek, 4500 göz, dokunduğumuz, derdini dinlediğimiz, derdimizi
dinleyen 4500 insan. Onlara binlerce teşekkür. İmza toplamaya devam edeceğiz.
Yine gideceğiz, o kapıları aşındıracağız!

Bugün sağanak yağmur vardı. Ağır ve sokakta geçen bir kıştan sonra bahar yağ-
muru çok iyi geldi. Gün boyu alan hiç boş kalmadı. Aynı yağmur altında, dostlarla
birlikte ıslandık.

Bugün açlık grevi kararımızı ilan ettik. Onun heyecanıyla doluyuz. Gün sayıyo-
ruz. Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Kazanacağımıza çok inanıyoruz. Yarın alan-
daki hava bir başka olacak. Açlığın ayak seslerini yarın alandan dünyaya
taşıyacağız. Geliniz, efendim.

Coşkumuzu paylaşınız. Her zamankinden daha çok bekliyor olacağız.

Sevgi ve selamlarımla, Nuriye
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SEĞMENLER PARKI, GENEL KURUL VE TAYAD DAYANIŞMA YEMEĞİ

5 Mart 2017’den Not

117. Gün: Bugün alanda çok az zaman geçirebildim. 8 Mart etkinlikleri ve
KESK’e bağlı sendika şubelerinin genel kurulları vardı. Mimarlar Odası’nın dü-
zenlediği 8 Mart etkinliğine katıldım. Seğmenler Parkı’nda, kamu görevinden çı-
karılan hoca ve Arşiv Görevlisi arkadaşlarımızla birlikte bu süreçte neler
yaşadığımızı ve süreci nasıl değerlendirdiğimizi konuştuk.

Açlık Grevi kararımızı açıkladım. Onun üzerine de bir konuşma oldu. Hoca ve
arkadaşlarımız bu süreçte bize nasıl destek sunabileceklerini öğrenmek istediler.
Fikir alışverişinde bulunduk, güzel bir etkinlik oldu.

Oradan ayrılıp Ankara Üniversiteler Şubesi’nin genel kuruluna gittim. Oylama
bitmişti, sayım yapılıyordu. Orada da bir konuşma yapmak, açlık grevi kararımızı
açıklamak istiyordum ama olmadı. Ben gitmeden, arkadaşlarımız orada bildiri
dağıtımı yapmış ve açlık grevi konusunda genel kurula gelenleri bilgilendirmiş-
lerdi. Gittiğimde kararı duyanlar, ne yapabileceklerini sordular. Herkesi cumartesi
günkü açlık grevi açılışımıza davet ettim.

Akşam TAYAD’ın dayanışma yemeği vardı. Dostlarımızla, TAYAD’lı ana babala-
rımızla birlikte olmak bize çok iyi geldi. Grup Yorum da vardı. Kocaman ve coş-
kulu halaylar kuruldu. Halay çekmeyi çok seviyorum ve genelde alanda
çektiğimiz halaylar kısalığından dolayı beni tatmin etmiyor.

Bu kez halaya doydum. Gece de tutsaklardan mektuplar okundu, TAYAD adına
konuşma yapıldı. Direnişimizin en güzel abilerinden Mehmet Özer kısa bir ko-
nuşma yaptı ve şiir okudu. Ben de bir konuşma yaptım. İlginç bir şekilde çok he-
yecanlandım. Sanırım açlık grevi kararımızın heyecanından. Ve dostların
arasında olmaktan. Çok güzel bir akşam geçirdik.

Mehmet Amca konuşmasında, böyle etkinliklerin öneminden bahsetti. Bir araya
gelmemizi istemiyorlar, daha çok gelmeliyiz, dedi. Çok doğruydu söyledikleri.
Birlikte olmak bizi ne kadar güçlü hissettiriyor. Oysa, bir yemeğin ne kadar etkisi
olur diye düşünebilir insan. Emperyalizmin insanları yalnızlaştırmak için milyon-
larca araca başvurduğu bir çağda yaşıyoruz. Biz de bir arada olmak için birçok
araca ve yönteme başvurmalıyız. Bir yemekten, bir kahvaltıdan ne olur diye dü-
şünmeden, her türlü yol ve yöntemle bağlarımızı güçlendirmeliyiz. TAYAD’ın et-
kinliği bunları düşündürdü bana. Onlara bir kez de buradan teşekkür edeyim.
Sadece kendi evlatları için değil tüm devrimciler için mücadele eden, dünyanın
en fedakar ana babaları onlar. Onları çok seviyoruz.
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Bugünler öyle geçiyor ki sevgili dostlar, hayatımda böyle anları bir daha yaşaya-
bileceğimi sanmıyorum. Açlık grevi kararımızı açıklamamızdan bu yana tarif ede-
mediğim bir his, hep benimle. Her zamankinden daha yoğun bir koşturmaca
içindeyiz ama daha az yorulduğumu hissediyorum bu süreçte. Açlık grevi kararı-
mızı herkese duyurmalıyız, duymayan kalmamalı, düşüncesiyle hareket ediyoruz.
Katkı sunmak isterseniz, alana gelip sticker alabilir, mahallelerinizde yapıştırabi-
lirsiniz. Tanıdığınız insanlara bildiri vermek üzere alandan bildiri alabilirsiniz.

Yarın yine alandayız. Herkesi, her zamankinden çok bekleriz.

Sevgiler, Nuriye

***

8 MART VE AÇLIK GREVİ ÇALIŞMALARI

9 Mart 2017’den Not

119-120. Günler: Dün ve 8 Mart dolayısıyla bugün çok yoğun geçti. Semih düne
dair meclis ziyaretimizi ve mahalle çalışmamızı anlatmış. Ayrıntıya girmeyeyim. Mec-
lis ziyaretleri genel olarak zor geçiyor. Bina büyük ve çok sıcak, çok havasız oluyor.

Bugünlerde normal insanlar gibi giyindiğimiz için sıcakla baş edebiliyoruz. Çok so-
ğuklarda, dışarıdaki -10’a göre giyindiğimiz için mecliste yanıyorduk. Havasızlıkla
baş etmenin ise bir yolu yok. Bir süre sonra bende baygınlık belirtileri baş göste-
riyor. Bir de gerçekten insanın oradan oraya koşturmaktan başı dönüyor. Velhasılı
kelam meclis ziyaretlerinden, sadece fiziki koşullardan dolayı bile hoşlanmıyorum.

Dün bir de Eğitim-Sen Genel Merkezi’ne gidip açlık greviyle ilgili bilgilendirme
yaptık ve sendikanın açlık grevinde olduğumuz süre boyunca nasıl bir tutum ta-
kınacağını sorduk. Genel Başkan Kamuran Karaca’yla görüştük. Daha sonra ay-
rıntılı bilgilendirme yazacağız ama kısaca söyleyeyim. Sendikanın eyleme destek
vermemesinin sebebi,  Kamuran Bey’in eylemi beğenmemesiymiş. Boşuna ken-
dimizi hedef yapmışız, bu süreçte eylem yapılamazmış, kendileri de yapamıyor-
muş, biz de yapamıyormuşuz. Böyle eylemlerle sonuç alınamazmış, kazanım
elde edilemezmiş. Bu değerlendirmelerin ahlaki olmadığını söyledik. Oraya ey-
lemle ilgili fikirlerini dinlemeye gitmediğimizi, iyi ya da kötü bir şey yaptığımızı,
bundan sonra da direnişi yükselterek açlık grevine başlayacağımızı, sendikanın
ne yapacağını öğrenmeye geldiğimizi ifade ettik. Bir sonuç alamadık, Kamuran
Bey eylemle ilgili fikirlerini anlatmaya devam etti.

93

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



Eylem bittikten sonra akşam Şahintepe mahallesine gittik. Bildiri, afiş, pullama
çalışması yaptık. Ben esnaflara bildiri verdim. Cumartesi günkü programımızı
anlattık, insanları davet ettik. 10 kişilik bir ekiple bir saat kadar çalışabildik. İn-
sanların ilgisi güzeldi. Bizi dinlediler, bol bol da AKP’den şikayet ettiler. Ama genel
kanı yapacak bir şey olmadığı yönünde. Böyle sözleri duyunca Mehmet amca-
mın sözleri geliyor aklıma: “Nefes aldığımız sürece yapacak bir şey vardır.”

Bugün 8 Mart’tı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tüm coşkusunu hissettik. OD-
TÜ’lü kadın akademisyenler biz alana çıkınca pankartlarıyla geldiler. Çok güzeldi.
Var olsunlar!

Açıklamalarımızda kabaca, kapitalizmin kadın katliamlarına ve sömürüsüne
devam ettiğini, kadınların da direnmeye devam ettiğini ve edeceğini ifade ettik.
Özel Harekat Polisi Yüksel Moğultay tarafından evinde katledilen Dilek Do-
ğan’dan bahsettik.

Bu arada iki “İşimi İstiyorum” eylemi daha başladı. Biri İstanbul’da, Cevahir AVM
önünde, Kamu Emekçileri Cephesi imzasıyla yapılıyor. Pazartesi günü eylemde
iki kişi gözaltına alındı. Sevgili Nazife’nin günlüğünü okudum. Pazartesi günkü
gözaltında çok ağır işkence görmüşler. O yüzden salı günü suç duyurusu ve
rapor işleriyle uğraşıyorlardı.

Bugün tekrar alana çıkmış. Çevredeki insanlar gözaltını engellemeye çalışmış,
Nazife’yi sahiplenmişler. “Kadınlar gününde bir kadına böyle davranamazsınız”,
demişler. Günlüğü okuyunca halka güvenmek, bizim en güzel işimiz diye dü-
şündüm.

İki gün önce Didim’de de “İşimi İstiyorum” eylemi başladı.

Bugün polisler gözaltına alırken, Barış Bozkır arkadaşımızın ayağını kırdılar. Ba-
rış’ı aradım. Çok coşkuluydu. Konuşmanın sonunda dedi ki; “iki ayağımı da kır-
salar o alana çıkacağım. Eylemimi asla engelleyemeyecekler.” Polisin ayağını
kırarken ki görüntüleri de varmış. Hemen suç duyurusunda bulunmuş. Bu ülkede
işkencecilik genelde ödüllendirilir. Ama biz cezalandırılmaları için elimizden ge-
leni ardımıza koymamalıyız.

Tırnağımızın ucuna gelen zarar için hesap vermelerini istemeliyiz. Barış’a da bu-
radan, tüm “İşimi İstiyorum” direnişçileri adına bir kez daha geçmiş olsun diyelim.

Bugüne dönersek: Çok güzel bir 8 Mart geçirdik. Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nde direniş mevziimizdeydik. Katledilen, sömürülen, emeği değersizleştirilen
tüm emekçi kadınlar için attık sloganlarımızı. 8 Mart eylemini beğenmeyen ya
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da eylemden çıkan soluğu yanımızda aldı. Alan doldu taştı. Çiçekleri anıtın üs-
tüne sığdıramadık. Akşam beş buçukta “Sabo’nun Kızları” 8 Mart eylemi yaptılar.
Sonra beraber halaylar çektik. 

Aydın’da direnen kamu emekçilerinden sevgili Yücel bizimleydi dün. Akşam ona
da söz verecektik konuşma sırasında, Aydın’da olanları anlatsın diye. Konuşma
heyecanıyla unuttum. Çok mahcubum kendisine. Bir kez de buradan af dileyeyim.

Akşam açlık grevi ile ilgili panelimiz vardı. Çok iyi geçti. Coşkumuzu bizi dinle-
yenlere de hissettirebildik sanıyoruz.

Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir koşturmaca içinde olmamıştım. Semih’le
ikimiz ayrı koşturuyoruz. Bir de başka bir ekip var ki, gece gündüz çalışıyor. So-
kakta çalışan çocuklar hayretler içerisinde yanımıza geliyorlar: “Abla her yerde
sizin fotoğrafınız var.” Açlık grevimizin ayak seslerinden korksunlar demiştik. Sa-
nırım başarıyoruz.

Bugün saat 12.00’da mecliste basın toplantımız var. Birkaç kurum gezeceğiz.
İşimiz çok.

Herkesi açlık grevimizin coşkusuyla selamlıyorum.

Sevgiler,

Nuriye

***

AÇLIK GREVİNE BAŞLIYORUZ

“...Ölümlerden geliyorum, 
şarkı söyleyerekten geliyorum
yaşamak için
Bırak ışıldayan bir yara bağışlasın bana sesini...
Yaramın üstünde yürümeyi öğretti bana celladın bıçağı
Yürümeyi, hem de yorulmadan
Direnmeyi öğretti
Direnmeyi...”

MAHMUD DERVİŞ
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10 Mart 2017’den Not
İnsanoğluna direnmeyi cellatlar öğretti. İsyanın ilk büyük sorusunu cellatlarımız
sordurdu bize: “Po ovasındaki ambarlar buğdayla dolu olduğu halde biz neden
açlık çekiyoruz?” Binlerce yıldır cellatlarımız bıçağı keskinleştirmede ustalaştı;
biz isyanın büyük sorularını çoğalttık, isyanın güzelim yollarını icat ettik. Yol açtık,
yollardan geçtik, yürümeyi öğrendik. Hala öğreniyoruz, isyan etmeyi ve diren-
meyi. Ustalaşıyoruz. Yüksel Caddesi, İnsan Hakları Anıtı’nın önünde isyanın
büyük sorularından biri, 114 gündür avaz çatlayıncaya soruluyor: “Siz bizim ek-
meğimizi nasıl elimizden alırsınız? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz de onlarca yıllık
emeğimizi bir çırpıda, bir gecede, öyle kalemle bir şeyin üstünü çizer gibi silebi-
lirsiniz? Siz bizim anamızı hiç gördünüz mü? Bizim oturduğumuz okul sıralarını
bilir misiniz? Kaç gece sabahladık, kaç sınava girdik, kaç eşikten geçtik, kaç ki-
taba değdi gözümüz, bilebilir misiniz? Siz, bizim babalarımızın emekçi ellerini
hiç gördünüz mü? Bizi okutmak için kaçlardan, nelerden, nerelerden, kimlerden
feragat etmiştir o eller, bilir misiniz? Saçımızı okşayan öğretmeni tanır mısınız?
Şiiri, şarkıyı, emeği ve vefayı öğreten hocalarımızın emeğini sığdırabilir misiniz
KHK’larınıza? Kaç eğitimcinin emeği vardır üstümüzde, hesaba dökebilir misi-
niz? Kaç öğrenciye dokunduk, kaç öğrencinin gülen gözlerinin ta içine baktık,
kaçı için didindik sayabilir misiniz?”

Bu soruları Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılan bin-
lerce emekçi soruyor bugün. Yıllarca emek verdiği işini bir gecede kaybetmenin
hıncıyla soruyor.

Biz, sorularımızı isyana dökenlerdeniz. Ortak hikayemiz 114 gün önce başladı.
Ben, 9 Kasım 2016’da açığa alınmış bir araştırma görevlisi olarak Ankara Yüksel
Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı’nın önüne, zihnimde isyanımızın soru-
ları, elimde dövizimle gelmiştim. İşimi İstiyorum” dövizimle anıtın önüne dikildi-
ğimde mevsimlerden sonbahardı, şimdi ilkbahardayız. O zaman, üniversitedeki
görevimden açığa alınmıştım, artık kamu görevinden çıkarılmış biriyim.

9 Kasım günü alana geldiğimde burada oturma eylemi yapıp yapamayacağımı
bile bilmiyordum, Bugün; bu alanda oturmanın bedelinin 17 kez üst üste ve top-
lamda 23 kez gözaltına alınmak, işkence görmek olduğunu, polisin kırdığı bur-
numla ve bacağımla öğrendim. Burada oturma eylemi yapmaya başlamadan
önce Anadolu halklarının ne güzel, ne vefalı, ne cefakâr olduğunu bilirdim; bugün
bu bilgiyi hayatımın en kıymetli hazinesi ve hediyesi olarak kabul ediyorum. Di-
renişi ilan etmek için alana çıktığım ilk gün olan 9 Kasım’da, basın açıklamasına
kaç kişinin geleceğini tek başına merakla bekleyen, biraz acemi bir direnişçiydim;
bugün Semih Özakça, Acun Karadağ ve Veli Saçılık’la birlikte her gün dört buçuk
saat boyunca sürdürdüğümüz eylemin bir parçasıyım. Şimdilerde, kamu gör-
evinden çıkarılan başka kamu emekçisi dostlarımızın daimi desteğiyle, ülkenin
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dört bir yanına yayılan direnişçilerin selamlarıyla direnişin ustalaşan öğrencile-
riyiz.

Her gün 13.30 ile 18.00 saatleri arasında İnsan Hakları Anıtı’nın önünde muha-
tabı olduğumuz adaletsizliği önce kendimize unutturmamak için direniyoruz. İçi-
miz hiç soğumasın, yüreğimizin yalımı hiç azalmasın diye, “Siz, bizi işimizden
nasıl atabilirsiniz?” duygusunu hiç kaybetmemek için direniyoruz. Bu hayatta ka-
zandığımız her şeyin, önce kendi emeğimizin bir sonucu, sonrasında yüzlerce
insanın emeğinin toplamı olduğunu biliyor; ne kendi emeğimizin, ne de ailemizin,
öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, hocalarımızın, halkımızın emeğinin kimse
tarafından hiçe sayılamayacağını göstermek için direniyoruz. Adaletsizliğe uğ-
rayan herkes içindeki koru aleve çevirsin, adaletsizliğe alışmasın diye direniyo-
ruz. Biz son olalım, artık kimse KHK’yla işinden atılmasın diye, OHAL kaldırılsın
diye, kamu emekçileri umutsuzluğa kapılarak yaşamlarına son vermesin; diren-
işlerimiz, onlara tutunacak bir dal olsun diye direniyoruz.

114 gündür insanlara yaşadığımız adaletsizliği anlatıyoruz. Alanda, işimize geri
dönme talebimizi ifade eden imzalar topladık, imzaları muhatap kurumlara teslim
ettik. Mahallelere gittik, bildiriler dağıttık, tek tek kapıları çaldık, anlattık. Okullara
gittik, öğretmenlere anlattık. Üniversitelere gittik, öğrencilere, öğretim üyelerine
anlattık. Direnişimiz uluslararası düzeyde yankı buldu. Uluslararası basın yayın
kuruluşları direnişimizi sayfalarına, ekranlarına taşıdılar.

Ulusal medya bile direnişimizi görmezden gelemedi. Direniş, sansürü deldi, ana
haber bültenlerinde yayınlandı. Sesimizi, kalbimizin atışını, heyecanımızı, öfke-
mizi ağaçlar, kuşlar, böcekler, ayağımızın altındaki taş, tepemizdeki gökyüzü,
yanı başımızdaki duvarlar, binalar duydu da, bizi işten atanlar, KHK ile ülke yö-
netenler duymadı. Duydular, duymazlıktan geldiler. Duymazlıktan gelenler, duy-
mak zorunda kalsınlar diye bedenimizi açlığa yatırma kararı aldık. Kamu
emekçilerinin direnişi, İnsan Hakları Anıtı’nın önündeki bedensel varlığımızla so-
mutlandı. Polisin saldırılarına bedenimizle karşı koyduk. Kara kışa, doğaya be-
denimizle direndik. Bugün bedenimizi direnişin esas mevziisi haline getiriyoruz.
Savaşı, kendi irademizle bedenimize taşıyoruz. 11 Mart’ta “işimize geri dönme”
talebiyle süresiz açlık grevine giriyoruz. Açlığımız, AKP iktidarının kamu emek-
çilerini açlıkla terbiye etme politikalarını boşa düşürecek kadar net ve sade ola-
cak. Açlığımızla diyoruz: Biz aç kalmaktan korkmayız, onurumuzu korumak için
açlığı alnımıza nişan yapar, takarız. Ama asla teslim olmayız. Asla boyun eğme-
yiz. Asla biat etmeyiz. Bizi göreceksiniz. Bizi duyacaksınız. Bizi işimize iade ede-
ceksiniz. Açlığımızla Kazanacağız! 

Nuriye Gülmen
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BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK DUYGUSUYLA DOLUYUM

Açlık Grevinde 7. GÜN: Yüksel Caddesi’ndeki Direnişlerine Devam Eden
Nuriye Gülmen ve Acun Karadağ İle Söyleşi

Nuriye hocam, üç ay kadar önce bir röportaj yapmıştık. Direnişte 127. gün
bugün. Açlık grevi kararı aldınız. Sizi açlık grevi kararına iten en büyük
neden nedir?

Nuriye Gülmen: Oturma eylemimiz 13.30 ile 18.00 arasında devam ediyordu.
9 Kasım’da başlamıştık, bir süre sonra alanı kazandık. Polis saldırıları olmaya
devam etti o sırada. Bazen pankart bahanesiyle, bazen bahanesiz saldırdılar.
Toplamda 23 kere gözaltına alındık ama polis saldırıları da zamanla azaldı. 23
gözaltının 15’inde para cezası verdiler fakat ödemedim. Bazen 1 ay boyunca hiç
gözaltı olmadığı zamanlar oldu. Belli günlerde, mesela eylemin 100. gününde
kutlama yaptık. “100. günde 100 kişilik halay kuruyoruz” dedik. Çok insan
geldi ama polis saldırdı, gözaltı oldu. 11 Ocak günü çok büyük bir saldırı olmuştu
ve burnumu kırmışlardı. Keza 100. günde de gelen herkese saldırdıkları çok sert
bir saldırı oldu.

100. günden sonra henüz açlık grevi kararı almadan önce o güne kadar topla-
dığımız imzalarımızı teslim ettik. 4500 imza kadar olmuştu benim imzalarım.
MEB’e gittik, YÖK’e gittik. Sosyal medyadan duyurmuştum imzaları teslim ede-
ceğimizi; bu duyuru eylem çağrısı değildi ve sadece bilgi verme özelliği taşı-
yordu. Dört kişi gittik: Semih, Semih’in eşi, ben ve kardeşim. Taksiden
indiğimizde YÖK’ün kapısında tanıdık bir polis gördüm. Ellerinde kameralar, bizi
görünce geldiler yanımıza. Tartışmaya başladık. “İçeri giremezsiniz” dediler. Ku-
rumla görüştüklerini söylediler; “Kurumun kararı bu olduğu için içeri girmeniz
uygun değildir” dediler. Ben de bu kararı sorguladım. “Sizi muhatap kabul etmi-
yorum” dedim. Zaten onlar da inanmadılar benim girmeyeceğime. Kamera ile
bizi takip ettiler peşimizden. “Ben muhatap olduğum kuruma geldim, beni çeke-
mezsiniz” dedim. İmzaları teslim ettik sonrasında. Biz ayrılana kadar polisler
orada kaldılar. Açlık grevine girmemizin sebeplerinden biri de bu aslında. Bu so-
runun cevabı nasıl bir ülkede yaşadığımızla doğrudan ilişkili.
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Açlık grevi biraz fiili başlamış oldu değil mi? Neden böyle oldu?

Nuriye Gülmen: Açlık grevini ilan ettik ve sonra dedik ki bunu duymayan kal-
masın. Şu konuda netiz: Açlık grevi onları ürküten bir eylem biçimi. Nerede olursa
olsun gerçekten çok etkili bir eylem tarzı. Biz korkacaklarından emindik. Nitekim
açlık grevine 11 Mart tarihinde başlayacaktık. O tarihten önce 9 Mart’ta Meclis’te
basın toplantısı yapmak istedik. 4-5 milletvekilinin olduğu bir basın toplantısı dü-
zenledik. Fakat toplantı salonunu kullandırmadılar. Şenal Sarıhan öncülüğünde
bir basın açıklaması yaptık. Meclis’ten çıkınca apar topar siyasi şube polisleri
tarafından gözaltına alındık. Bunun açlık grevi kararı ile ilgili olduğuna emindik.
O yüzden hemen süresiz açlık grevine başladık o an.

Gözaltında neler yaşadınız? Ne söylediler? Nasıl muamele ettiler?

Nuriye Gülmen: Çok düşmanca davrandılar. Küfür ve hakaret sürekliydi. Onun dı-
şında emniyete götürürken ve parmak izi alımı esnasında çok ciddi bir saldırıya uğ-
radım. Parmak izi alacaklarını söylediler, ben herhangi bir teşebbüste bulunmadım.

Yerlere attılar, belki 10 kişi vardı. Bir kadın polisin bacakları üzerimdeydi, biri ko-
lumu çevirdi. Bu şekilde parmak izim alındı. Bir kadın polis tarafından tacize uğ-
radım. Bir kadın polis ben sürüklenerek götürülürken beni taciz etti. Üst
aramasında da aynı yaklaşımları devam etti. 5 gün gözaltında tutulduk. Tavrımız
çok net olduğu için bize herhangi bir telkinde bulunmadılar. Fakat “kaltak, orospu”
diyerek hakaret ediyorlardı.

Gözaltı süreleri uzun olduğu için sizi doktora götürmüyorlar, onun yerine doktoru
emniyete getiriyorlar. Hekim olduğunu söyleyen kişiler beni avukat odasında
muayene etmeye çalıştılar. Ben reddettim; “muayene hastanede olur” dedim.
Muayene olmadım o yüzden. Onların da gerçek hekim olduğunu düşünmüyo-
rum. Sonradan bir hekime sorduğumda bu meseleyi “işin etik kısmı beni ilgilen-
dirmiyor” dedi. Bu bile nasıl bir şey olduğunu açıklamaya yetiyor.

İşkence deyince insanların akıllarına hemen Filistin askısı geliyor. 6 gün gözal-
tındasınız, orada bu şartlarda olmak bile zaten işkencedir bana kalırsa. Avukat-
larımızı gördük o süreçte. Dışarıdan bilgi aldık, arkadaşlarımızın eyleme devam
ettiğini öğrendik. Dosyada gizlilik kararı olduğu için neyle suçlandığımızı bilmi-
yorduk. Bizi sorgulamaya çalışmadılar zaten. Gözaltında olduğum süre boyunca
Halis Bayuncuk, -Ebu Hanzala diye biliniyor-, o kişi de yanımdaki hücrede kalı-
yordu. Polislerin “hocam” diye hitap ettiği biriydi. Yemekler geldi gitti kendisi için.
Avukatı yanına kadar girebildi. Bizim böyle bir durumumuz olmadı tabii. Her is-
tediğini yerine getirdiler, gördüğü muameleyle bizim gördüğümüz muamele ger-
çekten farklıydı.
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Adliyeye çıktınız dün. O süreci de biraz anlatabilir misiniz?

Nuriye Gülmen: Adliyeye, savcılığa çıkarıldık gözaltının 6. gününde. Bu savcı-
nın tasarrufunda zaten. Ancak operasyon polisin etkisinde yürütülüyor. Avukat-
larımız savcıyla zaten ilk günden beri irtibattaydılar. Milletvekilleri Murat Emir ve
Ali Şeker savcıyla görüştüler, bizim yanımızda oldular. Avukatlar vardı savcının
kapısının önünde. Sendikaların herhangi bir girişimini görmedik. Örgütsel bir ta-
limatla bu eylemi yapıp yapmadığımı sordu savcı. Ben de öyle bir talimatla yap-
madığımı, kimsenin bir örgüt talimatıyla işini isteyemeyeceğini söyledim, kendi
hikayemi anlattım. Neden böyle bir eyleme başladığımı anlattım.

Açıkçası savcı da polis fezlekesini inandırıcı bulmamış olacak ki hiçbir şey sor-
madı. Pankart renklerinden örgütsel bağlantılar bulmaya çalışmışlar mesela. Yü-
rüyüş dergisinde röportajımız yayınlandığı için şu örgütle bir bağlantısı var
demişler. Avukatlar da basında çıkan haberleri sundu. Savcı açıkçası örgüt bağ-
lantısı iddiasını ciddiye alır bir tavırda değildi. Nitekim adli kontrol şartıyla serbest
kaldık. Ona da itiraz ettik fakat kabul edilmedi itirazımız.

Şu an açlık greviniz devam ediyor...

Nuriye Gülmen: Bugün 7. gün. Açlık grevi kararını açmak istiyorum biraz. İnsa-
nın kendi bedeni üzerinden bir eylem yapması, aç kalarak bir talebi yükseltmesi
çok eski bir eylem tarzı. Eski çağlarda İrlanda’da insanlar suçlu buldukları insan-
ları teşhir etmek için onun kapısı önünde aç yatarlarmış. Bu da suçlu kişiyi bir
şey yapmak zorunda bırakırmış. Açlık grevi dünya tarihinde daha çok ölüm orucu
şekli ile biliniyor. Hak taleplerinde kullanılıyor, ülkemizde de çokça kullanılıyor.
Özellikle politik muhataplar söz konusu olduğu zaman. Benim bildiğim kadarıyla
Türkan Albayrak, Cansel Malatyalı ve Hatice Yüksel eylemlerini açlık grevine
döndürmüşler ve kazanmışlardı. Bence devletin yüz bin kamu emekçisini işten
attığı günün ertesinde açlık grevine başlanabilir. Büyük bir adaletsizlik duygu-
suyla doluyum. Bizi açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Aç kalın, geberin diyorlar.
Bunun karşısında ne yapsanız zaten meşrudur. Bu kendinize zarar veren bir
eylem biçimi değil; bedeni zorluyor doğru, ancak haklılığı çok yüksek bir düzeyde
ifade ediyor.

Artık geceleri de buradasınız, şu an eylem 24 saat şekline mi dönmüş oldu?

Nuriye Gülmen: Eskiden 13.30 ile 18.00 arasındaydı, şimdi 24 saat olarak
devam ediyor. 24 saate özellikle çevirdik. Çünkü açlık grevini 13.30 ile 18.00
arası yapmıyoruz, 24 saat buradayız, herkes görsün herkes bilsin istiyoruz. 24
saat boyunca alanda kalıyoruz.
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Sizinle birlikte bu tarzda yeni eylemler de başladı sanırım?

Nuriye Gülmen: Yanılmıyorsam 11 tane direniş oldu şu anda. Ankara’da üç tane
eylem var. Bodrum, Malatya, Düzce var. İstanbul’da iki eylem var, Kadıköy Kal-
kedon Meydanı’nda Betül Celep devam ediyor ve Cevahir AVM önünde Kamu
Emekçileri Cephesi imzasıyla eylem yapılıyor. Didim’de başladı yeni, bir hafta
oldu.

Oradaki arkadaşımız Barış Bozkır gözaltına alındığı sırada bacağı kırıldı. Yak-
laşık 10-11 yer var diye hatırlıyorum.

Hocam son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Nuriye Gülmen: Biz en başından beri kazanacağız diyoruz, en başından beri
canımızı dişimize katarak mücadele ediyoruz. Bu en başından itibaren feda ru-
huyla yapılan bir eylem. Her gün gözaltı ve polis tehdidine rağmen yapılan, feda
ruhunu barındıran bir eylem. Kazanacağız, bunun için üstümüze düşeni layığıyla
yapmaya çalışıyoruz. Bütün demokratik kurumlardan, devrimci, demokrat, yurt-
sever, muhalif, halktan, bize düşman olmayan herkesten sahiplenme bekliyoruz. 

Yanımızda olmalarını bekliyoruz. Biz sadece kendimiz için mücadele etmiyoruz,
eğer biz kazanırsak sadece bizim kazanımımız olmayacak. KHK’ları da delmiş
olacağız.

***

Acun hocam kendi direnişinizden bahsedebilir misiniz? Siz ilk önce oku-
lunuzun önünde başlamıştınız direnişe, sizi okulunuzdan buraya Yüksel
Caddesi’ne getiren süreci anlatır mısınız?

Ben Altındağ’daki Halim Şaşmaz Ortaokulu’ndaki görevimden 29 Ekim 675 sayılı
KHK ile ihraç edildim. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. 30 Ekim’de Eğitim-Sen bu
büyük ihraçların olduğu zaman bir basın açıklaması yaptı burada. Basın açıkla-
masında ben de okulun önünde direneceğimi duyurdum ama planlamasını yap-
mamıştık. 30 Ekim’den itibaren önce sendikaları dolaştım ve ne yapacaklarını
öğrenmek istedim. İlk başta gittiğim sendikalardaki arkadaşlar heyecanla bir şey
yapmak gerektiğini konuşuyorlardı, ama zamanla bir şey yapmadıklarını gördüm.
Yani o basın açıklamasından sonra başka herhangi bir açıklama ya da bir direniş
planı olmadı. 14 Kasım’a kadar gazetelere, sendika genel merkezlerine ve mil-
letvekillerine gittim ihraç edilmem konusunda görüşmek için.
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İşten atılmanıza dair gösterilen bir gerekçe var mıydı?

Resmi gazetede yayınlanan ve herkes için yazılan gerekçenin aynısı vardı:
FETÖ-PDY terör örgütü üyeliği vs.

Okuldan da herhangi bir yazılı açıklama gelmedi. Bir süre sonra Nuriye (Gülmen)
geldi ve “Ben direnmeye karar verdim, eylem başlatacağım” dedi. “Ben de öyle
bir şeye karar vermiştim” dedim. Nuriye direnişe başladı, ben de açıklamada du-
yurduğum tarihte yani 14 Kasım’da ihraç edildiğim okulumun önünde direnişe
başladım. İlk beş dakika içinde hemen gözaltına alınıp götürülüyordum. Eğitim-
Sen ve CHP’den direnişe desteğe geliyorlardı fakat ben onları göremeden göz-
altına alınıyordum.

Bu süreçte okulu da çok terörize ettiler. Hakkımda “bayrak yaktı, işte terörist faa-
liyetlerde bulunuyor” diye bir dedikodu furyası başlatmıştı polis. Siyasi polisler
ve bir otobüs çevik kuvvet benim direnişim sebebiyle oradaydı. Öğrencileri de
korkutmuşlardı, müdür sınıflara tek tek girip “eğer dışarı çıkıp eyleme destek ve-
rirseniz öğrencilik hayatınız biter” demiş.

Valilikten öğretmenlere haber gelmiş ve eyleme destek veren öğretmenlerin çok
büyük bir ceza ile karşılaşacakları bildirilmiş. Buna rağmen birkaç öğretmen ar-
kadaş dışarıya çıkıp destek verdiler, sağ olsunlar korkmadılar. Okuldan arka-
daşlarım, öğrencilerim beni çok desteklediler ama bir türlü beni okulun önünde
tutamadılar. Sonra bir dört gün boyunca gözaltına alınmadan okul önünde
oturma eylemini gerçekleştirebildim. Okul önünde toplamda on bir kez gözaltına
alındım. Hafta sonları da Nuriye’nin yanına geldim ve orada da gözaltına alın-
dım. TEOG sınavı olduğu zaman da çocukları huzursuz etmemek adına iki gün
eylem yapmadım okul önünde. Eylemin yirmi beşinci gününde rahatsızlandım
ve anjiyo olmak üzere hastaneye gittim. Hastanede kalp pili takmaları gerektiğini
öğrendik.

Hastalığınızın ilerlemesinde sanırım bu sürecin de etkisi var, değil mi?

Evet, tabii ki etkisi var. Sonra ameliyat oldum ve bir ay boyunca dışarıya çıka-
madım. Bir ay sonra kontrole gittim ve “ilaçların ile normal hayata devam ede-
bilirsin.” dedi doktor. O muayeneden sonra zaten Semih ve Nuriye evde ziyarete
gelmişlerdi ve konuşmuştuk. “Sen de bizimle birlikte ol direnişte, okulda yalnız
kalıyorsun” demişlerdi. Ben “önce bir hafta okulda direnişe devam edeyim sonra
duyuru yapar ve yanınıza gelirim” dedim. Ama o günlerde büyük bir saldırı oldu
Yüksel Caddesi’nde. Nuriye’nin burnu kırıldı, Semih’in de gözü morardı. Bu beni
çok kızdırdı. İnternetten bir duyuru yayınlayarak artık Yüksel Caddesi’nde dire-
nişe devam edeceğimi söyledim. O günden beri de burada direnmekteyim.
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Bugün direnişin yüz otuz altıncı ve açlık grevinin de on altıncı günü. Şu
anda durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Açlık grevi bu gibi direnişlerin bir sonraki aşamasıdır. Kimse talep ettiğimiz şeyleri
görmezse, biz de görülmesini daha da zorlamak için açlık grevine başlarız. Ben kalp
rahatsızlığı ve kullandığım ilaçlardan kaynaklı açlık grevine katılamıyorum ama Nu-
riye ve Semih’in hep yanındayım, destekliyorum. Açlık grevi başladığından beri yirmi
dört saat boyunca burada oluyoruz. Zaman zaman uyuyup dinlenip geri geliyoruz.

Bugüne kadar direnişin sürekli sert bir müdahale ile karşılaştığını gördük.
Açlık grevi ile nasıl bir şey yaşıyorsunuz? Anlatır mısınız?

Açlık grevini mecliste duyurmak için bir basın açıklaması yapacaktık, milletvekili
Şenal Sarıhanlı ve Orhan Sarıbal da vardı. Onlarla birlikte basın açıklaması yaptık
ve sonra yemek yedik beraber. Oradan çıkarak Yüksel Caddesi’ne yöneldik. Açlık
grevi Nuriye ve Semih memleketlerine gidip geldikten sonra başlayacaktı. Onun
için yollarımız ayrıldı, onlar taksiyle biz de yürüyerek devam ettik yola. Meclisten
köşeyi dönmemiz ile birlikte karşımıza TEM polisleri çıktı ve bir anda bizi gözaltına
aldılar. Tahmin ediyorduk aslında ama bu kadar çabuk beklemiyorduk.

Terörle mücadeleye götürüldük ve hakaretler, işkence gibi bir yığın muameleye
maruz kaldık. Çantamı ararlarken ilaçlarımı buldular. Ben “beni hemen savcıya
götürün, suçumuz neyse yüzümüze söylesin, yoksa ilaçları almam gözaltında
olduğum müddetçe” dedim. Çünkü OHAL sebebiyle 30 gün boyunca içeride tu-
tabilirlerdi. Önce biraz paniklediler.

Gözaltında ikinci gün sürekli iyi olup olmadığımı sormaya başladılar; “iyi değilsen
hastaneye götürelim” dediler. Ben de; “iyi değilim ve hastaneye de gitmeyece-
ğim” dedim.

Sonra ikinci günün akşamında kötüleşmeye başladım tansiyon ve kalp ilaçlarımı
almadığım için. Bazıları panikledi ama birisi; “Aman ölürsen öl, umurumuzda
mısın?” dedi.

Ben de; “Sizin değilse de dışarıdakilerin umurundayım” dedim. 15-20 dakika
sonra geldiler; “savcıya çıkarıyoruz seni” dediler. Sonra savcının karşısına çıktık.
Savcı hazırlanan fezlekeye bakıyor, bir sağa bir sola bakıyor, ne diyeceğini, neyle
suçlayacağını bilemiyor. Bu arada polis evlerimizi de basmış ve arama yapmış-
lar. Evde iki tane yasaklanmış kitap bulunmuş. Savcı “Yasak olduğunu bilmiyor
muydun?” dedi. Ben de “bilmiyordum, bilmek zorunda da değilim, basımını da-
ğıtımını yapan ben değilim, kütüphanemdeki kitaplar bunlar” dedim. Avukatımız
da AİHM kararını okudu ve savcı da ona destek verdi.
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Savcı, “bu eylemi bir örgüt talimatıyla mı yapıyorsunuz?” dedi. Ben de “29
Ekim’de ihraç edildim, 30 Ekim’de direniş yapacağımı deklare ettim, zaten bir
örgüt talimatına ihtiyacımız yok. İnsan işinden ekmeğinden olduktan sonra bun-
ları yapar zaten, siz ne yapardınız?” dedim. Savcı bundan sonra bir şey sora-
madı zaten ve denetimli serbestlik verdi. Yine direniş yerimize geri döndük ve
birkaç kez daha gözaltına alındık, bırakıldık. Uzun süre içeride tutmaya çalıştılar,
ama Semih ve Nuriye açlık grevine başlayınca tutamadılar. Nasıl engelleriz diye
sürekli bir çaba halindeler ama çaresizler.

İşimizi bir gün bize geri verecekler, çünkü çok haklıyız. Yıprandık aslında ama
en meşru talebi dile getirdiğimiz bir zamandayız. Halk da bunu ve yapılan eziyeti
görüyor. Eskisi gibi terörist deyip atamıyorlar da, çünkü CHP’lisinden MHP’lisine
kadar bir sürü insanı aynı gerekçe ile içeri attılar. Bu da tutmaz artık, halk bunu
yutmaz. Bizi destekleyenler çok, onun için mutluyuz.

Grup halinde gelenler var, bireysel gelenler var. Bir yaşlı amca gelip ağlamıştı,
ne yapacağını da bilmiyordu, o zaman çok duygulanmıştım. Birçok kesimden
insan mağdur oldu aslında. Ülkenin başına çöreklenmiş bir zihniyet insanları kö-
leleştirmek istiyor, ama insanlar “köle olmayacağız” diyorlar. Onlar servetlerini
biriktirmeye çalışıyorlar, biz ise hayatımızı ve hayallerimizi korumaya çalışıyoruz.
Umarım bu çelişkiden çok daha güzel günler doğacaktır.

***

AÇLIK GREVİNDEN KAYNAKLI ÇOK COŞKULU VE UMUTLUYUZ

Yüksel Direnişi 129, Açlık Grevleri 9. Gününde
Açlık grevinden dolayı insanların ilgisi yoğunlaştı. 13.00 ve 18.00’da yaptığımız
açıklamalara devam ediyoruz. Geceleri de ateş yakıyoruz, ziyaretçilerimiz oluyor,
gelip geçenlerin ilgisi oluyor. Dostlarımız, direnişin destekçileri bizi yalnız bırak-
mamaya çalışıyorlar. Duyarlılığın daha yüksek olduğu yeni bir sürece girdik.

Alana kazanma, sonuna dek gitme iradesiyle çıkmıştım. 17 gün süren ard arda
gözaltıların ardından her gün ısrarla alana çıkmanın altında yatan şey bu karar-
lılık. Açlık grevi de bunun devamı aslında. Bu eylem, yapacak bir şey kalmadığı
noktada başvurduğumuz bir şey.

Açlık grevinden kaynaklı çok coşkulu ve umutluyuz. Taleplerimiz sadece açlık
grevi ile kazanabileceğimiz bir şey değil, insanların sahiplenmesi ve sesimizi du-
yurması çok önemli. Eylemin en önemli parçası bu. Zaferi gecikmeden kazan-
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mamızda belirleyici olacağı nokta, insanların sahiplenmesi ve açlık grevini du-
yurması, sesimizi taşıması olacak.

Özellikle kamu emekçilerine çağrımız şu; kazanırsak hepimiz için kazanmış ola-
cağız, desteklerini bekliyoruz. Açlık grevi yapmayan arkadaşlar da direnişlere
devam ediyorlar. Direniş herkese açık. Direnişi büyütme çağrısını yineliyoruz.

***

GÖZALTILAR, SERBEST KALMALAR, DOSTLAR VE
DİRENİŞİN YENİ HALİNE DAİR

21 Mart 2017’den Not: Açlığın 13 Günü
Sanki ben yazmayalı yıllar olmuş. O kadar çok şey oldu ki, en son yazdığım ta-
rihten bu yana sadece on üç gün geçmiş olmasına inanamıyorum. Ama bir yan-
dan da “koskoca on üç gün” diyorum, “insan on üç günde neler yapar. Belki
dünyayı bile değiştirir.”

Biz dünyayı değiştiremedik ama dünyamız epey değişti. Anlatmaya fazlasıyla
değer şeyler yaşadık bu on üç günde. Ama hepsini şimdi anlatmaya kalkarsam
günlükler on gün geriden gelmek zorunda kalacak. O yüzden özetleyeceğim. En
son 8 Mart’ı anlatmıştım. 8 Mart’ın güncesinde, ertesi gün mecliste bir basın top-
lantısı yapacağımızı duyurmuştum. 9 Mart’ta, iki gün sonra başlayacağımız açlık
grevini bir de meclisten ilan etmek için milletvekilleriyle birlikte bir basın toplantısı
yaptık. Meclisten çıktıktan sonra Acun ve Semih’le birlikte Siyasi Şube polisleri
tarafından gözaltına alındık. Beş gün gözaltında tutulduk. Gözaltına alınınca sü-
resiz açlık grevine -ilan ettiğimiz tarihten iki gün önce- 9 Mart tarihi itibariyle baş-
lamış olduk.

5 gün gözaltından sonra savcılıktan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldık. Biz
çıktığımızda alanda geceli gündüzlü kalınmaya başlanmıştı. Semih’in eşi Esra
11 Mart’ta, biz serbest bırakılana kadar açlık grevinde olduğunu ilan etmiş. Aynı
gün polis saldırısı olmuş, Esra, Acun ve Veli abinin de içinde olduğu, yanılmı-
yorsam yedi kişi gözaltına alınmış. Sonra alan kazanılmış. Çıktığımızda adliye
önünde ailelerimiz ve dostlarımız bizi bekliyordu. Uzun ve coşkulu bir kucaklaş-
madan sonra alana geçtik. Orada destek açlık grevi devam ediyordu. 

Tekrar evimize, artık açlığın başrolde olduğu anıtımıza geri dönmüştük. Nere-
deyse hiçbir şey bıraktığımız gibi değildi. Fiziksel koşullar ve alanın ruhu, bizim
yokluğumuz ve açlık greviyle birlikte tümden değişmişti. Alanda artık ateş yakı-

105

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



lıyordu. Sandalyeler, tabureler, battaniyeler vardı. Dövizler değişmişti. Biz beş
gündür açlığı tecrübe ediyorduk.

Dostlarımız beş gündür bizi bekliyordu. Açlığın ve işkencenin izlerini, sağlığımızı
merak ediyorlardı. Kucaklaşmamız, merhabamız, sohbetimiz daha başkaydı.
Herkesin gözünden gurur, sevgi, bağlılık okunuyordu. Sloganlar daha gür, daha
öfkeli, daha coşkulu atılıyordu. Mutluluğun bir tarifi, o gün alanda birbirine bakan
gözlerimizin ta içindeki sevinçte gizliydi. 

Biraz dinlenip alana döndük. Alanda geçirdiğimiz üç gün yeni koşullara uyum
sağlamaya çalışmakla geçti. Açlık greviyle birlikte sürekli alanda olmaya adapte
olmaya çalıştık.

Bu sürede teknik imkansızlıklardan ve sözünü ettiğim uyumlanma halinden do-
layı hiç günlük yazamadık. Bol bol ziyaret kabul ettik. Geçmiş olsuna gelenimiz
çok oldu. Üç gün sonra yeniden, güvenlik şube polislerinin çok yakın mesafeden
çekim yapmasına engel olmaya çalıştığımız için gözaltına alındık.

Gözaltı çok gündem oldu. Veli abinin gözaltı aracı içindeki görüntüleri infial ya-
ratmış. Kezban anayı yerde sürüklemişler. Ben Esra’nın ve Semih’in gözaltına
alınışına şahit oldum. İkisine de çok şiddetli saldırdılar. Esra’yı defalarca yere
yatırıp kaldırdıklarını gördüm. Yol boyunca yerde sürüdüler. Araca getirdiklerinde
ağzı kanıyordu. Semih’i 9 günlük açlığıyla araca kadar sürüklediler.

Çankaya Emniyeti’ne gitmemizden bir süre sonra kalabalık bir ekip gözaltı ara-
cının kapısını açıp beni başka bir araca geçireceklerini söyledi. Avukatımı gör-
meden hiçbir yere gitmeyeceğimi söyledim. Arkadaşlar da nereye
götürüldüğümüzü bilmeden beni bırakmayacaklarını söylediler.

Bu aracın gözaltı için uygun olmadığını, aracın değiştirileceğini, o yüzden her-
kesin tek tek diğer araca geçirileceğini söylediler. Veli abi; “o zaman önce beni
geçirin” dedi. Kabul etmediler. Sonra beni sürükleyerek, çekerek, baş aşağı araç-
tan indirdiler. İndirirlerken bacağım aracın içindeki tutamağa takıldı, aşağıdan
birkaç polis hem tek bacağımdan hem kolumdan çektiği için demire takılan ba-
cağım kopayazdı. Fark edince bacağımı demirden kurtardılar. Diğer araca attılar.
Hınçlarını alamadılar. Bir polis kelepçe takmak için başımı bacakları arasına sı-
kıştırdı. Ters kelepçe yaptılar. Sonra Semih’i getirdiler. Kaç kelepçe taktıklarını
bilmiyorum. Elleri kısa sürede morardı ve uyuşmaya başladı.

Yeni araca bindirilince durum netleşti. Siyasi Şubeye götürüleceğimizi konuşma-
larından anladık. Yine uzun bir gözaltı bizi bekliyordu. Kim bilir hangi saçma id-
diayla günlerce gözaltında tutulacak ve sonra savcı karşısına çıkarılacaktık.
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Dışarıda üç gün kalmış, polisin provokasyonu sonucunda alanda açıklama ya-
parken gözaltına alınmış ve kendimizi yine siyasi şubede bulmuştuk. Aklımda
ne tutuklanma, ne gözaltında tutulma kaygısı vardı. “Bu saçmalık, bu keyfiyet
karşısında ne yapabiliriz, ne yapmalıyız?”dan başka bir şey düşünmüyordum.
Zaten 9 gündür açlık grevindeydik. Suyu ve şekeri kesme kararı aldık. Üzerine
pek düşündüğümüzü söyleyemeyeceğim. Diyor ya usta; “insanın ince bir yeri
vardır, oraya dokunmayacaksın” diye... Bizim de ince yerimize dokundular. Tek
yaşam ve enerji kaynağımız olan suyu ve şekeri de almayı bıraktık.

Sonra paniklediler. Ellerinde kalırız diye çok korktular.

Hızlıca işlemlerimizi yapıp bizi pazar sabahı savcılığa çıkardılar. Emniyette so-
rulan kritik soru şuydu: “Neden açlık grevine devam ediyorsunuz?” Savcı ise so-
racak soru bulamadı. Neden oraya getirildiğimiz konusunda bir fikri yoktu,
anlamaya çalıştı. Hızlıca ifade alıp bizi serbest bıraktı. Ve yine adliye önü karşı-
laması, alanda devam eden açlık grevi. Bu kez farklı olarak Semih’in annesi Sul-
tan Abla ve eşi Esra hem alanda açlık grevi, hem de adliye önünde oturma
eylemi yapmışlar. Sultan Abla’nın, oğlunun açlık grevinde olduğunu, bir gündür
su ve şeker de almadığını anlatan videosunu izlediğimde gözlerim doldu. Nâ-
zım’ın annesi Celile Hanım’ın elinde döviziyle oğlu için yaptığı açlık grevi, göz-
altına alınması geldi aklıma. Sonra TAYAD’lı ana babalar geldi, dünyanın dört
bir yanında adaletsizliğe uğrayan evlatlarının sesi olan ana babalar. İrlandalı
devrimcilerin, Nikaragualı kadınların anneleri. Bugün Dersim’de evladının ölü
bedenine ulaşmak için açlık grevi yapan Kemal amca.

Bu dünyada onlardan daha eli öpülesi, baş tacı edilesi insan var mıdır, bilmiyo-
rum. Bu dünyada benim en ince yerime dokunan şeylerden biri evladı için mü-
cadele eden anne-babalar. Çünkü onlar, insanlığa unutturulmaya çalışılan
gerçek sevgi bağını bana çok derinden, yeniden yeniden hatırlatıyor. Sultan Abla,
insanlığın en kıymetli damarına eklenen bir anne artık. Evladı için direnmeyi öğ-
renen ve hepimize yeniden öğreten bir anne.

Gözaltından çıkınca yaptığımız konuşmada da söylemiştim. Siyasi şube polisleri
bize; “niye açlık grevi yapıyorsunuz?” diye soruyorlar. Bize açlık grevi yapmayı da,
bize direnmeyi de siz öğrettiniz. İnsanoğlu binlerce yıldır, zalimin zulmüne diren-
menin bin bir yolunu buldu. Mahmud Derviş’in çok güzel söylediği gibi bize celladın
bıçağı öğretti yaramızın üstünde yürümeyi. Öğreniyoruz, daha da öğreneceğiz. Ta
ki kazanıncaya dek!

İki gündür yeniden alandayız. Alandan anlatılacak şeyler de var ama artık bitir-
mek zorundayım. Siyasi Şubede tutulduğumuz sürede yaşadıklarımıza, bilerek
hiç girmedim. 
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Belki ayrıca gözaltı güncesi olarak yayımlarım. Burada anlatmak günceyi çok
uzatacak. Açlık grevinin bizdeki ve insanlardaki etkisi de başka bir günceye kaldı.
Şimdilik, böyle bir giriş yapmış olayım.

Herkesi açlığımızın coşkusu ve direnciyle selamlarım.

Artık hep buradayız. Akşam ateş başına, gündüz sıcak sohbete bekleriz.

Sevgiler, Nuriye

***

İLK GÜNDEN ÇOK DAHA UMUTLUYUM BUGÜN

Açlık grevinin 22. günü bugün. Nasılsın? Sağlığın, moralin nasıl?

Nuriye Gülmen: Fiziksel ve biyolojik olarak iyiyim. Semih’le birlikte yapıyoruz
açlık grevini. İkimiz de iyiyiz. İkimizin de vücudunda tek gözlenebilir değişim kilo
kaybı şu anda. Onun haricinde bir şeyimiz yok.

Meydana çıkarken aklında ne vardı? Birkaç günlük, haftalık bir eylem mi?
Yoksa işe iademi talep ediyorum, o zamana kadar oturacağım burada diye
mi çıktın?

Nuriye Gülmen: Evet. Bu eylem tarzını biliyorum. İlk ben yapmıyordum sonuçta.
Türkiye’de böyle bir devrimci tarz, gelenek var. Sonuç alana kadar devam eden,
vazgeçmeyen bir tarz bu. Bizim eylemimiz de bu direniş geleneğinin devamı as-
lında. Bir şeyi istersin, bir şeyi talep edersin ve istediğini alana kadar devam
edersin. Bedellerini göze alırsın, gerektiğinde ödersin ve sonunda kazanırsın.
Türkiye’de başka türlü hak kazanmak mümkün değil. Hak kazanılmış hangi ey-
leme bakarsanız bakın öyledir. Kararlıdır, saldırıya uğramış ama son noktaya
kadar gitmiş, öyle kazanmıştır. Dolayısıyla kafamda böyle kararlı bir şey yapmak
gerektiği fikri hep vardı. Çıkarken de öyle çıkmıştım yani. Öyle bir günlüğüne, iki
günlüğüne diye düşünerek çıkmadım.

Peki tek başına çıkmak?

Nuriye Gülmen: Öncesinde bir çalışma yaptım aslında ben. Pek çok ile gittim.
Akademisyenlerle, özellikle barış bildirisi imzacılarıyla, bu süreçte açığa alınmış,
ihraç edilmiş, soruşturma geçirmiş kime ulaşabildiysem hepsiyle görüştüm ve
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aslında bu eylem fikrimi onlara açtım. Böyle bir şey yapalım. Birlikte yapalım.
Açığa alındıktan sonraki bir buçuk ayı bu çabalar, görüşmelerle geçirdim. Oradan
maalesef bu tür bir enerji, somut bir adım çıkmadı. Bu yüzden ben de tek başıma
başladım. Ve 142 gündür meydandasın. Kaç defa gözaltına alındın? 27 oldu ga-
liba. Daha doğrusu eylem alanına 27 kez saldırı oldu, ben birinde burada değil-
dim. 26 kez gözaltına alındım o yüzden.

Gözaltıların yıldırıcı bir etkisi olmadığını polis de anladı galiba.

Nuriye Gülmen: Tabi. Biliyorlar aslında. Başta söylediğim kararlılığın onlar da
farkında.

Bu eylemin bu kadar büyüyeceğini, destek göreceğini hayal etmiş miydin?
Senden çıkıp bir sürü insana ulaşacağını?

Nuriye Gülmen: Yok, böyle bir karşılığı olacağını bilmiyordum. Böyle eylemler ya-
pılıyor. İnsanlar bir yerlerde işi için ya da başka hakları için böyle eylemler yapıyorlar.
Ama bu kadar büyük bir karşılığı olmayabiliyor. Bu kadar duyulacağıyla, sahipleni-
leceğiyle ilgili bir fikrim yoktu doğrusu. Bu kadar insana hitap edeceğini bilmiyordum.
Tasavvur bile edemezdim, öyle söyleyeyim. Tabi OHAL olması, pek çok insan aynı
şeyi yaşarken, cılız sesin bile olmadığı bir süreçte tek başına bir kadının çıkması
etkili oldu. Herhalde bu yüzden bu kadar karşılık buldu. Öyle düşünüyorum.

Açlık grevine neden karar verdin?

Nuriye Gülmen: Aylardır soğuğa, kışa, gözaltılara rağmen bu eyleme devam etme
iradesi hep gerçekten takdir edildi. Açlık grevi de aslında bu kararlılığın bir devamı.
Çok farklı bir şey değil. 120 gün biz burada oturduk. Ben Ankara’da yaşamıyordum.
Ama muhatap açısından, talebimi karşılayacak yer Ankara olduğu için buraya gel-
dim. YÖK burada, muhatabım burada. Geldim ve tüm hayatımı direnişe vakfetmiş
bir şekilde yaşamaya başladım. Alanda dört buçuk saat kalıyorduk açlık grevinden
önce. Ama her gün farklı bir yerde kalması, sırtında çantayla yaşamak, her anını
direnişi anlatarak, duyurmaya çalışarak geçirmek, uyku harici her vakit direnişeydi
zaten. Ben bu işe hem kazanma iddiasıyla hem de büyük bir adanmayla girişmiş
oldum. Yani bedeli de ağır oldu. Gözaltılar, hayatımın tamamen değişmiş olması…
Bir yerden sonra, evet geliyoruz, insanlara anlatıyoruz ama eylem bir doygunluğa
ulaştı. Ve onca şeye rağmen devletten, resmi makamlardan hiçbir karşılık gelmedi.
Bütün taleplerimizi duyup bildiklerinden eminim. Cumhurbaşkanına kadar mutlaka
ki biliyorlar. Biliyorlar, bilmezlikten geliyorlar. Ama açlık grevini bilmezden, görmez-
den gelemeyecekler. Bu görmezden gelebilecekleri bir şey değil. Direnişi bir üst
aşamaya taşımak gerekiyordu. Bizim yapabileceğimiz bu. Onları gerçekten sıkış-
tıracağını düşünüyoruz. O yüzden açlık grevi kararı aldık.
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Şimdi bir günün nasıl geçiyor? Biraz anlatır mısın?

Nuriye Gülmen: Önceden dört buçuk saat alanda kalıyorduk. Açlık greviyle bir-
likte 24 saate döndürdük eylemi. Yani artık sürekli alandayız. Geceleri alanda
uyumuyoruz, yakın bir yerde dinlemeye gidiyoruz dönüşümlü olarak, sabah
alana geliyoruz. Saat 9’da Semih de ben de alanda olmuş oluyoruz.

Bu arada biz burada 6 direnişçiyiz. Ben ve Semih’ten başka Acun Karadağ öğ-
retmen var, erken bir evrede eyleme dahil olmuştu. Veli Saçılık uzunca bir süre
kendine destekçi dedi ama destekçi olmaktan çok öte eylemin önemli bir parçası
oldu, Esra Özkan Özakça katıldı, o da açığa alınmış, daha sonra geri dönmüştü,
sonrasında ihraç edildi, en son da Mehmet Dersulu Adana Yumurtalık’ta çalışan
bir öğretmen, o da ihraç edildikten sonra geldi. Şu an 6 kişiyiz. Ama eylem şu an
açlık grevi gündemiyle devam ettiği için Semih ve ben dışındaki herkes grevi du-
yurmak için aktif olarak çalışıyor.

Biz sabahtan itibaren alandayız. Gün içinde iki kez birer saat alandan ayrılıp din-
leniyoruz, uzanıyoruz. Sabahları daha tenha oluyor, okumamızı yapıyoruz. Ga-
zeteler geliyor, kitaplar geliyor. Öğlene doğru çok kalabalıklaşmaya başlıyor
Kızılay, Yüksel. İnsanlar gelip geçmeye başlıyorlar. O dakikadan sonra akşama
kadar susmamacasına anlatıyoruz ve konuşuyoruz. Açlık grevinde olduğumuz
için köşeye çekilmedik yani. Öncesinde eylemimizin rutin hali nasılsa aynı tem-
poda devam ediyoruz. İnsanlara anlatıyoruz, bildiri dağıtıyoruz, imza topluyoruz.
Her gün saat bir buçukta ve akşam altıda basın açıklamalarımızı yapıyoruz, in-
sanlar artık alıştı bu saatlere, bu saatlerde geliyor, katılıyorlar açıklamalara. Zi-
yaretçilerimiz oluyor.

Ziyaretçilerle birlikte beklemediğin karşılaşmalar da oluyor mu?

Nuriye Gülmen: Çok. Mesela en unutamadığımı anlatayım. Genç bir kadın -
yaşı oldukça küçük- geldi, dedi ki: “Hayattan bütün ümidimi kesmiştim. Derin bir
depresyondaydım. Sonra siz çıktınız, burada eylem yapmaya başladınız. Ve ben
her gün bu eylemi takip ederek yeniden hayata bağlandım. Ve evden çıkmayı
başardığım ilk günde buraya sizin yanınıza geldim.” En çarpıcı örneklerden biri
bu. Ama bunun gibi gerçekten yaptığımız şeyin kıymetini anlatan, değer veren
yüzlerce insan var. Sosyal medyadan mesajlar yağıyor.

Özellikle mesela bir gözaltı olduğunda, hemen ertesi gün alan o kadar kala-
balık oluyor ki… Semih’le açlık grevine başladıktan sonra gözaltına alındık,
uzun süre siyasi şubede tutulduk. O beş gün boyunca biz yokken sırf alanı
doldurmak için gelmiş insanlar, çok güzel bir kalabalık varmış, fotoğraflardan
gördüm. 
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Eyleme başladığından beri bloga yazıyorsun her günün gelişmelerini. Uzun
süre nuriyegulmendireniyor.wordpress.com’dan takip ettik olanları.

Nuriye Gülmen: Evet. Şimdi direniyoruz.net de var, daha güncel, hem de bütün
direnişleri kapsıyor. Biliyorsun bizim direnişimiz başka illere de sıçradı. Şu an
yanılmıyorsam 9 yerde, -Betül Kalkedeon’u bıraktığı için 8’dir belki- devam eden
eylemler var.

İstanbul’da Cevahir AVM önünde Nazife Onay, Bodrum’da Engin Karataş,
Aydın’da kamu emekçileri, Malatya’da Erdoğan Canpolat, Sertaç Ökdemir,
Özkan Karataş, Cengiz Uğurlu; Düzce’de Mimar Alev Şahin, Ankara’da Mahmut
Konuk ve Cemal Yıldırım; Didim’de Barış Bozkır. Sitemiz yayına yeni başladı.
Yakın zamanda gün gün bu illerdeki direnişlerle ilgili gelişmeler bu sitede olacak.
Malatya’da mesela yetmişe yakın gündür gözaltına alınıyorlar, eylem devam edi-
yor. Her gün polis saldırısı oluyor. Her gün gözaltına alınıyorlar. Bodrum’daki ar-
kadaş aynı şekilde. İstanbul’da Nazife Onay sürekli gözaltına alınıyor ve her
seferinde bir gün gözaltında tutularak savcılığa çıkarılıyor.

Meydana çıkarak bu kadar kişiye umut oldun, senin umudun ne durumda
diye sormak istiyorum son olarak. Başta nasıldı? Şimdi nasıl?

Nuriye Gülmen: Kazanacağına inanıyor musun diye soruyorlar bana hep. Şunu
söyleyeyim: İnanmasan bu yapılabilecek bir şey değil kesinlikle. İnanmasan şu-
rada bir saat duramazsın. Ben umudun yaratılan bir şey olduğunu düşünüyorum.
Tek bile olsan. Sen bir şey yapıyorsun, birileri inanmaya başlıyor sana, yaptığın
şeye inanmaya başlıyor. Ondan başka birileri etkileniyor ve oradan bir umut do-
ğuyor. İnsanlar bunu hissediyorlar. Elden ele. Ben de şimdi ilk güne göre çok
daha umutluyum bu yüzden. Bugün direnişimiz daha büyük. Aynı umudu taşıyan
binlerce insanız.

(Aktaran: Hazal Halavut - 5 harfliler - 31 Mart 2017)

***
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NE MUTLU ALANI ÇİÇEKLERLE DONATAN DOSTLARIMIZA

1 Nisan 2017’den not: Direnişin 144. Günü, Açlık Grevinin 24. Günü

Pir Sultan Abdal, AABF, Hacı Bektaşi Veli, Alevi kurumları
Yüksel Caddesi Direnişiyle dayanışma açıklaması yaptılar
Açlığın koynunda 24. gün. Dün belki de direnişin en yoğun günüydü. Genelde
sabah saatleri sakin olur. Öğlen 12’den sonra alan kalabalıklaşmaya başlar.
Akşam 6’ya kadar yoğun geçer. Cumartesi kalabalığı ise başkadır. Bugün Yük-
sel’de baş döndürücü bir kalabalık vardı. Alan da hiç boş kalmadı.

Sabah saatlerinde il dışından ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. İzmir’den kamu
emekçisi dostlarımız, bir günlüğüne yanımızda olmak için gelmişler. KESK’in ih-
raçlar kurultayı için gelen kamu emekçileri kurultay öncesi bizi de ziyaret ettiler.
Yine sabahın çok erken saatlerinde, çeşitli illerden Ankara’ya gelmiş olan Kam-
püs Cadıları bizimleydi.

Açlık grevinin başlamasından bu yana alana çiçek yağıyor. Buketlerin yanında
saksı çiçeği getirenler de var. Beş tane renk renk menekşemiz, üç tane açelya-
mız, üç tane zambak soğanımız, bir de adını bilmediğim çok tatlı bir çiçeğimiz
oldu. Günlerdir menekşelerin ve zambakların saksılarını değiştirmek için saksı
istiyordum. Ancak bugün tedarik edebildik. Çiçeklerden çok anlamıyorum ama
direnişe başlamadan kısa bir süre önce merak sarmıştım çiçek bakmaya. Baba
evinde epeyi çiçeğim olmuştu. Onlara gözüm gibi bakıyordum. Yavaş yavaş dil-
lerinden anlamaya başlamıştım. Burada da etrafımızı çiçekler sarınca çok mutlu
oluyorum. Bir kere baharın patlamasını alandan müjdelemek çok hoşuma gidi-
yor. Ankara gibi baharın şöyle yalandan göz kırptığı bir ilde, direnişimiz bahar
saçıyor. Ne güzel, ne mutlu bize, ne mutlu alanı çiçeklerle donatan dostlarımıza.
Menekşelerin ve zambakların saksılarını değiştirdik. Toprağa ve bitkiye değmek
iyi geldi. Sonra can sularını verdik. 

Menekşeleri güneşi doğrudan almayacakları, anıtın sol yanına dizdik. Gün boyu
çiçekler gelmeye devam etti. İlk büyük buket çiçeğimiz geldiğinde hevesle saksı
almıştık. Sonra fark ettik ki bu iş saksıyla olmayacak. Bol bol su içtiğimiz için
bolca plastik şişemiz oluyor. Şişelerin üst kısımlarını keserek saksıya dönüştü-
rüyoruz. Eh, bu kadar çiçek bahsi yeter. Siz alana geliniz, direnişin bahar açmış
halini görünüz efendim.

Öğleden sonra yoğun ziyaretler başladı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
üye ve yöneticileri, Eskişehir’den ve Ankara Üniversitesi’nden Barış bildirisi im-
zacısı hocalar, 10 Ekim şehidi Dilan Karakaya’nın ailesi, KESK’in düzenlediği ih-
raçlar kurultayı için Ankara’ya gelen Alman Parlamentosu Sol Parti Milletvekili
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ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Andej Hunko ziyarete geldiler.
KESK’e bağlı Enerji Sanayi Maden Sendikası’nın Genel Kurulu vardı. O vesileyle
Türkiye’nin dört bir yanından ESM’de örgütlü kamu emekçileri ziyaretlerde bu-
lundular. Saat 17.00’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Bektaşi Federas-
yonu, Divriği Kültür Derneği, Varto Kültür Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu
Kültür Vakfı, Kızılırmak ve Dersimliler Derneği üye ve yöneticileri ziyarete geldiler
ve destek açıklaması yaptılar.

KESK’in düzenlediği kurultaydan çıkan 30 kadar kamu emekçisi de alana gelip
desteklerini ifade ettiler. Didim’de işi için direnen Barış Bozkır ve Bodrum’da ey-
lemler yapan Engin Karataş, Düzce’de direnen Mimar Alev Şahin iki gündür bi-
zimleydi. Direnenlerin buluşması ne güzel oluyor, bilseniz.

Çok ilginç bir tesadüf de oldu dün. Yıllar önce sadece bir akşam yolumuzun ke-
siştiği, bir iki saat birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşla direniş alanında geç-
mişteki karşılaşmamızdan habersiz yeniden buluştuk. Ve son derece tesadüfi
bir biçimde birbirimizi hatırladık. Böyle karşılaşmalar insanda garip duygular ve
izler bırakıyor. Geçmişten gelen kişi bir anlığına sizi o ana, o zamanki halinize
geri götürüyor. Direnişin olmadığı çok başka bir âna, zamana, atmosfere geri
dönüyorsunuz. O insanla birlikte ortak bir geçmişinizin olduğu duygusu aranız-
daki bağı güçlendiriyor. Dünkü karşılaşma bana çok iyi geldi. Bir kez daha, iyi ki
buradayız, iyi ki direniyoruz, dedim.

Açlık grevimizin 24. gününü geride bıraktık. 24 gündür direnişimiz açlığın koy-
nunda sürüyor. Direnişin açlık hali, duygu ve motivasyon olarak eski halinden
epey farklı. Direniş alanımızın atmosferi de öyle. Destek ve sahiplenme çok
güzel. Direniş dostlarının bize yaklaşımı o kadar ince ki, bazen bizi zorluyor. İlk
zamanlar insanlara ‘hasta’ olmadığımızı, bakıma muhtaç olmadığımızı, sağlığı-
mız elverdiği ölçüde eski yaşantımıza devam edeceğimizi, direnişi eskisinden
daha çok anlatmamız ve daha çok çalışmamız gerektiğini anlatmaya çalıştık.
Açlığımızın biyolojik olmaktan çok politik bir şey olarak algılanması gerektiğini
anlatmak gerekti. Başlarda ayakta durmamıza bile tepki gösteriyorlardı. Direniş
dostlarına kalsa bizi bir cam fanusa koyacaklardı. Neyse ki, ısrarımız kazandı.
Dostlarla kavgalar azaldı.

İlk zamanlara göre daha özgürüz. Onlar da iyi olduğumuzu gördükçe müdaha-
lelerini minimuma indirdiler. Yine biz kazandık.

İkinci kavgayı üzgünler sınıfına karşı veriyoruz. ‘Sizin için çok üzülüyoruz. Ne
olur açlık grevini bırakın’ diyenler hâlâ var. Onlara bir kez de buradan seslenelim:
Kimseyi üzmek için yapmıyoruz bu eylemi. Bu eylem iktidara bir meydan okuma
olduğu kadar size de bir çağrı. Biz eylemimizle herkesin yapabileceği bir şey
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vardır, diyoruz. Binlerce insanın katacağı küçücük bir emek direnişi kocaman bir
kartopuna dönüştürür. Üzülmekten fazlasını yapabilirsiniz. Bize inanın. Kendinize
inanın. Zaferi beraber öreceğiz.

Bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyoruz, unutmayasınız.
İçten sevgimle, direnişimizin sıcaklığıyla kucaklarım.

Nuriye

***

AÇLIK BU HALKA HİÇ YABANCI DEĞİL

Direnişin 146. Günü
Açlık Grevinin 26. Günü
Açlığımız Sürüyor: 25 ve 26. Günler

Dün yazdığım günce tabletin azizliğine uğradı. Dünkü gün, güncesiz kaldı. Ona
ayırdığım onca zamana mı yanayım, günceyi kaybettiğime mi? Neyse, bugün
iki günü kısaca anlatacağım.

Pazar, cumartesi kadar olmasa da hareketli geçti. Beni çok heyecanlandıran bir
ziyaretçim oldu. Gençlik yıllarımdan bir arkadaşım çıktı geldi. Sevgili Süreyya’yla
yıllardır görüşmemiştik. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum onu görünce.
Sonra canım Sevinç geldi. Bana sevdiği çocuk kitaplarından birini getirmiş.
Çocuk kitaplarına hem ilgi duyuyorum hem de okumayı çok seviyorum.

Kitap okuma vaktimin epeyi sınırlı olduğu böyle bir zamanda, hızlıca okuyabile-
ceğim farklı kitaplar olması da hoşuma gidiyor. Elimizin altında kitap olunca,
küçük destekçilerimizle kitap okuma alternatifini de değerlendirebiliriz. Direniş
alanımız, maalesef çocuklar için pek eğlenceli değil. Ama yine de daimi destek-
çilerimiz var: İdiller, Tanya, Berkin, Şila, İlhan. Alanın en güzel ziyaretçileri.

Pazar günü Sokak Akademisinden birkaç dostumuz kara tahtalarıyla birlikte zi-
yaretimize geldi. Birkaç saat bizimle kaldılar. ESM Urfa Şubeden kamu emekçi-
leri ve sevgili İrfan Aktan da ziyaretçilerimiz arasındaydı. Akşama KESK’in
kurultayından çıkan ihraç edilmiş kamu emekçileri tekrar ziyarette bulundular.
Ben dinlenmedeyken Baskın Oran gelmiş bir de. Gündüzleri yakıcı bir güneş
oluyor. Öğle saatlerinde güneşin altında oturmak bizi yormaya başladı. Soğukla
baş etme konusundaki zayıflığım kadar olmasa da sıcakla imtihanım da ağır. Sı-
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cakta hemen tansiyonum düşer, çabuk yorulurum. İşin kötü yanı, akşamki se-
rinliğe hazırlıklı olmak için hala epey kalın giyiniyoruz. Hal böyle olunca vücut
ısımızı havaya göre ayarlamamız zorlaşıyor. Ama buna da bir çözüm bulacağız
elbet. İlk küçük çözüm güneşin tepemizi yakmasını engelleyecek bir şapka tak-
mak. Günlerdir, kalın kenarlıklı ama “tatildeyim, bana dokunmayın” havası taşı-
mayan bir şapka arıyordum. İnce kenarlıklı olanlar güneşten korumuyor. Kalın
kenarlıklı olanlar çok havalı. Dün her iki talebimi de kısmen karşılayan bir tane
bulduk. Sanırım bugün onu alacağız. Bir de artık alanda şemsiyeli banklarımız
var. Yağmurdan korunmak için yapmıştık ama kısmen güneşten de koruyor.
Şemsiyenin bank üzerinde durma açısını güneşin en yüksek olduğu saatlerdeki
yere düşme açısına göre ayarlamayı başarırsak, şemsiyeli banklarımız da epey
iş göreceğe benzer.

Sabahın erken saatlerinde güne başlamak çok güzel oluyor. Her sabah işe gi-
derken alana uğrayıp bir selam veren epey direniş dostumuz var. Biz de o saat-
lerde kitap ya da gazete okuyor oluyoruz. Dün sabah alana gelir gelmez çiçekleri
düzenlemeye giriştim. Celil ve Mustafa’yla birlikte kuruyanları ayırdık, suyu aza-
lanların sularını tazeledik. Saksı çiçeklerini suladık. Açelyalar epey kötü du-
rumda. Menekşeler onlardan daha iyi ama harika değiller. En iyi durumda olanlar
zambaklar ve adını bilmediğim tatliş.

Açıkçası, ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Çiçeklerle konuşan bir uzmana
ihtiyacımız var. Bu günlüğü okuyan ve çiçekten anlayan direniş dostlarını alana
bekleriz. Çiçeklerimiz ölmeden geliniz efendim. Hayat kurtarınız.

Sabah Wan Hapishanesindeki devrimci tutsaklardan mektup gelmişti. Onlara
cevap yazmaya başladım. Tabii ki yarım kaldı. Bugün devam edeceğim. Onlara
uzun uzun direnişimizi anlatmak istiyorum. Belki günlüklerimizden de bir kopya
alır, eklerim mektuba. Bir de, geçen günkü nöbetçiler, kuruyan çiçeklerden ayraç
yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Ben de deneyeceğim, yapabilirsem tutsaklara gön-
dereceğim.

Öğle saatleri sakin geçti. Akşama doğru, bildiri dağıtırken Şebnem Hoca’yla
(Korur Fincancı) karşılaştık. Bize sağlığımızla ilgili birkaç tavsiyede bulundu. Ak-
şama Sibel (Özbudun) ve Temel Hoca (Demirer), Yasin (Durak), Kamuran bi-
zimleydi. Bir ara Funda Hoca uğradı. Akşam açıklamamızda Temel Hoca da
konuştu. Bizimle ilgili güzel sözlerini, bu topraklardaki direniş geleneğinin bir hal-
kası olma onuruyla kabul ettik. Hoca ve dostlarımız geceye kadar bizimle kaldılar
alanda. Türkü söyledik, sohbet ettik. 26. günü geride bıraktık.

Açlık sürüyor. Bugün, 27. güne döndük. Arkadaşlarımız açlık grevimizi anlatmak
için halka seslenirken, kaç gün aç kalabilirsiniz, diye soruyorlar. Onlar bu soruyu

115

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



sorunca aklıma hep açlıktan ölen bebekler; açlık, yoksulluk sınırında yaşayan
milyonlarca insan geliyor. Açlık, bu halka hiç de yabancı değil, diye düşünüyo-
rum. Açlığımız bizi hem adalete hem de bu toprakların gerçekliğine bir adım daha
yaklaştırıyor.

Direnişimizin 147., açlık grevimizin 27. gününde çiçekli anıtımızın önündeyiz.
Bekleriz.

Direnişimizin sıcaklığı, açlığımızın coşkusuyla kucaklarım herkesi. Sevgi ve se-
lamlar, Nuriye

***

DİRENİŞLERİN EN ÇOK UMUTLA DOLU RUHLARA İHTİYACI VAR

Direnişimiz ve Açlığımız Sürüyor: 35-39. Günler
Günlük yazmayalı beş gün oldu. Haliyle, son günlerde neler olup bittiğini hatır-
lamak için sosyal medya hesaplarımızı taramak zorunda kaldım. O da epey
mesai istedi.

Direnişin 155., açlık grevimizin 35. gününde destek açlık grevcilerimize veda
ettik. Mahmut abi, Ömer, Cemal abi ve Veli abi saat 13.30’da eylemlerini bitirdiler.
Onların bıraktığı yerden Metin abi destek açlık grevine başladı. Metin Alhas İtal-
ya’da yaşayan Türkiyeli bir emekçi. Biz eyleme başladıktan sonra, İtalya’da bizim
için yaptığı eylemler sayesinde onu tanıdık. Sık sık direnişle ilgili dövizler yazdı,
fotoğraflar gönderdi. Sonunda da, çıktı geldi, destek açlık grevine girdi. Metin
abi, alana koca koca çantalarla geldi. Gelir gelmez de bize getirdiği hediyeleri
çantadan çıkardı. Gurbetten amcası, hicazdan dedesi gelen çocuklar gibiydik,
heyecanımız görülmeye değerdi. Hediye dediysem, direnişin ihtiyacı olan eşyayı
hediye olarak kabul ediyoruz, aklınıza başka bir şey gelmesin. Uyku tulumu ve
tüm direniş ahalisine yetecek kadar şeker getirmiş. Zaten kendisi de şeker gibi
bir abimiz. Günümüzü şenlendirdi, destek açlık greviyle gücümüze güç kattı. Var
olsun!

156. gün, yoğun geçti. Bir önceki gün destek açlık grevi eylemini bitirirken söz
alan Ömer, bir gün sonra iş yerinin önünde eyleme başlayacağını duyurmuştu.
Kulağımız oradan gelecek haberdeydi. Oradan gözaltına alınmayanlar soluğu
direniş alanında aldılar. Sert bir gözaltı olmuş. 17 emekçiyi gözaltına almışlar,
Veli abiyi yine yerlerde sürüklemişler, insanların yüzlerine gaz sıkmışlar, Murat’ı
tehdit etmişler. Polis işkenceci yüzünü göstermekten hiç çekinmemiş yine.
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Öğlen açıklamamızda Enerji Sanayi Maden Sendikası yönetiminden Betül söz
aldı ve gözaltılarla ilgili açıklama yaptı. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın bir
kısmı serbest kaldıktan sonra alana geldiler. Direnişler arasındaki bağ bizi çok
mutlandırıyor. Çocukları, yakınları gözaltında olan ailelerin, arkadaşların gözal-
tıların serbest bırakılmasını Yüksel’de, yanımızda beklemeleri de öyle.

Murat’ın babasının, Veli abinin annesinin, Nazan’ın ablasının, ESM yönetimin-
den arkadaşlarımızın, o gün eyleme katılıp gözaltına alınmayanların alanda ol-
ması direnişler arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bize bir kez daha
gösterdi. O gün Semih ve Acun, Enver Aysever’in Tele1’de yayınlanan progra-
mına katılmak için İstanbul’a gitmişlerdi. O yüzden alan hem fiziki hem de man-
evi olarak epey boştu. Sohbetlerin bir kısmı “Semih ve Acun’un yokluğuna”
ayrıldı. Açlık grevimizin 36. gününde başka şeyler de oldu elbet. Kısaca söyler-
sem: Nakliyat İş üye ve yöneticileri; Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı
Muhittin Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri destek ziyaretinde bulundu. Fransa’da
üç sendika taleplerimizin kabul edilmesi yönünde açıklama yayımladı. Düz-
ce’de, işi, ekmeği için direnen Mimar Alev Şahin bizim için bir günlük destek
açlık grevi yaptı.

Nakliyat İş üyelerinin desteği, emekçi dayanışmasının çok güzel bir örneğiydi.
Başka bir açıklama için toplanmışlar, Ankara’ya gelmişken bizi de ziyaret etmek
istemişler. 

Oldukça kalabalık ve coşkuluydular. Sloganlarımız çok gürdü. Kısa bir konuşma
yaptım, direnişi anlattım. Dayanışma duygularını ifade ederek ayrıldılar. Canımız
Alev’imizin açlığımızı paylaşması çok anlamlıydı.

Geçen günlerde de Nazife destek açlık grevi yapmıştı. Direnişçilerin destek açlık
grevi yapması bizi ayrı heyecanlandırıyor, ne yalan söyleyeyim. Alev’imize ve
Nazo’muza direniş kardeşliğimizi büyüttükleri için en içten, en samimi selamlar!

Cuma günü iki destek açlık grevcimiz daha vardı. Sevgili Buket ve kardeşim
Beyza 24 saat boyunca, açlığımıza alanda yarenlik ettiler. Bu kez açlığı iki kız
kardeşle paylaştık. Bir yandan bildiri dağıttılar, bir yandan ihtiyaçlarımızı karşı-
lamaya çalıştılar; içeceklerimizi ayarladılar, günlük çizelgemizi doldurdular. Gen-
çliğin dinamizmi ile dolular, emekçiler, tertemiz ve hesapsızlar. Direnişlerin en
çok böyle inançla, umutla dolu ruhlara ihtiyacı var, diye düşünüyorum.

Gençlere, kardeşlere, aydınlık ruhlara selam olsun buradan!

Buket cumartesi sabah 24 saatini doldurdu. Kardeşim de cumartesi akşam ey-
lemini bitirdi. Pazar sabahı onu ailemin yanına, Kütahya’ya yolculadık.
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Gelelim cumartesiye: Cumartesi sabahı İzmir’den iki kamu emekçisi dostumuz
geldi. Sevgili Atra bizim gibi ihraç edilmiş bir öğretmen. Demet halen çalışıyor.
Onlar gelmeden İlker abiyle beraber saksı alışverişine çıkmıştık. Geldiklerinde
bir de ne öğreneyim! İkisi de çiçeksevermiş. Bu bilgiyi nasıl heyecanla karşıla-
dığımı bilemezsiniz. Hemen onları çiçeklerle tanıştırdım. Kısa bir saha araştır-
masından sonra Demet, Atra ve Semih ile birlikte epey çalıştık. Saksısı
değişmeyen çiçek kalmadı. Yalnız, toprak ihtiyacını iyi hesaplayamamışız, birkaç
kez gidip toprak alınması gerekti.

Bir de sera yaptık çiçeklere. Geceleri ve yağmur yağdığında üzerlerini örtüyoruz.
Çiçek bahçemiz gerçekten harikulade oldu. Ve fakat, bu günlüğü okuyan dost-
larımızdan küçük bir ricamız olacak. Eğer bize çiçek getirmek isterseniz, açelya
getirmezseniz seviniriz. Halihazırda 5adet açelyamız oldu. Daha on açelyaya da
bakarız lakin nazlı bir çiçek. Ankara’nın akşam ayazı Açelyaları yoruyor. 

Öğleden sonra Avrupa Parlamentosu üyesi, Almanya’da Sol Parti Milletvekili An-
drey Hunko ile beraber AP üyesi birkaç parlamenter ziyaretimize geldi. Yarım
saat kadar alanda kaldılar. Destek açıklaması yaptılar. Fotoğraf çekip sosyal
medyadan yayınladılar. Sağ olsunlar!

Saat 14.30’da KESK Ankara Şubeler Platformu alana gelerek açlık grevi ta-
leplerimizin kabul edilmesi yönünde açıklama yaptı. Açıklamaya katılan çok
sayıda emekçi vardı. Bir de çok hoş bir saksı çiçeği getirmişler. Yanlış bilmi-
yorsam adı “kivi”. Ağaç gibi olan çiçeklerden. O da alana yeni bir ruh kattı.
KESK Ankara Şubeler Platformu bugüne kadar “cık” dediğini, 158. günde yaptı.
Bunun birkaç sebebi var: Dönem sözcüsü değişti. Yeni dönem sözcüsü direnişi
desteklemek yönünde görüş bildirdi ve harekete geçti. İkincisi, emekçilerin ço-
ğalan direnişleri KESK’i zorladı. Çeşitli illerde emekçiler direnme kararı aldılar
ve sendikadan zorla olsa da bu kararı geçirdiler. Şu anda örgütleyicisi KESK’in
kendisiymiş gibi görünen ama ihraç edilmiş kamu emekçilerinin iradesiyle
devam ettirilen birkaç eylem var. Hal böyle olunca, bazı yerlerde direniş örgüt-
lermiş gibi görünen KESK’in Yüksel Direnişini tanımaması çok göze çarptı. Her
ne hal ise, KESK Ankara Şubeler Platformu’na ve eyleme katılan emekçilere
teşekkür ederiz.

Akşam Tuzluçayır’da bir panele davetliydik. Esra Özkan Özakça ve Halkın
Hukuk Bürosu Avukatı Ebru Timtik’le beraber konuşma yaptık. Soruları cevap-
ladık, direnişi ve açlık grevi eylemini anlattık. Panelin en keyifli taraflarından biri
Ebru’yu dinlemekti. Esra’yla daha önce hiç böyle bir etkinlikte birlikte yer alma-
mıştık. Esra’yla panelist olmak da güzeldi. Elbette en güzeli, direnişi heyecanla
dinleyen, umudu gözlerinden okunan insanlara direnişimizi anlatmak, onlarla bir-
likte olmaktı.
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Güncesini tutmakta olduğum bu birkaç gün boyunca sevgili dostum Ömer bizim-
leydi. Birkaç gün elimiz ayağımız oldu, üstümüze titredi. Öyle ki, Esra ona “has
arkadaş” unvanını uygun gördü. Bu alana taşınan dostluklarımdan çok göneni-
yorum. Hem kendi adıma hem de dostlarım adına.

Pazar günü, yani direnişin 149, açlık grevinin 39. gününde iki dostumuz bize di-
renişin en özel anlarından birini yaşattılar. Hayatlarını birleştirme kararlarını biz-
lerle paylaştılar, yüzük taktılar. Daha doğrusu, biz onlar için küçük bir program
yaptık. Şarkılar söyledik, halaylar çektik. Ben Ferhad ile Şirin’in aşkını Nazım’ın
yeniden yazdığı biçimiyle kısaca anlattım. Daha doğrusu, günün anlam ve öne-
mine binaen yapılacak konuşma bana düştü. Açıkçası, böyle özel bir günde, iki
özel insan için bu konuşmayı yapmaktan onur duydum. Normalde konuşma yap-
maktan pek hoşlanmam ama bu kez seve seve, çok tatlı bir heyecanla yaptım.

Hikayeyi kısaca burada da anlatayım: Usta, Ferhad ile Şirin halk hikayesini ye-
niden yazdığı oyunda, hikayenin ana kurgusuna sadık kalmakla birlikte, yeni mo-
tifler ve yan olaylarla yepyeni bir metin oluşturur. Bu yeni içeriğe göre; Ferhad,
Şirin’in ablası Banu tarafından dağı delmekle cezalandırılmış ve cezasını çek-
mektedir. Yalnız hikayenin bu biçiminde, Ferhad dağı delerse, sadece Ferhad
Şirinine kavuşmayacak aynı zamanda halk da temiz suya kavuşacak ve salgın
hastalıklardan, ölümlerden kurtulacaktır. Ferhad on yıl boyunca dağı delmek için
gece gündüz çalışır.

On yılın sonunda Banu Ferhad’ı affettiğini, artık dağı delmesine gerek olmadı-
ğını, Şirin’le kavuşabileceklerini söyler. Ama Ferhad dağı delmekten vazgeçmez.
Çünkü artık Şirin’e duyduğu aşk, halka duyduğu sevginin içinde erimiş ve onunla
bütünleşmiştir. Halkı temiz suya kavuşturmadan dağı delmekten vazgeçmeye-
ceğini söyler.

Bu hikaye bize yabancı değil. Biliyoruz, en güzel sevda hikayeleri kavganın
içinde yazılanlardır. Çünkü sevdayı layıkıyla, en saf haliyle yaşayabilecek olanlar;
gerçek, karşılıksız sevgi bağının var olabilmesi için mücadele edenlerdir.

Kapitalizm, her türlü değerimize amansızca saldırıyor. Sevgiyi de tüketilen, alınıp
satılan bir şeye dönüştürmek istiyorlar. Bunun karşısında durmadan, gerçekten sev-
mek mümkün mü? Kapitalizmin yozlaştırmaya çalıştığı her değere gözümüz gibi
bakmadan, onu ölesiye savunmadan hakiki sevdalar yaşamanın imkanı var mı?

İki dostumuzun hayatlarını birleştirmek için attıkları bu ilk adımı direniş alanında
kutlamaları, gerçek bir sevda hikayesinin muştusu oldu. Gerçekten çok heyecan
verici, çok özel bir gündü. Keşke vaktim olsa da daha ayrıntılı anlatabilsem. Ama
artık sona gelmeliyim. 
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Dünün sürprizi Eskişehir’den gelen dostlarımızdı. Murat ve Bülent’i görmek beni
çok sevindirdi. Çiçeklerimizden birini onlara hediye etmemizi istediler. Bizim adı-
mıza bir çiçeğimizi Eskişehir’de büyütmek isterlermiş. Cam güzelinin biri şu
anda, Semih’in memleketinde, benim yarı memleketimde Murat’ın maharetli el-
lerinde. Ümit ediyoruz ki, direniş zaferle sonuçlanacak, çiçekler yaprak dökecek,
büyüyecek, solacak ve yeniden dipdiri hayata karışacaklar.

Bugüne dair anlatılacakları bir sonraki günceye bırakıyorum.
Herkese en içten, en dirençli selamlar, sevgiler…

Nuriye

***

RUHU KARARMIŞ ESKİ SOLCULAR GİBİ KARANLIĞI DEĞİL,
AYDINLIĞI GÖRMELİYİZ

51. GÜN

Direniş sürecine dair en çok aklınızda kalan, sizi en çok etkileyen şey
nedir?

Semih Özakça: Direniş sürecinde gözaltına alındığımızda alandaki kitlenin ve
cadde bulunan halkın polislere verdiği tepkiler ve polisin azgınca saldırıp gözal-
tına alma tehdidine, baskı ve işkence tehditlerine rağmen alandan ayrılmayan
ve eylemi devam ettiren, korkularına kaygılarına rağmen orada faşizme kafa
tutan halkımızın direnişi beni en çok etkileyen şey oldu.

Nuriye Gülmen: Direnişe dair “enler” cevaplanması zor sorular. Ama benim
açımdan en unutulmaz anlar kazandığımız küçük zaferlere dair olanlar. Alanda
oturma hakkımızı kazandığımız günü unutamam. O gün, “zaferi kazansak bu
kadar seviniriz”, demiştik; belki biraz da kazandığımız zaferin tam olarak farkında
olmadan. Pankartla ilgili birkaç kez gözaltına alındıktan sonra, polisin gelip çev-
rede ne var ne yoksa yırtıp attığı, bizim pankartımıza dokunmadan gittiği ilk gün
de benim için unutulmazdır. Direnişin böyle ilmek ilmek, küçük zaferlerle bugüne
geldiği gerçeğini en güzel bu kazanımlar üzerinden okuyoruz. Bir de tabii, diren-
menin kendisinin zaferin ilanı olduğunu, küçük büyük zaferleri beraberinde ge-
tirdiğini gösteriyor bu örnekler. Bobby Sands’in sık sık tekrarladığı söz bunu çok
güzel ifade eder: “Bütün cephanenizi de yığsanız, ezilmeyi reddetmiş bir
adamın karşısına koyacak bir şey bulamazsınız.”
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Elbette direnişin kazanımları sadece polise karşı kazandığımız zaferler değil.
Aslında en büyük zaferler kendimize karşı kazandıklarımız. Dışarıdan ne kadar
gözlemlenir bilmiyorum ama direniş tüm direnişçilerden yeni insanlar yarattı. He-
pimiz direnişle birlikte kendimizi aştık, aşmaya çalışıyoruz. Önce kendimdeki,
sonra direnişçilerdeki ve direniş ailesindeki değişimleri görmek de beni en çok
etkileyen şeylerden biri. Direniş gerçekten bir okul. Kendisine değen herkese bir
şeyler bıraktığını düşünüyorum. Bunun en güzel örneklerinden biri açlık greviyle
ilgili direniş ailesinin fikirlerinin değişiminde yaşandı. Açlık grevini ilan ettiğimizde
direniş dostlarından bazıları bizi bu eylemden vazgeçirmeye çalışıyordu; bugün
aynı insanlar başka insanları harekete geçirmeye çalışıyor, açlık grevinin önemini
anlatıyor.

Son zamanlarda beni en çok etkileyen bir örneği anlatıp bitireyim. Bizimle bir te-
sadüf sonucu tanışan bir öğrenci dostumuz bugün kendisinde gördüğü değişimi
şu sözlerle ifade etmişti: “Direnişiniz, bir sandık müşahidinden destek açlık grev-
cisi yarattı”.

Amacınız yalnızca işinize geri dönmek mi?

Semih Özakça: İşten atıldığımızda bu dayatmayı kabul etmememizin bir nedeni
de bu haksızlığı sineye çekmemek ve haksızlığa uğrayan herkese umut olup yol
göstermekti. Bu direniş sadece işe dönmek için yapılan bir direniş değildir. Evet
ülkemizde iş güvencesi yok edilip elimizden alındı.

İşimizden, ekmeğimizden ediliyorsak bu bir adaletsizliktir. Ancak ülkemizdeki
adaletsizlikler bunlarla sınırlı değildir. Ülkemizdeki adaletsizlik bir sistem sorunu
olduğundan adaletsizlikle mücadele faşizmle mücadele etmeyi gerektirir. 

Bizler devrimci-demokrat kamu emekçileri olarak bütün bu haksız ve adaletsiz
uygulamalara karşı mücadele ediyoruz. Yani faşizmle mücadele ediyoruz. Dire-
nişimiz sadece bizim işimize geri dönmek için yaptığımız bir direniş değil, halkın
adalet arayışına bir ses olan bir direniştir. Şunun çok iyi farkındayız ki bu direniş
kazanırsa hepimiz kazanacağız, bu direniş kaybederse hepimiz kaybedeceğiz.
Bu nedenle adaletsiz ve haksız uygulamalara karşı halk olarak örgütlenmeli ve
mücadele etmeliyiz. Bizler direnişimizle işimize geri döneceğimize eminiz ancak
faşizm olduğu sürece, adaletsizlikler devam ettiği sürece mücadelemiz ve dire-
nişimiz her daim ısrarla, kararlılıkla sürmeye devam edecek.

Nuriye Gülmen: Temel amacımız bu elbette: İşimize dönmek. Ama sadece bu
değil. Aynı zamanda işten atılan tüm kamu emekçilerinin işine dönmesinin yolunu
açmak, daha fazla insanın işten atılmasının önünde barikat olmak istiyoruz.
Kamu emekçilerini bekleyen, iş güvencesinin ortadan kaldırılması uygulamasını

121

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



halka anlatmak ve bunun önünde barikat olmak için de direniyoruz. AKP iktida-
rının OHAL’le yaratmak istediği etkiyi kırmak, “beyinlerin teslim alınmasının”
önüne geçmek istiyoruz. Ama benim açımdan temel mesele adaletsizliğe alış-
mamaktır. Adaletsizliğe alışmak sadece insanı değil, “insanlığı” da çürütür. Bu
eylem çürümeye karşı bir panzehir. Önce kendimiz için. Uğradığımız adaletsizliği
önce biz unutmayalım, “bizi öylece ekmeğimizden edemezsiniz” duygusunu hiç
kaybetmeyelim diye direniyoruz. Ve tüm Türkiye halkları unutmasın diye. Dire-
nişimiz, kendisini gören, duyan herkeste çok çeşitli duygu ve düşünceler yaratı-
yordur elbette.

Bu duygu ve düşünceler ne yönde olursa olsun, direniş bir bayrak gibi orada du-
ruyor ve şunu söylüyor: “Ey insanlar, bizi haksız yere işten attılar. Biz, bunu
kabul etmiyoruz.”

Yakın çevrenizden, tanıdıklarınızdan ve direniş sürecinde tanıştığınız in-
sanlardan aldığınız tepkiler nasıl?

Semih Özakça: Direnişe başlamadan ailem yapacağım eyleme karşı önyargı-
lıydı ve eylem yapmamı tasvip etmiyorlardı. Eyleme başladıktan sonra ailede is-
tisnasız herkes beni destekledi ve haklı olduğumu söylüyor, direnişimi her yerde
dile getiriyorlar; imza kampanyamızı bulundukları yerlerde yaygınlaştırmaya ça-
lışıyorlar ve eylemimizi destekliyorlardı. Gözaltına alındığında annem ve eşim
açlık grevine başlamışlardı, aynı zamanda eşim işten atıldığı için kendi talebiyle
oturma eylemine başladı. Bugünlerde de annem işe dönmemiz için yapılan gö-
rüşmelerde yer alıyor ve çeşitli eylemlere katılıyor, bunun yanında direniş süre-
cinde tanıştığımız insanlar bizim işe geri dönebilmemiz için ellerinden ne gelirse
yapacaklarını söyleyerek eylem ve etkinliklerimize daha kitlesel bir şekilde katı-
lıyorlar, yaptıkları şeyleri yeterli görmeyip daha fazla bir şey yapmak istiyorlar.
Açlık grevine başlamadan önce birçok insanda kazanacağımıza dair kuşkular
olmasına rağmen şimdilerde kazanacağımıza olan inancın daha fazla olduğunu
söyleyebilirim.

Nuriye Gülmen: Açlık grevini direnişin bir aşaması olarak görmek gerekiyor. Di-
renişin doğasında olan bir şey var.

Direniş, bir talebin karşılanması üzerine kurulu. Açlık grevi hala talepkar oldu-
ğumuzu, daha çok talepkar olduğumuzu ifade etmenin bir yolu. İşimizi geri isti-
yoruz, dedik. Üstümüze polis yollamaktan başka bir tepki vermediler. Bunu
sadece biz istemiyoruz, bakın binlerce insan bizim haklı olduğumuzu düşünüyor,
dedik. Topladığımız imzaları muhatap kurumlara teslim ettik. Yine duymazdan
geldiler. Daha nice şey yaptık. Kulaklar sağır, gözler kör. Biri sizi duymazsa ne
yaparsanız biz de aynısını yapıyoruz. Talebimizi daha yüksek sesle, söyleyebi-
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leceğimiz en yüksek perdeden söylüyoruz: “Bize çok büyük bir haksızlık yaptınız,
biz bu haksızlığın giderilmesi için canımızı da ortaya koyuyoruz. Bize işimizi geri
verin.”

Açlık grevi eyleminin bir yönünü açmak istiyorum. Şöyle bir düşünce var: “Bizim
ölmemiz zaten onların istediği bir şey. Umurlarında bile olmayız. Biz, daha çok
yaşamaya çalışmalıyız.” Bu yaklaşımı birkaç açıdan ele almak istiyorum. Birin-
cisi, açlık grevi deyince bizim aklımıza ölüm gelmiyor. Aklımıza gelen ilk kavram
zafer. Biz, bu direniş yöntemiyle zafere ulaşacağımıza inandığımız için açlık grevi
yapıyoruz. Ölmek istemiyoruz, ölmek için açlık grevi yapmıyoruz. Vurgulamaya
çalıştığım şey şu: Burada bir bakış açısı farkı var ve bu önemli bir fark. Açlık
grevi direnişin daha güçlü ifade edildiği, -bizim eylemimiz özelinde- işe dönme
talebinin yükseltildiği bir eylem. Herkes burada ölümü değil de direnişi görürse,
“direnişin taleplerinin karşılanması için ben ne yapabilirim” diye düşünürse ger-
çekten çok şey değişir. Bu direnişi haklı bulan, duygu ve düşünce olarak yanı-
mızda olan herkes şöyle düşünürse kazanmamamız için hiçbir sebep yok: “Bu
insanlar uğradığı haksızlığa karşı susmuyor, durmuyor, sesini duyurmak, talebini
sorumlulara ulaştırmak için aç kalmayı göze alıyor, canını ortaya koyuyor. Benim
de onlar için, bu direnişin kazanması için yapabileceğim bir şey mutlaka vardır.”

Bu düşünce biçimine karşı ikinci itirazım faşizmi tanımayan, “zaten ölmemizi is-
tiyorlar, umurlarında olmayız” şeklindeki bakış açısına dair. Egemenler, kapita-
lizm 400 yıldır çok büyük bir yönetme tecrübesi edindi. Gerçekten çok zengin ve
hiç hafife alınmayacak bir deneyimdir bu. Yönetmek, kar etmek için her tülü yol
ve yönteme başvururlar. Halka düşmandırlar; devrimcilerden, kendilerine karşı
mücadele eden herkesten nefret ederler. Ama nefret ettikleri herkesi, sınıfsal
düşmanlarının hepsini kurşuna dizmezler. Çünkü hem gözetmek zorunda olduk-
ları bir denge vardır, hem de yönetebilmek için daha masrafsız ve “temiz” yön-
temler bulmuşlardır. Ayrıca halkları teslim almak için daha incelikli yöntemler
kullanırlar. Mesela muhalif kamu emekçilerini katletmeyi değil, işlerinden atarak
teslim almayı, terbiye etmeyi tercih ederler. Yani, bizim için biçtikleri bir rol vardır.
İşten atılacak ve bunu kabullenecek emekçiler isterler. Onların çizdiği resmin dı-
şına çıkan her fiil, onları rahatsız eder. Hele ki, dünyanın en meşru talebini dile
getiren, çalışma hakkını savunan emekçilerin haklarını geri almak için açlık grevi
yapması onlar için çok ama çok rahatsız edicidir. Mesele, kimin neyi ne kadar
yapacağına onların karar vermesi gerektiğidir. Birilerini öldüreceklerse, bunun
kim olacağına ve o kişinin nasıl öleceğine kendileri karar vermek ister.

12 Eylül Generallerinden Tahsin Şahinkaya’nın ölüm orucundaki bir tutsağın kur-
tarılması için özel olarak hastaneye gittiği ve doktorları azarladığı rivayet edilir.
Doktorlara hastanın kurtarılması talimatı verir ve ekler: “Biz istemeden kimse
ölemez.”
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Yani meseleyi, zannedildiği gibi; “biz de zaten ölmelerini istiyorduk” basitliğinde
ele alamazlar. Burada bir irade savaşı var, onlar bu savaşı çok iyi tanırlar. Şu an
görmez duymaz pozları takınmaya devam ediyorlar. Bu da, bu savaşı yürütmenin
akıllıca yöntemlerinden biridir. Ama bu savaşın sonunu belirleyen akıllıca yön-
temler değil, halkın nereye baktığı, kimi haklı bulduğu, neyi sahiplendiğidir. Bu
savaşın sonunu gerçekten siz, bu satırları okuyanlar belirleyecek. Kazandığı-
mızda, hep birlikte kazanmış olacağız!

Son olarak KEC’liler bu süreçte ne yapmalı, bir çağrınız var mı?

Semih Özakça: Siyasi iktidar emekçilere ve bütün halka savaş açmış durumda.
Bu savaş ezilen ile ezen, sömüren ile sömürülenlerin sınıf savaşıdır. İktidar sınıf
kini ile bize saldırırken biz de sınıf bilincimizi kuşanarak savaşları kabulümüzdür
demeliyiz. Bu savaşı biz başlatmadık ancak kazanan eninde sonunda biz ola-
cağız. Tarihsel haklılığımızdan aldığımız bu güçle kamu emekçileri olarak yapa-
cağımız ve gerçekleştireceğimiz direniş ve mücadelenin önemi çok büyüktür.
Direnmek bizim açımızdan tercih değil bir zorunluluktur. Bu nedenle bütün kamu
emekçilerini doğru hedeflerde, doğru yöntemlerle yapacağımız fiili, meşru ve ra-
dikal eylemlerde birleştirmeliyiz. Bunu ancak biz yapabiliriz.

Nuriye Gülmen: Kamu Emekçileri Cepheliler kamu emekçileri direniş gelene-
ğinin mirasçıları. Onlar, önce bu geleneğin mirasını omuzlarında taşımanın onu-
runu ve sorumluluğunu coşkuyla duyumsamalılar. Direnişler yaratmanın,
direnişleri büyütmenin heyecanını taşımalılar. 

Mücadele coşku ve moral işidir. Her kim ki, bu süreçte direnişlerin coşkusunu
duyumsamıyor, “ben bu direnişleri büyütmek için ne yapabilirim” diye her an dü-
şünmüyorsa, bir adım fazla atmıyorsa, kaygılarını, alışkanlıklarını aşmak için
kendisiyle savaşmıyorsa, olduğu yerde sayıyorsa kendisinden şüphe etmelidir.
Bilmelidir ki sürecin çok gerisinde kalmıştır. 

Geçen gün bir sohbet sırasında, eylemle ilgili kaygılarını ifade eden birine Semih
söyledi: “Biz, iyi dövüşelim abi”. İşte KEC’lilerin taşıması gereken ruh budur. Dö-
vüşülecek günlerden geçiyoruz. Bugünü, böyle kavramalıyız. Bugünlerde, ruhu
kararmış eski solcular gibi karanlığı değil aydınlığı görmeliyiz. Aydınlığı yaratan
olmalıyız. Bir mum olabiliyorsak, onu olacağız. Karanlığı dağıtamasak bile, sa-
dece tarihin sorusuna müspet yanıt vermiş olmak için bile dövüşmeliyiz. Dövüş-
müş olmak için değil, iyi dövüşmek ve geleceğin devrimcilerinin, demokratlarının,
ilericilerinin yolunu aydınlatmak için.

Somut birkaç şey ekleyerek bitireyim: Bugün, devam eden bir açlık grevi var. Bu
açlık grevi KEC’lilere bir şey söylüyor: Daha fazlasını yapmalısınız. Süreci izle-
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yen değil, sürece yön veren olmalısınız. Bulunduğunuz yerlerde eylemler örgüt-
leyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız, çıkın yaşadığınız kentin meydanına, alın elinize
bir döviz, oturun. Ekmek kavgamızı anlatın. Ekmek kavgası yeryüzünün en
meşru işidir.

***

HİÇ KİMSE BEN NE YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNMESİN

Gülmen ve Özakça Açlık Grevinin 57. Gününde
Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, Ankara’da Yüksel
Caddesi’nde “İşimi İstiyorum” eylemlerinin 177., açlık grevlerinin 57. gününde
Telefonla görüştüğümüz iki isim kilo kaybı, kaslarda güçsüzlük, nabız düşüklüğü
gibi sağlık problemleri yaşadıklarını belirtti. Cumartesi günü açlık grevlerinin 60.
günü için sanatçıların da katılımıyla alanda bir etkinlik gerçekleştirecekler. 

Dayanışma eylemlerinden mutlular, desteklerin çoğalmasını bekliyorlar. İşe iade
için bugün Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER), yarın da Milli Eğitim Ba-
kanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu’na mail atma eylemine çağrı yaptılar.

Gülmen: Talebimiz basit ve karşılanabilir.

Nuriye Gülmen, açlık grevinin 51. gününde yedi kilo kaybetmiş. Kas ağrıları, yü-
rüme zorluğu, hareket kısıtlaması, tansiyon düşüklüğü olduğunu anlatıyor.

Alanda; Malatya’da, ODTÜ’de ve Türkiye dışında destek açlık grevleri yapıldığını
anlatan Gülmen, bir grup barış akademisyenin de eyleme başlayacağını söyledi.

“Destek açlık grevi eylemleri bizim için çok kıymetli. Bizim fiziki olarak bulunma-
dığımız yerde insanlara ulaşabilmemizi sağlıyor, sesimizi duyuruyorlar. Çok kıy-
metli.”

YÖK Başkanı Yekta Saraç gazetecilerin Gülmen’in açlık greviyle ile ilgili soruya
“Bireysel tercihleridir” yanıtını vermişti. Gülmen “Biz tercih etmedik, buna bizi
mecbur ettiler” diyor:

“Direnişin en başından beri diyoruz; direnmeyi de bize siz öğrettiniz. Bir gün sü-
resiz açlık grevi yapabileceğim aklımın ucundan geçmezdi ama buna mecbur
ettiler bizi. 120 gün karda, kışta sokakta yaşadık. Hayatımızı bu direnişe vakfet-
miştik. Yapacağımız bir şey kalmadı. Her yolu denedik, açlık grevine başladık.”
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“İşimizi istiyoruz. Talebimiz basit ve rahatlıkla karşılanabilir talep.” Haksız yere
işten atıldık, yanlış yaptınız diyoruz. Normal insan birileri hata yaptı mı diye
dönüp bakar, ama buraya polis göndermekten başka bir şey yapmadılar. Bize
gelecek en ufak zarardan onlar sorumlu. 

Açlık grevi bir çığlıktır, duyulana dek çağırmaya devam eder. Bu çığlık karşılığını
bulduğunda açlık grevi bir tiyatroya dönüşür, oyun oynanırken yazılır, sonu ön-
ceden belli değildir. 

İşini, ekmeğini isteyen insanları böyle sokakta 177 gündür oturmaya, bedenlerini
açlıkla sınatmaya utanmıyor musunuz?’ sorusunu yeterince güçlü sorarsak hiç
uzamayacak basit şekilde çözülebilecek mesele.

Birlikte kazanacağız. Hiç kimse ben ne yapabilirim ki demesin, herkesin yapabi-
leceği bir şeyler var. Sadece biraz düşünmek, bir adım atmak gerekiyor. Vicdan-
lara sesleniyoruz; biz birlikte kazanacağımıza inanıyoruz.

Özakça: Adalet talebini dile getiriyoruz.

Semih Özakça 16 kilo kaybetmiş. Ağrıların başladığını söylüyor. Dayanışma ey-
lemlerinin “Kimse bir şey yapmıyor, bir şey olmuyor” şeklindeki algıyı kırdığını,
taleplerinin yaygınlaşmasına zemin hazırladığını söylüyor.

Bu hareketliliğin biraz daha yoğunlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Direnişe baş-
ladığımızda yanımızda kimse yoktu, 3-4 kişi gözaltına alınıyorduk. Şu anda ar-
kamızda binlerin olduğunu hissediyoruz. Alanda da, yanımızda da birçok insan
oluyor, yalnız bırakmıyorlar.

Bizler bu eylemi sadece iki kişinin eylemi olarak değil, bütün işten atılan kamu
emekçilerinin, bütün halkın eylemi olarak görüyoruz. İnsanlar işe alınmamız için
iktidara tepkilerini gösteriyorlar ama bu yeterli dediğimiz noktada değil, yeterli
olsaydı işe dönme noktasında adım atılmış olurdu.

“İnsanların bugün BİMER’e yarın da YÖK ve MEB’e mail atma etkinliğine katılı-
mını bekliyoruz. Cumartesi günü aydın ve sanatçıları alana davet ediyoruz. Ge-
lirlerse mutlu oluruz.

İşe dönmemiz yönünde herkesin kendinden doğru yapacağı şeyler vardır. Bizim
etkinliklerimize katılabilirler. Kitleselliği yaygınlaştırabilirsek işe dönme adına
daha umut verici günler de bekliyoruz.
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“İnsanlar işe geri dönülemez diye düşünmesin. Mesele işe dönmeyi aşmış du-
rumda, biz adalet talebimizi dile getiriyoruz, bu hepimizin talebi. Adalet talebini
çoğaltmak gerekiyor. Haksızlığa, onursuz dayatmalara karşı boyun eğmemek
gerek diye düşünüyorum.” (bianet.org - Beyza Kural)

***

BİZİ AÇLIKLA TERBİYE EDEMEZSİNİZ

Direnişin 181., Açlık Grevinin De 61. Günü

Neden açlık grevi? 
İktidarın açlıkla terbiye etme politikasının karşısına çok doğrudan bir cevap bu.
Bizi açlıkla terbiye edemezsiniz demenin çok direkt, çok net, çok kararlı bir ce-
vabı. Biz şunu söylüyoruz ya burada bir ekmek kavgası var doğru mu yani. 

Biz kamu emekçisiyiz. Alnımızın teriyle para kazanan insanlardık. Hayatımızı
geçindiren, kendimizi geçindiren, ailemizi geçindiren insanlardık. Noldu, bizi bir-
den işten attınız, şu an biz bir ekmek kavgası veriyoruz. Bunu duymak zorunda-
sınız. Bu böyle yani. Biz atarız, biz istediğimizi yaparız filan hiçbir şey de
duymayız, hayır duymak zorundasınız. Siz de bizi görmelisiniz. Siz daha çok se-
simizi taşımalısınız. Buna sessiz kalamazsınız. Bunun için herkesin yapabileceği
bir şey var. Gelin bu kavgada yerinizi alın demenin çok yine güçlü bir yolu açlık
grevi. Sağlık durumumuz tabi ki 45’li günlerden sonra açlık grevi başka bir aşa-
maya geçiyor. Biz de bunu fiziken hissediyoruz. Hareket kısıtlılığımız başladı,
yürüme güçlüğü çekiyoruz. Kas ağrıları var. Nabız, tansiyonda düşüklük oluyor,
baş ağrısı. Ben 8 kilo verdim, toplamda Semih 17 kilo verdi. Enerjiyi kaslardan
tüketmeye başladığımız bir evreye geçtik. Bugün bir kamuoyu oluştu.

İnsanlar gerçekten buraya bakıyorlar, buraya geliyorlar. Bir şeyler yapmaya ça-
lışıyorlar. Ama yeterli buluyor muyuz? Tabi ki yeterli bulmuyoruz. Çünkü hala işi-
mize geri dönmedik, hala açlık grevindeyiz. Bir saniye daha aç kalmak
istemiyoruz gerçekten. Bir saniye daha bedenimizin erimesini istemiyoruz.

***
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63. GÜN: BU BİR EKMEK KAVGASI

DW Türkçe: Neden bir protesto yöntemi olarak açlık grevini tercih ettiniz?

Gülmen: Açlık grevi dünyada ve özellikle adaletsizliklerle dolu Türkiye’de haksız
bir şekilde işinden olan insanların işlerine dönmek için başvurdukları bir yöntem.
Türkiye’de daha çok ölüm oruçlarıyla biliniyor. Geçmişe biraz baktığınızda, işini
isteyen emekçilerin açlık grevi yürüttüklerini öğrenebilirsiniz. Böyle bir gelenek
var ülkemizde. İşine dönmek isteyen taşeron bir işçi açlık grevi başlatıp, işine
dönebilmişti. Bir de öğretmen Hatice Yüksel’in hikayesi var.

2015’te görevinden uzaklaştırılıp yaptığı eylemlerden sonra işine dönmüştü İn-
gilizce öğretmeni Hatice Yüksel. Biz burada, yaşadığımız adaletsizliği anlat-
mak, sesimizi duyurmak için çeşitli yöntemlere başvurduk. İmzalar topladık,
halka bildiri dağıttık, kapı kapı dolaştık, yaşadıklarımızı anlattık, gazetecilerle
görüştük, milletvekillerinin yanına gittik. Sesimizi duyurmak için her türlü hak-
kımızı sonuna kadar kullandık. İnsan Hakları Anıtı önünde yaptığımız basın
açıklamaları, gözaltına alınmalarımız, bize eşlik eden vatandaşlar, bizi ziyarete
gelenler. Haksız yere işten atıldığımızı anlatmadığımız kalmadı. Sonra, bu anı-
tın önündeki varlığımız, protestolarımız ciddi bir bilinirlik kazandı. Eylemi bil-
meyen, duymayan kalmadı adeta. Gözaltına alınıp, serbest bırakıldık.
Haklılığımızı anlatmaktan vazgeçmedik ama hiçbir şekilde hükümetin dikkatini
çekemedik. Bizi hiç dinlemek istemediler. Bütün bu eylemlerin arkasından da
açlık grevi geldi.

DW Türkçe: Grev boyunca ne tür tepkiler aldınız?

Gülmen: Bizim eylemimiz tek kişilik ya da iki kişilik, basit bir eylem olarak ad-
landırılabilir. Türkiye’de neler yaşandığının farkındayız. Biz basit bir şey istiyor-
muşuz gibi görülebilir. Evet, basit bir şey istiyoruz, temel bir hakkımızı istiyoruz.
İşimizi istiyoruz. Bunun için de sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bizi açlıkla ter-
biye etme politikasına karşı direnmekten vazgeçmiyoruz. Grev boyunca bunları
anlatma çabamız daha iyi anlaşıldı. Elbette, biz de farkındayız. Bir gecede,
KHK’larla binlerce insan işinden edildi ülkede. Böylesi yakıcı gerçekleri de bili-
yoruz. Herkesin başına gelenin kendi başımıza da gelebileceğini göstermeye
çalıştık vatandaşlarımıza. Onlar da bize büyük destek verdi. Her gün bizi ziyarete
gelenlere binlerce kez teşekkür etmek istiyoruz.

Herkes anladı. Buna inanıyoruz: Bu bir ekmek kavgası. İşimize sahip çıkmaya
çalıştığımızı herkesin bilmesi bize güç veriyor. Ama şunu da biliyoruz ki; bize hü-
kümet yüz çevirdikçe, biz de direnişimizi, ekmek kavgamızı sürdüreceğiz.
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DW Türkçe: Türk medyasında hakkınızda yeterince haber olmayışını nasıl açık-
lıyorsunuz?

Gülmen: Basındaki baskıları da birebir öğrendik bu süreçte. Bizi ziyarete gelen
çok sayıda muhabir; “Biz sizi haber yapmak istiyoruz ancak yöneticilerimiz buna
izin vermiyor” dedi. Bu cümle Türk medyasında yaşananları özetliyor esasen.
Ana akım medyanın ‘AKP basını’ olarak adlandırıldığı bir süreçten geçiyoruz.
Eleştirel dediğimiz çok az sayıdaki basın yayın kuruluşu bizim durumumuzu baş-
tan sona haber yapabildi, bir de elde kalan internet siteleri. Direnişimizin ilk baş-
larında günlük haberlere biraz daha çok giriyorduk ama ana akımda nerdeyse
hiç girmiyoruz artık.

DW Türkçe: Açlık grevi ile hükümeti eleştiriyorsunuz, peki sizce muhalefet par-
tileri sizin görüşlerinizi yeterince dile getirebildi mi?

Gülmen: Bizim yaşadıklarımızı, protestolarımızı başından beri takip edip, top-
lumun gündemine taşımaya çalışan CHP ve HDP’li milletvekilleri var elbet.
Ancak, muhalefetin de bu konunun üzerinde yeterince durduğunu düşünmüyo-
rum. Onlardan daha çok destek bekliyoruz.

DW Türkçe: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Grevinizin başarıya ulaşacağını
düşünüyor musunuz? Sizce işinize geri dönebilecek misiniz?

Gülmen: Konuşmakta ve yürümekte zorlanıyorum ama kendimi iyi hissediyorum.
Çok iyi hissediyorum hatta. Direnenler her zaman iyimser ve umutlu olurlar. İn-
sanlar, içinden geçtiğimiz süreç için; “Bu karanlık bitmeyecek” diyor ancak biz
burada bir mum yaktık. Karanlığa teslim olmayacağız. Başından beri sıkı sıkı
sarıldığım umudumu kaybetmeyeceğim. Sonuna kadar dayanacağım. İşime geri
döneceğime inanıyorum. Çünkü ben haksız yere, gerekçesiz bir şekilde işimden
atıldım. İşime dönmek benim hakkım ve bu hakkımı kazanmak için ne gereki-
yorsa yapacağım.

(Aktaran: DW Türkçe - Hilal Köylü)

***
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HALKIN AYAKTA DURAN VİCDANI

Açlık Grevinin 63.gününde Nuriye Gülmen’in
Sosyal Medyada Yayınladığı Video Mesaj:

Herkese günaydın. Bu kez Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünün ruhuyla
ama direniş evinden günaydın. Dünü evde geçirdim. 8 Mayıs’ta akşamüzeri ra-
hatsızlandım, istirahat etmem gerekti. Dün gün boyu evdeydim. Öğleden sonra
alana gitmek istedim ama hiç takatim yoktu, çok çabuk yoruluyorum. Dinlenme-
min daha iyi olduğuna direniş ailesince karar verildi.

Kitap okudum gün boyu. Neler olup bittiğini takip etmeye çalıştım. Evde dostlar,
annemler, kardeşlerim vardı. Çok sık ‘Bu sefer de bu açıklama yapmış, bu ya-
yınlanmış’ diye haberlerle geldiler. Gün boyu heyecanla geçti. 

Çok gündem oldu ve bu da çok farklı bir duygu. Herkesin bir şeyler yapmaya
çalışması, sesimize ses olması, açlığın sesinin karşılık bulması çok güzel. Sa-
dece bizim için değil bu halkın ayakta duran vicdanını gösterdiği için de çok
güzel. 

Güzel bir gündü sadece alanda olmamak benim için zordu. 6 aydır ilk kez Anka-
ra’dayım ve alanda değilim. Biraz farklı hissettirdi, burada yatakta olmak. Ama dire-
nişin ruhunu buraya taşıdınız. Tüm o haberler, paylaşımlar alanda olanlar direnişin
ruhu buradaydı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün alanda olacağım.

***

“YEMEĞE DEĞİL ADALETE AÇLAR”

Açlık grevinde 65. günü deviren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın eylemi
sürüyor. Cumartesi günü için 24 saatlik açlık grevi çağrısı yapan eğitimciler; “Bu
bir onur mücadelesi” diyor.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işten çıkarılan akademisyen Nuriye Gül-
men ile öğretmen Semih Özakça’nın işlerine geri dönmek için başlattıkları açlık
grevinde 65. gün geride kaldı.

2 ayda 8 kilo kaybeden Gülmen, Reuters haber ajansına verdiği röportajda sağlık
durumunu “Kilo verdik, nabzımız ve tansiyonumuz düşük. Yürümekte zorlanıyo-
ruz” sözleriyle özetledi.
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Aldıkları risklerin farkında olduklarını belirten Gülmen; “Bir dakika bile aç kalmak
istemiyoruz. Bu sorunu çözmekle yükümlü olanları harekete geçmeye çağırıyo-
ruz” dedi. Açlık grevinde 17 kilo kaybeden Semih Özakça ise tek amaçlarının
kaybettikleri işlerini geri kazanmak olmadığını belirterek; “Bu bir onur mücade-
lesi” dedi.

Özakça iki eylemcinin zaferinin Türkiye’de hükümetin yaratmak istediği korku at-
mosferini yıkacağına da dikkat çekti.

Açlık grevi alanında bugün yapılan açıklamada ise grevin kritik seviyeye ulaştı-
ğına dikkat çekildi. Eylemcilerin çığlığına cevap verilmesi çağrısı yapıldı.

Gülmen ve Özakça’dan “açlığa doyma” çağrısı Sağlık durumu giderek kötüleşen
Gülmen ve Özakça açlık grevinin 66. gününü KHK ile görevinden edilen tüm
emekçilere adadı. 

Eyleme destek verenlere yarın 24 saat boyunca açlık grevine katılma çağrısı ya-
pıldı. Gülmen ve Özakça paylaştıkları videoda; “Cumartesi günü herkesi açlığa
davet ediyoruz” dediler. Eylemciler, çekilen video ve fotoğrafların #Cumartesi-
AçlığaDoyuyoruz etiketiyle paylaşılmasını istedi.

“Yemeğe değil adalete açlar”

Konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken Gülmen ve Özakça’ya sanatçılardan
da destek geldi.

Aralarında Genco Erkal, Sevinç Erbulak, Mert Fırat, Şevket Çoruh, Tilbe Saran
ve Yiğit Sertdemir gibi isimlerin bulunduğu sanatçılar, görevlerine geri dönmek
için açlık grevine giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya yayınladıkları vide-
oyla sahip çıktı. 

#NuriyeVeSemihinAçlığınaSesVer etiketiyle Twitter’da paylaşılan videoda sa-
natçılar, yazar ve şair Rıfat Ilgaz’ın “Aydın mısın?” isimli şiirini seslendirdi. Sa-
natçılar, videoda “Yemeğe değil, adalete açlar” diyerek Nuriye ve Semih’e destek
çağrısında bulundu.

(Aktaran: DW Türkçe)

***
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POLİS ÇİÇEKLERİ BİLE KALDIRDI

Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı’ndaki eylem alanı açlık grevlerinin
65. gününde polis tarafından boşaltıldı. Alanda nöbette olan dört kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Gülmen ve Özakça,
alanda polis ablukası olduğunu, polisin 185 gündür eylemdeki oldukları alandaki
çiçekleri dahi kaldırdığını söyledi. Saat 10.30 sularında 10 kişi alana giderek
oturma eylemini sürdürdü. Gülmen ve Özakça saat 13.30’da alanda toplanma
çağrısı yaptı.

Nuriye Gülmen, direnişin 185., açlık grevinin 65. gününde yaşanan polis
baskınına şöyle yorum yaptı:

“Çaresizlik göstergesi. Ne yapacaklarını şaşırmış olmanın göstergesi. Desteğin
büyümesi korkuttu. Engellemeye, terörize etmeye çalışıyorlar. Kimse gelmesin,
sahiplenmenin önüne geçelim diyerek anlık refleksle hareket ediyorlar. Bu sa-
atten sonra böyle gözaltı ile insanları korkutabileceklerini düşünmüyorum. Bizi
korkutamazlar, bizimle ilgili mesele yeterince net.

Bugün alanda olacağız. Herkese de çağrı yapıyoruz Yüksel Caddesi’ndeki İnsan
Hakları Anıtı önü bizim direniş alanımız olmanın ötesinde anlam taşıyor. Herkesi
alanı sahiplenmeye çağırıyoruz. Bugün alanı sahiplenmek direnişi sahiplenmek
demek.

Semih Özakça, alanda sabah yaşananları; “Bir saldırı havası değil, sivil ve çevik
polislerin yavaş yavaş gelerek dört kişiyi gözaltına alması ve alandan her şeyi
dağıtması ile sonuçlanan durum var. Tüm eşyaları çiçekleri dahi alandan topla-
mışlar” diye aktardı.

Yaşananlara dair yorumunu; “Kitleselleşmenin önüne geçmesi için gözdağı ver-
meye çalışıyorlar diye görüyoruz. Bu da korkularını gösteriyor” diye belirtti.

İşimizi istiyoruz onlar saldırı ile karşılık veriyorlar. Yüksel Caddesi’ndeki İnsan
Hakları Anıtı’na saldırı bize saldırıdır. Biz oraya kanımızı akıttık. Orada 27 defa
gözaltına alındık. Oraya yapılmış saldırı açlık grevine yapılmış saldırıdır. Orası
bizim sesimiz, dilimiz. Bizimle konuşmak, haber almak isteyen Yüksel Caddesi
İnsan Hakları Anıtı önüne gelir.

“Polis Yüksel Caddesi’ne girişleri kapatmış durumda. Aldığımız bilgilere göre
çevik kuvvet ekipleri alandaymış.

“Bize gelen bilgilere göre; ‘Öğretmenler dışında herkes gözaltına alınacak’ de-
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mişler. Anlamı şu; açlık grevinin etkisini, kitleselliği azaltmak ya da bizi yalnız-
laştırıp eylemi bitirme yöntemine gitmeye çalışıyorlar.

“Biz çok kararlıyız. Açlık grevimiz kendi vücutlarımızda. Ne yaparsa yapsınlar
direniş sürmeye devam edecek. Daha da kitlesel olarak insanlar bedelleri göze
alıp sokaklara çıkacak, bizim sesimizi duyurmaya çalışacaklar, biliyorum. İnsan-
lara, halka inanıyorum. Bizim çağrılarımıza kulak verecekler biliyorum.”

Bizler sonuna dek gideceğiz ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, bir arkadaşımızın
kaşını patlatmışlar, bunlar yanlarına kar karmayacak. Düşman ahlakı bile bunları
birilerine yaptıramaz. Düşman ahlakı bile yok bu saldırıda. Sanmasınlar ki ce-
vabımız yok. Cevabımız olacak daha da direnişi büyüterek devam edeceğiz yo-
lumuza. Korkuları boşuna. Tek yapmaları gerekeni yapmıyorlar, işi daha da
alevlendirmeye çalışıyorlar. Tek yapmaları gereken bizleri işe almaktı, geri dön-
dürmekti ama bu basit yöntemi uygulamak yerine kendi sonlarını hazırlıyor.

“13.30’da insanları Yüksel Caddesi’ne davet ediyoruz.

Herkesi sel olup akmaya çağırıyoruz.” 

(Aktaran: bianet.org - Beyza Kural)

***

BUGÜNKÜ AÇLIK GREVİMİZ FİLİSTİN’DE
AÇLIK GREVİNDE OLAN TUTSAKLAR İÇİN...

Gülmen: Saldırılarla Desteği Azaltmak İstiyorlar Ama İnsanlar Bizi Anlıyor

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın işlerine geri iade
talebiyle eylem yaptıkları Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önüne dün
akşam polis saldırısı yaşandı.

Gece saat 01.30 sularında, eylemin 189. açlık grevinin 69. gününde yaşanan
saldırıda biber gazı kullanıldı, üç kişi gözaltına alındı.

Polis saldırısının ardından alanda nöbet devam ediyor. bianet’e konuşan Nu-
riye Gülmen, alana saldırılarla ilgili “Halkın desteğini minimuma indirip, bizi
zorla besleyerek bu işi çözebileceklerini düşünüyorlar ama biz kazanacağız”
yorumu yaptı.

133

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



Bugünkü grev açlık grevindeki Filistinli mahpuslar için Bugünkü açlık grevlerini
Filistin’de açlık grevinde olan mahpuslara adadıklarını belirtti. Bugün saat
18.30’da Filistin’de açlık grevinde olanların eşleri ile alanda canlı bir bağlantı ya-
pılacak.

Gülmen: Karalama kampanyalarıyla sonuç elde edemeyecekler.

Gülmen, alana yönelik saldırılar ve bazı gazetelerde kendilerini hedef gös-
teren haberlere dair şöyle dedi:

Bir anda servis edilmiş olduğu çok belli, direnişi karlamaya, bizi halkın gözünde
itibarsızlaştırmaya yönelik haberler çıkıyor. Bunun zorla tıbbi müdahalenin önünü
açmaya yönelik bir şey olduğunu düşünüyorum.

Star Gazetesi’nde Ersoy Dede, köşe yazısında ‘Eylem kendiliğinden bitmezse
elbette müdahale edilerek bitirilecek. (Tıbbi müdahaleden söz ediyorum) Neti-
cesini hep birlikte göreceğiz...’ dedi.

Açıktan çağrı yaparak müdahaleye zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Alana saldı-
rılarla halkın bu eyleme olan desteğini minimuma indirgeyip sonra da bizi bir şe-
kilde zorla besleyerek bu işi çözebileceklerini düşünüyorlar.

Aynı yazıda ‘…Kaç bin kişi ihraç edildi? Kaç bin kişinin yakını cezaevlerinde?
Her birinin bir köşede açlık grevine başladığını düşünsenize’ diyor. Bu korku. Bu
korkuyla hareket ediyor, kendi basınlarını da bu şekilde motivasyonlar harekete
geçiriyorlar. Korkmakta çok haklılar çünkü binlerce insana haksızlık yaptılar, ek-
mekleriyle oynadılar. Bizim açımızdan halkın desteğinin böyle düzmece olduğu
beli olan, servis edilen haberlerle kırılabileceğini düşünmüyoruz. Burada 189
gündür çok büyük emek var. Biz insanlarla bugün yan yana gelmedik ki, 189
gündür alandayız. Binlerce insanın elini tuttuk, binlercesi gözümüze baktılar. İn-
sanlar bizi tanıyor. Fotoğraflardan bile biliyorlar. Bu sorun çok fazla insanın canını
yaktı, çevresinde bu sürecin mağduru olmayan kimse yok. İnsanlar bizim yaşa-
dıklarımızı o kadar iyi anlıyorlar ki. O yüzden böyle karalama kampanyalarıyla
sonuç elde edebileceklerini düşünmüyoruz.

“Bugün çok fazla 100 binlerce insan buraya bakıyor biliyoruz. Direnişten haber-
dar, bizi destekliyor, yanımızda olmaya çalışıyor, ne yapabileceğini soruyor.
Böyle bir süreçte, kazanacağımıza her zamankinden çok inanıyoruz.”

(Aktaran: bianet.org - Beyza Kural)

***
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73. GÜN: DÖVÜŞÜLECEK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ...

Nuriye Gülmen: İşte insanlar biz nasılsın diye sorduğumuzda; “Biz iyiyiz asıl siz
nasılsınız?” Açlık grevinden önce de öyle diyorlardı. Böyle kar kış bakıyorlar biz
her gün buradayız. Bize çok anlamlı gelmiyordu. Asıl biz iyiyiz direniyoruz yani di-
reniş nasıl olur ki, iyiyiz. Hep şey dedik yani direnişle gelen baş göz üstüne hoş
gelmiş sefa getirmiş. Zor yani zorluklar oldu. Kar, kış, gözaltı. Ama direniş çok
güçlü, kendisi çok güçlü bir şey. Her gün ihraç edildim, ihraç edilmiş insanlar oldu-
ğumuzu o bilgiyi hep koruyarak, hep onunla yaşayarak bugüne geldik. Çünkü bizi
atamazsınız’ı korumamız gerekiyordu. Hayır böyle bizi atamazsınız. Normal ha-
yatımıza dönmedik. Bir iş bulalım, bir şekilde bir hayat kuralım, hayatımıza devam
edelim demedik. Önce kendimizi hatırlattık. Bizi işten attılar, binlerce insanı işten
attılar. Her gün bu bilgiyi tazeledik. Zor bir 193 gündü. Ama çok güzeldi. Hayatımın
en güzel anlarını burada yaşadım. Kendim en çok direnirken değerli hissettim.
Bunun da eğer halkta bir karşılığı olmasaydı, böyle hissedemezdik. O yüzden bu
direnişi sahiplenen herkes aslında bu direnişin mimarı. Bizi bugüne getiren şey in-
sanların sahiplenmesi, dayanışması, desteği oldu.

Soru: Peki yayınlanan KHK’larla binlerce kamu emekçisi işinden oldu. Siz de
burada bir direniş başlattınız. Bundan sonra kamu emekçilerine ve işinden olan
insanlara ne öneriyorsunuz, sizce nasıl bir yol izlenmelidir bundan sonra?

Nuriye Gülmen: Bizim önerimiz açık aslında, kendi yaptığımız şey. Ama tarif
edersem, kalabalıklarla bunun karşısında durmamız, çok daha etkili olur. Bize
gerçekten bunu yapamazlar. Ama bunu bir direniş haliyle karşılamak gerekiyor.
Doğrudan cepheden karşı çıkan, alanları, sokakları hiç bırakmayan, sürekli ka-
rarlı bir eylem yapmak. Çok fazla insan var, bizim sendikamızdan da öyle çok
fazla insan ihraç edildi, açığa alındı. Hep birlikte yani örgütlü olmadığımız sürece,
bir şey kazanmamız mümkün değil. Örgütlenmek zorundayız, birlikte hareket
etmek zorundayız. Hani burada 2 kişilik bir açlık grevi var ama bu buranın ör-
gütsüz olduğu anlamına gelmiyor. 2 kişi hiçbir şey yapamaz yani tek başına da
hiçbir şey yapamazsın gerçekten devletin karşısında. Çok örgütlü bir güç var
çünkü karşımızda, onlar son derece örgütlüler. Biz de örgütlenmek zorundayız,
beraber olmak zorundayız ve direnmek zorundayız. Gerçekten attığımız her geri
adım, kabullendiğimiz her şeyin faturasını biz zaten ödüyoruz, hayatlarımızla
ödüyoruz. Tüm halklar olarak ödüyoruz. Bir avukat arkadaşımın çok güzel bir ta-
rifi, dövüşülecek günlerden geçiyoruz diye. Öyle günler bunlar yani. Dövüşülecek
günlerde dövüşmek lazım. Öyle tarif etmiş olayım.

Soru: Peki sizin bu Yüksel Caddesi’nde başlatmış olduğunuz direniş aslında
dünyanın her yerinde, hemen hemen her ilde destek eylemleriyle devam ediyor.
Buna ne demek istersiniz son olarak?
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Nuriye Gülmen: Açlık grevi insanlarda farklı bir duyarlılık yarattı. Yani böyle
olabileceğini düşünüyordum ama tabi bunu öngörmem mümkün değildi. Çok
güzel bir sahiplenme var. Bu hani aynı zamanda pek çok insanın aynı şeyi
yaşamış olmasından da kaynaklanıyor. İnsanlar biliyorlar yani bir gecede işin-
den atılmanın ne demek olduğunu biliyorlar. Bunu yaşadılar insanlar. O yüz-
den duygudaşlık kurabiliyorlar bizimle. İşin bir boyutu böyle bir boyutu da bu
bir ekmek kavgası, kimsenin yabancı olduğu bir şey değil. Halkın da çok rahat,
buradan gelip geçen insanların da çok rahat anlayabileceği bir şey. O yüzden
sahiplendi insanlar. Bizim beklediğimizin, öngördüğümüzüm çok ötesinde bir
karşılık buldu.

Ne diyelim yani çok mutluyuz. Ama bugün açlık grevimizin 73. günündeyiz.
Gerçekten bir saniye daha aç kalmak istemiyoruz, işimize dönmek istiyoruz,
kazanmak istiyoruz. Destek ve dayanışmanın belki yükselmesi gerekiyor.
Daha fazla yayılması gerekiyor. Belki daha etkili şeyler yapmak gerekiyor ki
kazanalım. Sonra da zaten mücadelemize birlikte devam edeceğiz. Bugün
oluşan o kanalların boşa gideceğini hiç düşünmüyorum ben. Kazanacağız
buna zaten en başından beri inanıyoruz. Buraya ben tek başıma çıktığım gün
de inanıyordum. Bugün çok kalabalıklar var inanmamam zaten mümkün değil.
Ama daha çabuk kazanmak istiyoruz. Daha erken zarar görmeden kazanmak
istiyoruz. O yüzden herkese desteği ve dayanışmayı büyütme çağrısı yapmış
olayım.

***

NURİYE VE SEMİH AÇLIK GREVİNİN
75. GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Nuriye Ve Semih’in kaldığı evin kapısı açlık grevinin 75. gününde özel harekat
polislerince kırılarak gözaltına alındılar. Sabaha karşı saat 04.00 sularında evden
ilk önce Gülmen ve Özakça’nın avukatları Ebru Timtik ve Ayşegül Çağatay ile
Özakça’nın eşi Esra Özakça saldırıya uğrayarak gözaltına alındılar. Gözaltına
alma gerekçesi olarak bu eylemin Tekel direnişi ve Gezi Ayaklanması’na dönü-
şebilme ihtimali gösteriliyor.

Halkın Hukuk Bürosu avukatı Selçuk Kozağaçlı, savcılığın gözaltı ve arama ka-
rarında, Gülmen ve Özakça’nın direnişinin ileride Tekel direnişi ya da Gezi eyle-
mine benzeyebileceğinden ve bu direnişin halkta bir hareketlenme yaratma
ihtimali taşıdığından bahsedildiğini açıkladı.  Savcılığın kararında, açlık grevinin
ileride ölüm orucuna dönüşebileceğinin ve Gülmen ile Özakça’nın kaldıkları evin
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gelecekte ölüm orucu evi olabileceğinin yazıldığını belirten Kozağaçlı, gözaltı
kararında “hiçbir somut suçlama” olmadığını açıkladı.

Gözaltında olan Nuriye Ve Semih ile görüştüğünü aktaran Selçuk Kozağaçlı,
gözaltı sürelerinin birkaç güne uzaması halinde Nuriyeler’in su ve şekeri de ke-
seceklerini belirtti. 

Evlerine yapılan baskının ve Nuriyelerin gözaltına alınmasının ardından Semih’in
eşi Esra ile annesi de açlık grevine başladılar.

***

NURİYE VE SEMİH AÇLIK GREVİNİN
76. GÜNÜNDE TUTUKLANDILAR

Özel Harekat Polisleri tarafından evleri basılarak gözaltına alınan Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça tutuklandı. Mahkemenin verdiği kararda; “Tutuklanmamaları
halinde adaletin işleyişine zarar  verecekler” deniliyor. Savcının Nuriye ve
Semih’e; “Gezi türü ayaklanma mı başlatmak istiyorsunuz?” diye sorusu aslında
faşizmin korkusunu da gösteriyordu.

Nuriye’ye yöneltilen sorular arasında; “Masumane hak arayışı görünümündeki
bu eylemlerin asıl amacı nedir? Ülkemiz genelinde eylem birlikteliği yaparak
Gezi türü olaylar mı başlatmak istiyorsunuz?” soruları vardı.

Semih’e ise “Gitar çalıp şarkı söylediğin bir video paylaşılmış, sen de beğen-
mişsin paylaşanların örgüt üyesi olabileceğini düşündün mü?” diye soruluyor.
Semih bu soruya gitar çalıp, şarkı söyleyenin kendisi olduğu bunun da suç ol-
madığı cevabını veriyor.

Nuriye ve Semih’in savcılıkta iken İstanbul ve Ankara’da  destek gösterileri ya-
pıldı. Beşiktaş’taki dayanışma eylemine polisin saldırısında aralarında avukat-
ların da yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Ankara’da, Sakarya Caddesi’nde
yapılan eyleme polis biber gazı ve plastik mermi kullanarak saldırdı. 

***
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Hapishaneden Mektup Var:

“BİLİYORUZ Kİ BİZİ BURADAN MUTLAKA ALACAKSINIZ”

Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutulan Nuriye’nin açlık grevinin 82.,
direnişin 202., tutsaklığın 6. gününde (25 Mayıs) gönderdiği mektup:
“... Açlık grevi 81. gününde. Şu anda hücrenin ‘havalandırma’ denen kısmında-
yım. Tahmin edeceğiniz gibi, gökyüzünü, duvarların ve dikenli tellerin arasından
görüyorum. Ama ne gam! Yaşamı iliklerimde hissediyorum. Sanki gökyüzünü
kucağıma vermişler. Sanki yeryüzünün tüm çiçekleri yanıbaşımda. Sanki Yük-
sel’de, dostlarla sohbetteyiz. 

Ruhum, direnişle dolu! Bu fiziki koparışla, sadece bizi terörize etmek, insanların
desteğini azaltmak hesaplanmıyor. Bizi, bir büyük direniş ailesinin ortasından;
ilgiyle, sevgiyle sarmalandığımız bir ortamdan alıp, insana yabancı birer hücre-
nin içine koyarak, hem bizim gücümüzü hem direnişin manevi gücünü sınıyorlar. 

Fiziken sarılamıyorsak, kelimelerimizle sarılacağız size. Mektuplarımızla konu-
şacağız. Okuyacağız, üreteceğiz, yazacağız. Bileceğiz ki, mutlaka bizi buradan
alacaksınız. Direnişimizi hep birlikte, yine dışarıda sürdüreceğiz.”

“... Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi – isminde F tipi ifadesi geçmemekle bir-
likte- 2000 yılında katliamla hayata geçirilen F tipi hapishaneler projesinin bir
parçası; tutsakları tecrit etme esasına dayalı, hücre tipi hapishanelerden biri.

Burada adli ve siyasi tutsaklar ayrı kısımlarda kalıyor. Ben, siyasi kısmın en so-
nunda yer alan, ağırlaştırılmış müebbet cezası almış tutsaklar için yapılmış olan
C hücrelerinden birinde, iki devrimci kadınla birlikte kalıyorum.

C hücreleri, ağırlaştırılmış müebbetlik tutsaklar için yapıldığından, mimarisi diğer
hücrelerden farklı. Hapishanede hiç yer kalmadığı için bu hücreleri de ‘normal’
statüdeki tutsaklar için kullanıyorlar. Fakat kalma koşullarını farklılaştırıyorlar.
Biz, ağırlaştırılmış müebbet cezası almış olanlardan farklı olarak 24 saat birlikte
vakit geçirebileceğimiz koşullarda burada tutuluyoruz.

Hücre arkadaşlarım sağlığımla, ihtiyaçlarımla yakından ilgileniyorlar. Buraya dair
tek şansım, sevgili Gülbeyaz abla ve Seval’le kalıyor olmak. Onlarla birlikte ol-
maktan dolayı çok mutluyum.

138

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



Tecridin ne anlama geldiğini, bir mektupla anlatmak zor. Yazdıkça anlatacağım.
Kabaca söyleyecek olursam; tutsağın sosyalleşme ihtiyacını karşılayamayacağı
kadar az sayıda kişiyle -diğer tüm tutsaklarla sosyalleşme imkanları ortadan kal-
dırılmış olarak- tek yerde ve sürekli tutulması.

Tecrit; insansızlık, beton, duvar ve demir demek en çok. Hapishane çok soğuk.
Bizim tutulduğumuz C-1 hücresi hiç güneş almıyor. Kaloriferler yanmıyor. Açlık,
olağandan fazla üşümeme sebep oluyor. Ama burası, normal beslenen biri için
bile çok soğuk. Soğuktan dolayı günün büyük bir kısmını yatağın içinde, su tor-
balarının arasında geçiriyorum.

Henüz hücreye kitap alamadım. İstediğim kitapların, diğer tutsaklarda olduğunu
söylediler. Bir de kitap sınırlaması var. Hücrede, kişi başına en fazla 5 adet kitap
bulundurabiliyoruz. Hücre arkadaşlarımızın ellerinde bulunan kitaplardan oku-
yorum. Okuduğum kitaplar şöyle: Reşat Nuri Güntekin-Acımak, Carson Me Cul-
lers-Altın Gözde Yansımalar, Orhan Kemal-72. Koğuş. 

Televizyonumuz yok. Haberleri radyodan ve gazeteden takip ediyoruz. Cumhu-
riyet ve Özgürlükçü Demokrasi okuyoruz. Sabahları gazeteyi heyecanla bekli-
yorum. Aklım, gönlüm Yüksel’de, anıtımızda. 

Buradan her gün mektup çıkmıyor. Pazartesi ve Çarşamba mektup gönderme
günleri. Hafta içi diğer günler de mektup alma günleri. Günce yazmaya devam
edip, mektup günlerinde postalayacağım.

Avukatlarımla sık sık görüşüyorum. Geçen gün CHP Milletvekilleri Özgür Özel,
Veli Ağbaba ve Necati Yılmaz geldiler. Yaptığımız görüşme Cumhuriyet’te yer
almış. Söylemediğim bazı şeyler haberde yer almıştı. Düzeltilmesini isteyeceğim. 

Sağlığım genel olarak iyi. Nabzım, olağandan düşük seyrediyor. Böbreklerimin
olduğu yerde ince bir sızı duyuyorum arada. Vücut ağrılarım ve yürüme güçlü-
ğüm olağan seyrinde. Az önce doktor geldi. Kalp atımlarımdaki düzensizlik, tan-
siyon ve nabız düşüklüğünden dolayı kardiyolojiye sevk yazacağını söyledi.
Boşuna sevk yazmamasını, kardiyolojiye çıkmayacağımı söyledim. Hasta deği-
lim. İşimi istiyorum. Benim kardiyologla filan işim yok. Benim işim adaletle.”

(Aktaran: Yürüyüş Dergisi - 11 Haziran 2017)

***
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NURİYE’NİN 7 HAZİRAN 2017 TARİHLİ HAPİSHANE MEKTUBU

“İlk bu sabah
ilk bu sabah
göğü görmedim”

7’de uyandım bugün. Gözlerimi kapatsam bir ormanda olduğumu hayal edebili-
rim. Dünya serçeye kesmiş sanırsınız, öyle bir kuş cıvıltısı sesi geliyor havalan-
dırmadan. Havalandırmada bir yavru kargamız var. Misafirimiz diyelim. Henüz
uçamıyor. Annesi gelip besliyor her gün, günde birkaç kez. İlkin anlamadık, yaralı
zannettik. Yaralı olmasa bu doğaya yabancı yerde bir kuşun ne işi olur? Karga-
cığın kısmetinde ilk uçuş denemelerini buradan yapmak varmış. Bakalım ne
zaman uçmayı öğrenecek? İlk uçuşuna şahit olmayı çok istiyorum.

En son bir hafta önce yazmıştım. Bu hafta mektup ve fakslara cevap yazmakla
geçti. Geçen hafta ilk mektup gününde faks yağdı. Türkiye’nin dört bir yanındaki
hapishanelerden “geçmiş olsun” mesajları geldi. Yüksel ahalisinin sevgi dolu me-
sajlarını da aldım. 50’ye yakın mektup ve faks vardı cevaplanması gereken. Ya-
zıya çok titizlendiğim için henüz küçük bir kısmını cevaplayabildim. Masa
başında çok uzun kalamıyorum, onun da etkisi var. Kas ağrılarından dolayı sık
sık dinlemem gerekiyor. 

Mektup alma günleri daha bir heyecanlı geçiyor. Akşamı zor ediyorum. Saat 4’ü
vurunca kulağım hücre kapısında, postacının “bayanlar mektup” diye çağıran
sesini bekliyorum. Sonra mektuplar geliyor; bir çiçeğin renkleri, bir kuşun kanadı,
gökyüzünün engini, bir ulu çınar ağacının gölgesi doluyor.

Burada duvarlara “bir şey” yapıştırmak yasak. Belki de değildir :) Yatağımın baş
ucundaki duvarda açlık grevi sayacı var. Bugün 91’i gösteriyor. Sol yanımdaki
duvarda bir el yapımı takvim ile küçük bir pano asık. Pano dediysem, aklınıza
afilli şeyler getirmeyiniz. Kırmızı renkli bir A-4 üzerine yapıştırılmış fotoğraflar.
Gülbeyaz abla ve Seval’ın 90. gün hediyesi.
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Dün sabah bir fısır fısır konuşmalar, bir telaşlı haller... Meğer iki gündür hazırla-
nıyorlarmış da benim ruhum duymamış. Sabah uyandığımda göreyim diye ben
uyanmadan duvara yapıştırmışlar. Ah, karanfili söylemeyi unuttum! Bir de karanfil
yapmışlar. Panoda benim ve Semih’in fotoğrafları var. Henüz açlık grevine baş-
lamadığımız zamanlardan. Yüzlerimiz tontiş tontiş. Özellikle Semih’inki. Hediye-
leri görünce mesele anlaşıldı. 90. güne böyle bir güzellikle başladık.

Son yazdığımdan sonra, kaslarımda ani bir kötülük hali baş gösterdi. Bacak kas-
larım çok güçsüzleşti ve ağrılarım arttı. Kaslarım biraz daha iyi. Görüş yerine te-
kerlekli sandalyeyle gidip geliyorum. Hücre içinde yürüyorum. Günlük ihtiyacımı
giderecek kadar. Tuvalet ve havalandırmaya çıkarken.

Bedenim 90 günlük açlığın doğal sonuçlarını yaşıyor. Açlık ilerledikçe bedendeki
savaş da daha çetin bir hal alıyor. Bedenimin yaşamak isteyen, adalet arayan,
adaleti isteyen ve çağıran; umutlu, direngen yanı öyle güçlü ki, bu savaşı kaza-
nacaktır.

Pazartesi görüş vardı. Görüş günlerinin ayrı bir heyecanı var. En güzel kıyafetler
giyiliyor, görüşte ailelere ikram etmek için ufak tefek bir şeyler hazırlanıyor. Bizim-
kiler niyetliydi, ben de grevde olunca benim özel bir hazırlığım olmadı. Bayramlık-
larımızı giyip çıktık. Annem, babam ve kardeşim gelmişti. Geç kaldıkları için çok
az görüşebildik. Arama cihazları, x-raylar çok hassas oluyor, ona takılmışlar.
Babam Süleyman Soylu’ya çok kızmış; “Kendi adamlarından darbeye karışanlar
dışarıda, elini kolunu sallayarak geziyor, siz terörist oldunuz” diyor. Kaygılılardı
elbet. Ama ben üzülmeyeyim diye fazla uzatmadılar kaygılı hallerini. Epey güldük.
Beyza’yla göz göze, diz dize oturduk. Öyle güzeldi ki. Onları çok seviyorum.

Yaşar Kemal’in Yusufçuk Yusuf’u ile Halil İnalcık’la yapılmış bir nehir söyleşisi
okuyorum. Bir de Ekrem Akurgal’ın Anadolu Kültür Tarihi diye popüler bilim kitabı
var, ona bakıyorum. Henüz hesabıma yatan kitaplar incelemede. Bunlar kütüp-
hane kitabı. Kitaplardan bahsedecektim ama postacı gelmek üzere. O yüzden
veda vaktidir.

İsmail Erdoğan’a, açlığımızı paylaşmaktan öte, açlığa yoldaş olan sevgili İsmail’e
en kalbi, en dirençli selamlar! Ona yazıyorum, bana bir adres ulaştırmalı.

Umudunuza, direncinize, sevdanıza, kavganıza ve açlığımıza iyi bakın! Açlığın
sesi sizsiniz, unutmayın!

Yaşamı muştulayan kuşların cıvıltısı kadar şen, diri, hayat dolu selamlar herkese! 

Biz Kazanacağız! Direniş Kazanacak!
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BİR AÇLIK HİKAYESİ

öyle naif
öyle incedir ki
yürekleri
bir kırlangıç
havalansa
kanat çırpışından
ürperir
incinir
bir çocuk saflığında
saklanır sanırsınız...

öyle inatçı
öyle onurludur ki
kavgaları
şahan olup
havalanınca
kanat çırpışından
bulutlar çekilir
yağmurlar savrulur
gün dağların ardına
saklanır sanırsınız...

işte öyle naif ve ince
işte öyle inatçı
ve onurlu
omuzladılar
halkın tüm acılarını
ağırlığına bile
aldırmadan
karanlığın orta yerinden
havalandılar
art arda...
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100. GÜN: UMUT BU SABAH DA BİZİMLEYDİ

Açlık grevi eylemi 100’üncü gününe giren Nuriye, hapishaneden gönderdiği 11-
12 Haziran 2017 tarihli mektubunda, sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaşıyor.
Ayrıca hapishane idaresinin fotoğraf çektirme yasağına karşılık hücresinin res-
mini çizip göndermiş. 

Mektubun ilk sayfasının üst kısmında Kütahya’da direnen kadınların res-
mini kopya kağıdı ile çizdiğini aktaran Gülmen, mektubuna şu dizelerle baş-
lıyor:

Nedir ki kuşatma gülüm
Bir dirhem bir karanlık
Bir gram demir ve duvar
Üç beş çelik çekirdek gerekçeli
Geçersiz yasalar olup olacağı hepsi bu
Oysa umut gülüm
Sonu başı görünmeyen bir deryadır
Damarlardan toprağa boşalan
Betimsiz bir kuvvettir direnç
Uçsuz bucaksız ovalar kadar geniş

Şiirden sonra mektubuna başlayan Gülmen’in mektubunda şu ifadeler yer
aldı:

UMUT BU SABAH DA BİZİMLEYDİ

“... Bugün açlık grevinin 95., tutsaklığın 19’uncu günü. Yine Sincan Kadın Kapalı
Hapishanesi’nden, C-1 hücresinden demir, beton ve duvarların arasından, açlı-
ğın koynundan; Gülbeyaz ve Seval hanımefendilerin refakatinden bildiriyorum
efendim: Umut bu sabah da bizimleydi.”

Mektubun devamında kaldığı hücrenin resmini çizen ve çizdiği resme dair
bilgiler veren Nuriye, mektubuna şöyle devam ediyor:

“... Burası benim yattığım hücre, sizin için çizdim. (Umarım fotoğraf halinde gö-
rünür) Geçen hafta yazdığım mektupta fotoğraf meselesine son anda değinmiş-
tim. Fotoğraf çekilmemize engel oluyorlar. Ben de fotoğraf gönderemiyorsak
resim de mi çizemiyoruz, dedim ve yukarıdaki şaheseri yaptım. Çok tatlı oldu
bence eksikleri var ama. Kıyafet dolabını çizemedim bir onun altındaki rafları.
Daha çok ayrıntıları çalıştım. İşte kalbimin içinde kimin olduğu gibi tatlı küçük
ayrıntıları. Çarşamba’ya daha uzun yazacağım.”
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AĞRILARIM ŞİDDETLENDİ VE ARTTI

Dün kolumda ve boynumda çok şiddetli bir ağrı başladı. Yazı yazmak çok yoru-
yor. Bırakmak durumunda kaldım. İddianame geldi. Çarşamba postasına ayrıntılı
yazarım. Faks ve mektuplarınız geldi. Merve mektubunu aldım. Yazabilecek
miyim bilmiyorum ama sen bana yine yaz olur m?. Fotoğraf gönder, çizimlerine
bayıldım ve elbette seni özledim.

Pınarcım faksın gelmedi, mektubunu aldım yenisini bekliyorum. O kadar hasretle
bekledim ki mektubunu yenisi için çok bekletme. Sağlık durumumdan bahsedip
bitireyim. Ağrılarım çok şiddetlendi ve arttı. Bacaklarımda ve kollarımda karın-
calanma, iğne batması ve seyirme başladı. Hücre içinde tekerlekli sandalye is-
tedik verdiler. 5-10 dakika havalandırmaya güneşe çıkıyorum. 

HERKESE EN DİRENÇLİ SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM

Mektubun başındaki çizim Kütahyalı kadınların fotoğrafından kopyayla çizildi.
Seval ile birlikte yaptık. Cumhuriyetin 300 Kütahyalı haberinden aldık. Fotoğraf
yanı başımda asılı duruyor. Her sabah uyandığımda meralarına sahip çıkan
köylü kadınları görüyorum. Unutmadan fotoğraf gönderiniz efendim mektupları-
nızla beraber. Bir de direniş ile ilgili haberleri, yazıları, röportajları. (bizim göre-
meyeceğimiz sosyal medyada kalanları) şimdiden teşekkürler. Özlem, Ayla,
Nurcihan abla, Narin abi fakslarınızı aldım. Sizi çok seviyorum. Mektuplarınızı
bekliyorum. Herkese en dirençli selamlarımı gönderiyorum. Çarşamba’ya yine
yazacağım.

Aynı gökyüzünün altından umut ve hasretle...  Nuriye.

***

AÇLIK GREVİNİN 111. GÜNÜNDE 111 AYDINDAN ÇAĞRI

111 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 aydın
ve sanatçı hükümete çağrı yaptı. Hürriyet, Evrensel, Cumhuriyet ve BirGün ga-
zetelerinde yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL kararnamesi ile işten atılan beş bin
akademisyen, elli bin öğretmen ve yüz elli bin çalışandan yalnızca ikisi.

İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için cezaevine atıldılar 111 gündür açlar.
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Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri
ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını isti-
yoruz.

Adalet ve demokrasi bunu gerektirir.”

***

ÇAĞRI METNİNE İMZA ATAN SANATÇI VE AYDINLAR:

Ataol Behramoğlu, Akın Birdal, Attila Dorsay, Arif Sağ, Ayşe Kulin,
Aslı Erdoğan, Ayşe Semiha Baban, Ahmet Ümit, Ayşegül Tözeren,
Ayşenur Arslan, Av. Gürkan Altun, Barış Pirhasan, Bursa Barosu Başkanı
Av. Zafer Kazan, Sakarya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan,
Antalya Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Adana Barosu Başkanı
Av. Hakan Canduran, Ankara Barosu Başkanı Ali Haydar Hakverdi,
Barış Atay, Barış Bıçakçı, Burhan Sönmez, Bülent Emrah Parlak,
Büent Erkmen, Barış Yarkadaş, Buket Uzuner, Banu Güven,
Can Dündar, Cahir Berkay, Celile Toyan, Deniz Türkali, Defne Halman,
Edip Akbayram, Erdal Erzincan, Ece Yörenç, Elif Şafak, Eşber Yağmurdereli,
Ezel Akay, Emrah Serbes, Ercan Kesal, Ersan Uysal, Füsun Demirel,
Ferzan Özpetek, Filiz Kerestecioğlu, Fatoş Güney, Fatih Portakal,
Fuat Saka, Füsun Erbulak, Grup Yorum, Gençay Gürsoy, Gülriz Sururi,
Güvenç Dağüstün, Gökçer Tahincioğlu, Hayko Cepkin, Hale Soygazi,
Halil Ergün, Hüseyin Turan, Hasibe Eren, Hüsnü Arkan, İlyas Salman,
İlkay Akkaya, Jehan Barbur, Jülide Kural, Korkut Boratav, küçük İskender,
Levent Üzümcü, Lale Mansur, Latife Tekin, Meltem Cumbul,
Murathan Mungan, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen,
Macit Koper, Metin Bakkalcı, Merdan Yanardağ, Mehmet Aksoy,
Mazlum Çimen, Melike Demirağ, Murat Belge, Nejat Yavaşoğulları,
Nurdan Gürbilek, Nebil Özgentürk, Necmiye Alpay, Nazım Alpman,
Orhan Aydın, Orhan Alkaya, Ömer Türkeş, Özgür Mumcu, Özcan Alper,
Pelin Batu, Rutkay Aziz, Sıla Gençoğlu, Selçuk Yöntem, Selçuk Kozağaçlı,
Sabahat Akkiraz, Seray Şahiner, Sinan Tuzcu, Sevinç Erbulak, Suavi,
Sema Kaygusuz, Şevket Çoruh, Şebnem Korur Fincancı, Tanıl Bora,
Türkan Elçi, Tayfun Atay, Tolga Sağ, Tilbe Saran, Ufuk Uras,
Yasemin Göksu, Zülfü Livaneli, Zeynap Tanbay, Zuhal Olcay.
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Aydın ve sanatçılar tarafından direnişin sahiplenilmesi karşısında taham-
mülsüzlüğü iyice artan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından
yaptığı açıklamada çağrı metnine imza atan aydınları tehdit etti:

“Bugün bir takım gazetelerde DHKP-C terör örgütünün talimatlarına eksiksiz
uyan, bu örgütün mensupları için, gerçekleri saptırarak ilan verenler…

Başınıza gelen en ufak olayda yardım istediğiniz polisin bilgisine güvenmiyor-
sunuz, savcılara ve hakimleri güvenmiyorsunuz ancak terör örgütü üyelerine gü-
veniniz sonsuz!

Hepimizin devletini terör örgütü karşısında hareketsiz ve etkisiz hale getirmek,
suçlu göstermek için yola çıkanlar...

Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?

Peki terör örgütlerine cesaret vermek için bu ilanı yayınlayanlar?”

***

İçişleri Bakanı Soylu’nun bu tehdit açıklamasına karşısında aydın ve sanatçılar
“Neye imza attığımızı çok iyi biliyoruz. Muhatap bulunabilirse, Semih ve Nuriye’yi
ölümün kıyısından çekmek istiyoruz” diyerek geri adım atmadılar.

*TÜRKALİ: ÖRGÜT LAFINI CİDDİYE ALMIYORUM*

Sanatçı Deniz Türkali, Soylu’nun Gülmen ve Özakça’yı DHKP-C’li ilan etmesini
eleştirdi. “Örgüt laflarını ciddiye almıyorum” diyen Türkali, “Örgüt sözleri sadece
safsatadır. Muhtemelen bunu söyleyenler de biliyorlardır. Başka çareleri olma-
dığı için bunu söylüyorlardır. Nuriye Gülmen’in ‘Eğer ben örgüt üyesi olsaydım,
bunca yıldır bir kamu kuruluşunda nasıl görevli olurdum’ açıklaması her şeyi
açıklıyor. Örgüt üyesi, parti üyesi ya da kim veya nereden olursa olsun fark et-
miyor. Kendine insanım diyen herkesin yüreği, canını ortaya koyanlara sızlar.
Politika, siyaset değil, bu metnin altına imza atmak sadece vicdan sorunudur”
dedi.
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*FİNCANCI: BAKAN SOYLU HAKKINDA ‘TEHDİTTEN’ DAVA AÇILMALI*

Akademisyen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise “İmzamızın değerini ve neye
imza attığımızı bilecek insanlarız” diyerek, Bakan Soylu’nun açıklamalarına tepki
gösterdi. Gülmen ve Özakça’nın yargı kararı olmadan Soylu tarafından örgüt
üyesi ilan edilmesini eleştiren Fincancı, “Nuriye ve Semih’in henüz yargılaması
bile yapılmadan İçişleri Bakanı bu kişileri, ‘örgüt üyesi’ olmakla suçlayarak ken-
dini yargı yerine koymuş oluyor. Bakanın yaklaşımı kabul edilebilir değil. Soy-
lu’nun yaptığı açıklamalardan dolayı aslında kendisine ‘tehdit’ten dava açmamız
gerekir” diye konuştu.

*GÜVEN: YAŞAM İÇİN İMZA ATTIM*

Gazeteci Banu Güven ise şunları söyledi: “Adalet arayışına desteğin ve yaşama
dair desteğin altına imza attım. Göz göre göre iki insanın eriyip, kaybolup git-
mesine hiç kimse seyirci kalamaz. Kimsenin vicdanı bunu kaldıramaz diye dü-
şünüyorum. Nuriye ve Semih yaşasın istiyorum. Yaşam için imza attım. Adalet
için imza attım. Neye imza attığımı çok iyi biliyorum”

(Aktaran: www.artigercek.com)

***
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Nuriye Gülmen’in Mektubu: “O ZAMAN BİZ DE GÖLGEDE SAVAŞIRIZ!”

9 Temmuz 2017

“Sana selam olsun
Zincirin zulmün kar etmediği
Kırbacın kar etmediği
Büyük tahammül”

Size yazmayalı uzun zaman oldu. Burada epey değişiklik oldu bu süre boyunca.
Önce Seval’i başka bir hapishaneye sürgün ettiler. Sonra hücremiz değişti. Gül-
beyaz ablayla J-4’e geçtik. 15 kadar siyasi tutsağı Tarsus’a sürmüşlerdi. Boşalan
hücreler olunca bizim yerimizi de değiştirdiler. C’ler zaten ağırlaştırılmış müebbet
cezası almış olan tutsaklar için yapılmış hücreler. Yer olmadığı için orada tutu-
luyorduk. Hücre boşalınca “geçmek ister misiniz?” dediler. Burası görüş yerlerine
çok yakın. Siyasi bölümün en başında. Her gün avukat görüşüne çıktığım için
mesafe benim için önemli. Tekerlekli sandalyeyle bile olsa git-gel yorucu olu-
yordu. Neyse, J-4’e geçtiğimizde Temmuz’un 28’indeydik.

Canım Gülbeyaz ablam her şeyi tek başına yaptı. İkimizin hücrelerini yalnız top-
ladı, taşıdı. Yeni hücreleri temizledi. Ben sadece bir yataktan kalkıp diğerine yat-
tım. O kadar yoruldu ki... Bir taraftan benim ihtiyaçlarıma da baktı. O gık demedi
ama ben çok öfkelendim. Tecridin bir yüzü daha görünür oldu; insanı, insansız
bırakarak ezme, kişiliksizleştirme politikasının bir etkisini daha tecrübe ettik böy-
lece. Ben de bu yeni duruma göre yeni bir tanımını yaptım tecridin: Basit bir ta-
şınma işinin bile eziyete dönüştürülmesi; insanın, işin ucundan tutacak bir yoldaş
elinden mahrum bırakmasıdır.

J-4’te hayat olağan seyrinde sürüyordu ki, bir akşam Gülbeyaz ablam tahliye
oldu. Açlık grevi direnişinin 120. günüydü. Akşam saatlerinde gardiyan geldi, ka-
pıdan Gülbeyaz ablaya bir şeyler söyledi. “Ne?” dedi Gülbeyaz abla, çok şaşır-
masının verdiği tepkiyle biraz sesini yükselterek. Bir şey olduğunu anladım. Onu
da sürüyorlar herhalde diye düşündüm. Ama tahliye olabileceği aklıma gelme-
mişti. Sonrası Gülbeyaz ablayı teselli etmeye çalışmakla geçti. Çok üzüldü. Ben,
tahliye olmasına sevindim elbette. Kimse, bu insana düşman duvarlar arasında
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bir saniye daha kalmasın isterim. Ama ayrılmak bana da zor geldi. Neyleyim?
Bizi sevgimizle, insanlığımızla sınayanlara öfkemi biledim, direnişin harcına kat-
tım. Gülerek uğurladım onu. Dışarıya selamlar gönderdim. Garip bir histi aslında.
Bir parçam dışarı çıkıyor gibi hissettim. Onu, kapının önünde, etrafında duvarlar
olmaksızın hayal etmek güzeldi. Ama onsuz kare bulmaca çözmek hiç eğlenceli
değil, bunu da itiraf etmiş olayım.

Gülbeyaz abla gidince yanıma başka bir tutsak geldi. Tek başıma kalabilecek
durumda olmadığım için alelacele bir organizasyon yaptı hapishane idaresi. Üç
gündür Sevinç’le kalıyoruz. Eh, alıştık sayılır birbirimize. Geçinip gidiyoruz. Saat
22.00’da 300 Spartalı varmış televizyonda. Onu izleyeceğiz birlikte. Şu an
(21.15) onun planını yapıp mutlu olmakla meşgulüz.

Gülbeyaz ablanın tahliye olduğu, tecrit hayatımın yeni bir evresinin açıldığı o
gün, dışarıda da direnişimiz açısından önemli bir gelişme olmuş. Ben ancak
cuma günü, ayın 7’sinde öğrendim: Esra, Acun, Nazife, Nazan ve Erdoğan abiyi
siyasi şube gözaltına almış. (Sakarya’daki 120. gün eyleminden 20 küsur kişiyle
birlikte güvenlik şube polisleri tarafından alınmışlar, sonra TEM’e götürülmüşler)
Veli abinin de evinde arama yapmışlar. Muhtemelen onun durumuyla ilgili geliş-
meler, ben bu satırları yazarken çoktan olup bitmiştir. Her ne ise, Yüksel direniş-
çileri 4 gündür gözaltındalar. Yarın savcılığa çıkarılacaklar. AKP faşizmi
açısından acizce bir girişim, Esra’nın açıklamasını gördüm bugün Cumhuriyet’te.
“Eşim 123 gündür açlık grevinde, ben 49 gündür açlık grevindeyim, bizi bununla
mı korkutacaklar?” gibi bir şey söylemiş.

Bu, sadece Esra için değil, gözaltındaki diğer arkadaşlar için de geçerli. Her gün
ölümü, sakatlanmayı göze alarak iki kez o alana çıkıyorlar. Tutuklanmaktan mı
korkacaklar? Sahiplenen diğer insanları korkutmaksa amaç, artık o eşik aşıldı.
Halklaşan bir direnişle, kamu emekçilerinin ekmek ve onur mücadelesinde hiçbir
hesapları tutmayacak. Arkadaşların serbest bırakılacağını düşünüyorum; ama
aksi bile olsa direniş sürecek. Ve eminim büyüyerek sürecek. Ne Yüksel boş ka-
lacak ne de açlık grevimiz son bulacak. Direniş kendi yolunda ilerleyecek. Kendi
bildiği yoldan, hesaplarını bozmaya, yalan ve demagojilerini parçalamaya, sö-
zünü söylemeye devam edecek.

300 Spartalı’yı izledik. Spartalı komutanın tarihsel cevabını bir kez daha duyduk.

- Perslerin okları o kadar çok ki, güneşi kaplıyor.

Spartalı komutan cevaplar:

- O zaman biz de gölgede savaşırız.
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Bu hücrede çok fazla karınca var. Artık üstümde gezinmesine alıştım. Üstümden
alıp nazikçe yere atıyorum. Bu hücreye gelir gelmez ilaç istedik, yok! 10 gündür
getirecekler. Bakalım yarın gelecek mi? (Ayrıca bkz: nazikçe atmak)

Bir de havalandırmada bir tane hasta kuş var. Uçamıyor. Adı Bibi. Sevinç onu
besliyor. Bir güvercin.

Fotoğrafımı çekmedikleri için suç duyurusunda bulundum (Hapishane idaresi
hakkında).

Mektuplarınız geliyor. Bir sonraki mektup çıkarma gününe (çarşamba) 3 haftalık
bir liste yayımlayacağım. Gelen mektupların listesini. Cevap yazamasam da
mektubunuzun gelmiş olduğunu bilirsiniz en azından. Cevaplayamadığım için
affedin! Mektuplar hala tecridin en güçlü panzehri. Tekrar tekrar okuyorum. Bana
güç katıyorlar.

Ben neler yapıyorum? Kitap okuyorum. Gazetelerimiz arttı bu ay. Artık 4 gazete
geliyor. Benim de okuma mesaim arttı doğallığında. Günde iki kez haber izliyo-
rum. Sıkıntılarım arttığı için su, şeker işleri, nabız, kayıt tutma vs. daha özenli
ve ayrıntılı yapıyorum. En az bir kez dinleniyorum. Mektup tasnifi ve kaydı yapı-
yorum. Mektup okuyorum. Avukat görüşüne çıkıyorum. Ha böyle işler!

Açlık olağan ve olağanüstü şeyler ortasında, tüm mütevazılığıyla, sadeliğiyle,
açıklığıyla sürüyor.

Sizleri çok seviyorum.

İçten sevgimle…

Nuriye

(Aktaran: Yürüyüş dergisi - 23 Temmuz 2017)

***
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148. GÜN: AİHM’DE DE HUKUK YOKMUŞ...

Haziran ayı sonunda AİHM’e yapılan acil talepli başvuruda, Nuriye ve Semih’in ciddi
hayati risk taşıdığına dair raporlar sunularak, Gülmen ve Özakça’nın serbest bıra-
kılmaları istenmişti. Ancak bu talebi 2 Ağustos’ta reddeden mahkeme, Gülmen ve
Özakça’nın cezaevi hastanesinde tutulmalarının, “yaşamlarına ya da organlarına
telafi edilemez zararlar verecek gerçek ve acil bir risk oluşturmadığına” karar verdi.

Böylece Avrupa emperyalizmi Türkiye faşizminin arkasında olduğunu net bir bi-
çimde göstermiş oldu.

Eşi Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in tahliye talebinin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi tarafından reddedilmesine tepki gösteren Esra Özakça, “Adında
insan hakları geçen AİHM’de de hukuk yokmuş” dedi. 

Eşi Semih Özakça’ya destek vermek amacıyla açlık grevine giren ve 70 günü
geride bırakan Esra Özakça düşüncelerini “Biz AİHM karar verir diye mücadele
başlatmamıştık... Türkiye’de olmadığı gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde
de hukuk olmadığını görmüş olduk” sözleriyle dile getirdi.

(Aktaran: DW - Türkçe, Gezal Acer)

***

NURİYE-SEMİH DAVASINA BAKAN
HALKIN HUKUK BÜROSU AVUKATLARI TUTUKLANDI

Nuriye ve Semih’in 14 Eylül’deki duruşmasından 2 gün önce 16 avukatı An-
kara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da ev büro baskınları yapılarak gözaltına
alındılar.

Gözaltına alınan 16 avukatı, 9 günlük gözaltı süresinin ardından savcılığa çıkar-
tıldılar. 

151

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



Devrimci avukatların Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı savunmaları, polis
tarafından öldürülen Dilek Doğan ve Berkin Elvan, uyuşturucu çetesinin öldür-
düğü Hasan Ferit Gedik davalarında savunmanlık yapmaları, Sur, Cizre, Sil-
van, Reyhanlı, Soma ve Ermenek ile ilgili heyet oluşturmaları suçlama konusu
yapıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
savcılarından Can Tuncay’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında avukatlar Behiç
Aşçı, Barkın Timtik, Ebru Timtik, Aytaç Ünsal, Naciye Demir, Ezgi Çakır, Süley-
man Gökten, Didem Baydar Ünsal, Ayşegül Çağatay, Şükriye Erden, Engin Gö-
koğlu, Özgür Yılmaz, Ahmet Mandacı, Yağmur Ereren, Zehra Özdemir, Aycan
Çiçek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk
edildi. Sorgu işlemi tamamlanan avukatlar Didem Baydar, Şükriye Erden, Ayşe-
gül Çağatay, Ebru Timtik, Aytaç Ünsal, Zehra Özdemir, Yağmur Ereren, Engin
Gökoğlu, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek ve Naciye Demir tutuklandı. 

***

NURİYE VE SEMİH DURUŞMAYA GETİRİLMEDİLER

Nuriye ve Semih 14 Eylül’de duruşmaya getirilmediler. Gerekçe olarak yeterli
Jandarma personeli olmadığı yalanı ve Nuriyeler hakkında kaçma şüphesi bu-
lunduğu açıklandı. Nuriye ve Semih bulunmadan yapılmaya çalışılan duruşma
öncesi ve sonrasındaki destek eylemlerine polis saldırıları yaşandı. Halkın du-
ruşmaya katılıp sahiplenmesinin engellenmesi için dava Ankara Adliyesi’nden
Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonuna alındı. 

***

BOYUN EĞMEYECEĞİM...

Nuriye Gülmen, 28 Eylül’de görülecek mahkemesine iki gün kala, bulunduğu
Sincan Kampüs Hastanesi’nden zorla Numune Hastanesi’nin yoğun bakım ser-
visine nakledilmişti. Geçtiğimiz hafta Ankara Numune Hastanesi’nin yoğun bakım
servisinden hastanenin tutsak koğuşuna götürüldü. Henüz tutsak koğuşuna alın-
madan yoğun bakım servisindeyken Nuriye Gülmen’i muayene eden ATO üyesi
Dr. Benan Koyuncu 6 Ekim’de yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın “Bilinci
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kapanırsa müdahale edin” talimatı verdiğini söyledi. Koyuncu, Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin (AİHM), Gülmen ve Özakça hakkında verdiği “Kendi istediği
doktoru tarafından muayene edilebilir” kararını gerekçe göstererek, Sağlık Ba-
kanlığı ve savcılıktan muayene için izin aldıklarını belirtti.

Hastane ve yoğun bakım servisinde jandarmalar tarafından engellenmek isten-
diğini söyleyen Koyuncu, Nuriye Gülmen’le hangi şartlarda görüştüğünü şöyle
anlattı: “Muayene etmek için geldiğimi söyledim, zaten savcılıktan onlara gide-
ceğimizin haberi gitmişti. Aramadan sonra uygun şekilde giyinip girdim Nuriye’nin
odasına.

İlk önce bizi tek başımıza bırakmadılar. Kolluk kuvvetleri de muayenede olmak
istedi. Hatta bir kadın kolluk görevlisi ‘Ben de olacağım’ dedi. Biz de hayır dedik
böyle bir şey olamaz. Hasta ve hekim arasına başka biri, güvenlik güçleri gire-
mez dedim. ‘Biz daha önce yapıyorduk’ dediler. “Yanlış yapıyormuşsunuz, eğer
ben de yapsam suç işlemiş olurum” dedim. Bu yönde bir tartışma oldu. Sonra
savcılığın muayene sırasında kimsenin bulunmaması kararı sonucu beni Nuriye
ile yalnız bıraktılar.

Nuriye’nin hastane görevlilerine güvenmediğini belirten Koyuncu şunları ifade
etti: “Yoğun bakımın önünde zaten askerler, polisler var. İçeride aynı şekilde Nu-
riye’nin yanında da varlar. Diğer hastalar da bundan bir şekilde etkileniyor. Ça-
lışanlar da etkileniyor. Üzerlerine önlük giymişler ama ayaklarında postalları var.
Nuriye’nin yanında iki jandarma var, bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki ceza
infaz memuru da var. Muayene sırasında ben ve Nuriye kaldık. Perdenin arka-
sında da Numune’nin hekimleri vardı. Nuriye şikayetlerinin kesinlikle onlar tara-
fından duyulmasını istemiyor. Çünkü bir güvensizlik duyuyor onlara karşı.
Aylardan beri yaşadıklarından kaynaklı.”

Koyuncu, görüşmeyle ilgili anlatımına şöyle devam etti; “Nuriye cezaevindeyken
televizyon izleyebiliyordu. Ama burada yok. ‘Gazeteler iki gün sonra bana geli-
yor’ dedi. Geldiğinden beri hiç banyo yapamamış. Normalde yoğun bakım hem-
şiresi yoğun bakım hastalarına silme işlemi yapar. Nuriye’nin bu ihtiyacının bu
şekilde karşılanacağı söylenmiş ama Nuriye bu şekilde olmasını istemiyor, yı-
kanmak istiyor. Bu ihtiyacını karşılayamıyor o yüzden. Ayağa hiç kalkamıyor.
Açlık grevindeki kişilerin hareket etmesi gerekiyor. Eklem hareketleri yapamamış.
Cezaevinde olduğu dönemde arkadaşlarının desteği ile bu hareketleri yapabili-
yormuş. Ama şimdi yapamıyor.”

Koyuncu, Nuriye Gülmen’in, Numune Hastanesi’ne apar topar kendisine zorla
müdahale edilme zemini yaratılmak için getirildiğini Nuriye’nin sözleriyle anlattı:
Beni böyle bir alana bu kadar tesisatın, monitörlerin, her an entübe (genel anes-
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tezi, solunum yolu açıklığı) edilme durumu, zorla müdahaleye daha uygun bir
tıbbi alan olduğu için beni buraya getirdiler’ dedi. Nuriye, ortam koşullarının bir
an önce düzeltilmesini istiyor. ‘Ben cezaevine gitmek istiyorum. Ben yoğun bakım
hastası değilim. Kişi zorla yoğun bakıma getirilemez’ dedi.

Kötü ve gayri-ahlaki koşullarda tutulan Gülmen’in en özel ihtiyaçları bile asker
gözetiminde, onur kırıcı bir şekilde yaptırılmak isteniyor. Amaç, Nuriye’yi vazge-
çirmek, yıldırmak, geri adım attırmaktır. Onuru, ekmeği için yola çıkan Gülmen
ise, boyun eğmeyeceğini, kendisini teslim alamayacaklarını söylüyor.

Zorla müdahalenin kişilerin ölümüne neden olabileceğini dile getiren Koyuncu,
Malta Bildirgesi’ni hatırlattı. Koyuncu; “Bildirgede, kişinin eğer zorla müdahaleyi
kabul etmiyorum beyanı varsa, zorla müdahale edilemez” diyor. Çünkü zorla ol-
duğu için kişi de bunu reddettiği için besinlerin akciğere girme olasılığı oluyor.
Bu da ciğerlere giden gıdanın yaratacağı zatürre nedeniyle ölüme neden olabi-
liyor. Türkiye hukuku da şunu diyor: ‘Cezaevlerinde açlık grevinde olanların bi-
linci kapanırsa müdahale edilebilir. Bizim için etik daha önce geliyor. Umarım bir
an önce açlık grevi biter ve bu iki gencin hayatlarına mal olmaz’ dedi. 

Koyuncu’nun ziyaretinden üç gün sonra, 9 Ekim gecesi, Nuriye yoğun bakım
servisinden alınarak tutuklu servisine nakledildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iki gün sonra tutuklu servisinde
kalan Gülmen’i ziyaret etti. Ağbaba, hastane önünde görüşmeye dair bir basın
açıklaması yaptı ve şunları söyledi:

“Öncelikle Nuriye’nin söylediği şey şu: Benim burada tutuklanmam, gözaltına
alınmam hukuksuz ama burada bulunmam doğru değil tam anlamıyla hukuk-
suzluk, ben hasta değilim, tutsağım, hasta olmadığım halde beni zorla burada
tutuyorlar. Personelle ilgili bir sıkıntısı yok ancak hukuksuzluktan kaynaklanan
sıkıntıları var. 16 gündür burada kalıyor.

13 gün boyunca bir camlı yoğun bakımda kalmış. 24 saat boyunca askerlerin
izleyebildiği bir yerde kalmış. Banyonun, tuvaletin dışarıda olduğu bir yerde kal-
mış. 16 gün boyunca banyo yapmadığını ifade ediyor. Banyo yapmasının sebe-
bini de, refakatçisi olmadığı için dengesini sağlayamadığını söylüyor. Koşullar
son derece bu anlamda kötü. Son gördüğümden bu yana herhalde yarı yarıya
kilo kaybettiğini gördüm. Zayıflamış. Beni burada tutarak boyun eğ diyorlar,
boyun eğmeyeceğim, işimi verene kadar boyun eğmeyeceğim diyor. Burada en
temel hakkımı savunuyorum diyor, yaşam hakkımı savunuyorum. Ekmeğimi is-
tiyorum, başka bir şey istemiyorum diyor. Onlar boyun eğ dedikçe ben boyun
eğmeyeceğim diyor. 13 gün boyunca kendimi bir kafes hayvanı gibi hissettim.
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Kafesin etrafında izlenen bir hayvan gibiydim. Orayı beğenmezken buraya ge-
tirildim. Burası çok daha kötü. Günışığı yok diyor, günışığından yoksun şekilde
burada kalıyorum.

Geceyi gündüzü ayırt edemiyordum. Cezaevinde yatarken refakatçim vardı, ar-
kadaşlarım yardımcı oluyordu. Yıkanmamda, egzersiz yapmamda yardımcı olu-
yordu. Şimdiki koşullardan dolayı egzersiz de yapamıyorum, yürüyemiyorum
diyor. İki gencecik beden hızla ölüme doğru gidiyor. Son gördüğümden bu yana
Gülmen’in yarısı kalmış. Gülmen ve Özakça derhal görevlerine başlasınlar ve
bu hukuksuzluk son bulsun.”

(Aktaran: Yürüyüş dergisi - 15 Ekim 2017)

***

“AÇLIK GREVİNİ SONLANDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Yoğun bakıma alınan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen’i muayene eden Dr.
Benan Koyuncu, Gülmen’in açlık grevini sonlandırmayı düşünmediğini aktardı.
Cumhuriyet’in aktardığına göre Gülmen, yoğun bakımdaki diğer hastalardan izole,
içinde tıbbı cihazların ve tedavi arabasının da olduğu bir odada tek kalıyor.

‘TUVALET İHTİYACINI GİDERİRKEN ASKERLER
ODADAN ÇIKMIYOR’

Hekimlerin kontrol ettiği sırada kolluk kuvvetlerinin odadan çıkmamak için diret-
tiğini aktaran Koyuncu; “Tuvaletini odada bulunan ortasında delik olan bir san-
dalye içine yerleştirilen poşete yapmak zorunda bırakılan Gülmen, bu esnada
yanında bulunan askerler dışarı çıkmıyor. Sonrasında temizleme işlemi yapması
mümkün olmayan Gülmen, bu durumun onurunu kırdığını düşünüyor ve ihtiyacı
olsa bile karşılamaktan kaçınıyor” diye konuştu. Getirildiği günden beri banyo
yapmayan Gülmen’e yoğun bakım hastalarına uygulanan vücudun silinmesi iş-
leminin alternatif olarak sunulduğunu belirten Koyuncu, Gülmen’in temiz kıyafet
ihtiyacı karşılanmadığını, gazetelerinin günlük olarak gelmediğini kaydetti.

‘KENDİNİ TEDİRGİN HİSSEDİYOR’

Koyuncu şöyle devam etti: “Ağır hastalar olduğu için 24 saat bir koşuşturma
içinde olan yoğun bakımda uyku ritmi olumsuz etkilenen Gülmen, zorla müda-
hale tehdidi altında olduğu için kendini o ortamda tedirgin hissediyor.”
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“Açlık grevini sonlandırmayı düşünüyor musun” sorusuna Gülmen’in “Bu koşul-
larda cezaevindeyken, hakkımızda bu derece karalama kampanyası yapılmış-
ken düşünmüyorum” yanıtını verdiğini aktaran Koyuncu, doktor heyetinin
Gülmen’le ilgili tespitlerini beş maddede sıraladığını söyledi. 

DOKTORLARDAN 5 TESPİT

Doktorların tespitleri şöyle:
*Nuriye Gülmen kaldığı koşullar içerisinde hiç hareket edememektedir.
Yatağa bağımlı bir hale getirilmiştir. Daha önce refakatçisi tarafından yap-
tırılan eklem hareketleri artık yaptırılmamaktadır. Bu nedenle eklemlerinde
kontraktür denilen hareket kısıtlılığı ve yatak yaraları oluşabilir. Kaldı ki
fizik muayenesinde bası yarası dediğimiz durumun ilk bulguları oluşmaya
başlamıştı.

* Banyo yapamaması, tuvaletle ilgili daha önce anlattığımız sıkıntılar hem
kişisel haklara saldırı hem de sağlık açısından olumsuz sonuçları olan bir
kısıtlamadır.

* İçeride sürekli bulunan güvenlik güçlerinin varlığı hasta mahremiyetinin
ihlalinin bir göstergesidir. Bu durum enfeksiyon riskinin artmasına da se-
bebiyet verebilir.

* Açlık grevindeki bir kişi aldığı su, şeker, bitki çayı, B1 Vitamini, tuz miktarı
ve bunların hazırlanmasına başka bir kişinin yardım etmesi gerekmekte-
dir. Bu koşullar içerisinde bu mümkün olmamaktadır.

* Nuriye Gülmen’in yoğun bakıma kaldırılması için tıbbi gerekçeler neler-
dir? Bu koşulları yaratanlar cezaevinde kalan bir kişinin cezaevi koşulla-
rını arar durumda olunduğunun farkındalar mıdır?

(Aktaran: Cumhuriyet Gazetesi - Sputnik)

***
SEMİH TAHLİYE EDİLDİ

Açlık grevinin 226. günündeki üçüncü duruşmada Semih tahliye edilirken, Nu-
riye’in tutukluluğuna devam kararı verdiler. Nuriye üçüncü duruşmada da mah-
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kemeye getirilmedi. Dolayısıyla savunmada yapamadı. Polis ve savcının kullan-
dığı iftiracı hain Berk Ercan duruşmaya görüntülü katılarak yalancı tanıklık yaptı.

***

246. GÜN: DİRENİŞİMİZ FAŞİZME KARŞI GÜÇLÜ BİR BARİKAT OLDU

Semih Özakça ile 246 gündür açlık grevinde olan Gülmen, tutuklu bulunduğu
cezaevinden direnişin 1’inci yılı dolayısıyla bir mektup gönderdi.

Mektubunda 1981 yılında Kuzey İrlanda’da başlattığı açlık grevi sırasında
yaşamını yitiren direnişçi Bobby Sands’i çizen Gülmen, şu ifadeleri kul-
landı:

OHAL karanlığında bir mum olma iddiasıyla başladı direnişimiz. Tam bir yıl önce,
2016 9 Kasımında anıtın önüne çıktığımda direnişin bir yıllık serüvenini görmem
elbette olanaksızdı. Bir yılda çok şey yaşandı. Direniş, yeni direnişler ve direniş-
çiler yarattı. “Artık bu ülkede bir şey yapılamaz” deyip yatağına gömülenleri ya-
tağından çıkardı. Hayatta tutunacak dalı olmayanlara dal, faşizme karşı güçlü
bir barikat oldu.

Yaktığımız meşale elden ele, dilden dile dolaştı. Açlığımız büyüdükçe “biz” bü-
yüdük. Bedenlerimiz inceldikçe, bilincimiz ve zihnimiz keskinleşti. “Hayatın için-
deki müziği ve şiiri bulma yetisini” asla kaybetmedik!

Çok zaferler kazandık ve kazanacaklarımız var.

Yüksel Direnişçileri Semih, Veli, Acun, Mehmet ve Nazife’ye selam!
Yüksel Direnişini kendi direnişi sayan ve onda umudu gören halkımıza bin selam!
Yaşasın direnişimiz, yaşasın açlık grevimiz!

Emekçiyiz haklıyız kazanacağız!”

(Aktaran: Cumhuriyet Gazetesi - 10.11.2017)

***
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252. GÜN: NURİYE’DEN DURUŞMAYA KATILIM ÇAĞRISI

KHK ile ihraç edildiği görevine dönebilmek için Ankara’da Yüksel Cad-
desi’nde geçtiğimiz yıl “İşimi Geri İstiyorum” diyerek direniş başlatan ve
tutuklanan eğitimci Nuriye Gülmen, tutuklu bulunduğu cezaevinden 17 Ka-
sım’daki duruşmaya çağrı mesajı gönderdi. Nuriye’nin mesajı, kardeşi
Beyza Gülmen tarafından seslendirilerek bir video ile sosyal medya hesa-
bından paylaşıldı:
Güzel halkım ve canım direniş dostları, 17’sindeki mahkemeye SEGBİS ile ka-
tılacağım. Orada olacağınızı biliyorum. Kameradan da olsa sizleri görmek, sesi-
min size ulaşacak olması çok heyecan verici. Mahkemede görüşmek üzere.
Sizleri çok seviyorum.

Açlığın direnci, umudu ve zafere olan inancıyla sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.

Biz kazanacağız!

***

254. GÜN: BU DİRENİŞ HALKIMIZA SÖZÜMÜZDÜ

Nuriye, davanın dördüncü duruşmasında salona SEGBİS yöntemiyle katıldı.
Mahkeme heyetinin karşısına 178 gün sonra ilk kez çıkan Nuriye’nin ne kadar
zayıflamış olduğu ilk kez görüldü. SEGBİS bağlantısının kurulmasının ardından
salonda bulunanlara el sallayan Nuriye, sağ elini kalbinin üstüne götürerek, ken-
disine destek olanlara teşekkür etti.

Nuriye ifadesinde özetle şunları söyledi:

* Esra Özakça, Mehmet Güvel, Feridun Osmanağaoğlu ve İsmail Erdoğan, aç-
lığımızı paylaştılar. Onları sevgiyle selamlıyorum. Yüksel Direnişçilerini, Acun
hocayı, Veli abiyi, Nazife’yi, Mehmet’i, Sultan’ı ve artık tanımadığım gazetelerden
gördüğüm Yüksel’i sahiplenen direnişçilere ayrıca selamlarımı gönderiyorum.
Destek olup ceza alan, cezaevlerine giren, gözaltına alınan Türkiye’nin dört bir
yanındaki insanlara teşekkür ediyorum. Terör demagojilerine inanmayıp bizim
için bir şeyler yapan herkese teşekkür ediyorum.

* Mahkemelere getirilmedim, katılmak istediğim halde. Numune Hastanesi’nde
çok sağlıksız koşullar altında kalıyorum. Odada sürekli bir ışık yanıyor. Açlık gre-
vindeki bir insan olmasam bile bu ışık altında uyuyamam.
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* Bugün yine benden savunma alamayacaksınız. Mahkemeden kaçırıldım. Du-
ruşmaya getirilerek konuşmak istiyorum. Açlık grevine neden başladığımı anla-
tacağım. Ancak bu asla bir savunma değil.

* Mesai saatleri dışında katıldığım eylemlerden dolayı soruşturma geçirdim. Ali
İsmail Korkmaz’ın duruşmalarına katıldığım için soruşturma geçirdim. Sendika-
mın çağrılarına katıldığım için soruşturma geçirdim. Ali İsmail uyanacak diye 38
gün boyunca bekleyen Emel annenin yaşlarına, gözlerine şahidim. Ben her fır-
satta o uyanacak diye oraya gittim.

* Bitirdiğim tezimi bitirmedim diye haksız şekilde açığa alındım. Oysa ben onca
emekle bitirdim. Ben hakkımı arayan bir insanım. Haksızlığa uğrayanların yanında
olan bir insanım. Soruşturma geçirdiğim halde acısı olanı paylaşan insanım.

* Bu direniş halkımıza sözümüzdü. Açlık grevimiz ve direnişimiz AKP’nin KHK’la-
rının meşruluğunu ortadan kaldırdı. Haksız yere insanlar, hiçbir gerekçe göste-
rilmeden işlerinden atılıyor. Biz bunun bu kadar kolay olmadığını anlattık. KHK
sonrası YÖK’le buluşmak istedik, karşımızda muhatap bulamadık.

* Ben 9 Kasım’da o eyleme başladım. Kendi savunma yeteneğim ve direncim
boyun eğmez! AKP iktidarı beni işimden atamaz! Ben ondan hesap soruyorum.
Sadece işimi geri istiyorum. Hesap soruyorum.

* Açıklamalar yaptık. Muhatap bulamadık. Taş duydu, beton duydu, bir siz duy-
madınız. Sonrasında açlık grevi kararı aldık. Semih ile açlık grevi kararı sonrası
gözaltına alındık. 5 gün TEM’de tutulduk. Adli kontrolle serbest kaldık. 

Tekrar Yüksel’e gittik. Açlık grevinin 75. günü gözaltına alındık, dosyalar üzerine
oynamalar yapılarak, birleştirilerek tutuklandık.

* Saldırılar halka karşı ne kadar yoğun olursa, siz de o kadar açlık grevi göre-
ceksiniz. Bizim açlık grevi dünya çapında görüldü. Faşizmin arttığı oranda halk
açlık grevi yapmaya devam edecektir.

* Hapishane hastanesinde ya da Numune’de tecrit altındaydım. Hayati tehlikesi
var, refakatçisiz yapamaz diye doktor raporu olduğu halde beni 18 gün tek ba-
şıma bıraktılar. Hapishanede tutsaklar ile dayanışma var, havalandırma var.
Oraya çıkıp vücudumun ihtiyacı olan güneşi alabiliyordum. Bir buçuk aydır bu-
radayım güneşi görmedim.

* Tedavi edilecek bir hastalığım yok ama hastanede kalıyorum. Tabi ki tahliye
edilmek istiyorum ama ben tutsak düşen bir direnişçiyim. Kalacaksam da hapis-
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hanede kalmak istiyorum. Bir gece hapishane müdürü geldi beni hastaneye gö-
türeceğiz dediler. Zorla çarşaflardan tutarak, hastanede 3. derece yoğun bakım
ünitesine koydular. Zorla müdahaleye zemin hazırladılar.

* Gülsüm Elvan’ın kolunun kırılması, Antalya’da adımızın geçtiği pankart açan
öğrencilerin tutuklanması, bunların hepsi halkın bizi sahiplenmesinin önüne geç-
mek için yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın özel bir saldırısı oldu. Adımıza kitapçık
çıkardı. Vasat bir İngilizce ile sonra “akşam 9’da eve gidip yiyorlar” dedi. Twitter
paylaşımlarımızı sordular, soracak soruları bile yoktu. Neden tutuklandığımı bil-
miyorum. Sorulan sorulara hayır diyorum. Sorulacak soruları kalmadı. Dosyaları
birleştirip aniden tutuklandık. Sincan Hapishanesi’nde kaldım. Orası bir tecrit ha-
pishanesi, çok ağır koşullar altında kaldım.

* Açlık grevime uygun olmayan tecrit ortamında bulundum. Sonra Numune Has-
tanesi yoğun bakım ünitesine getirildim. Ancak hapishaneye dönmek için dilekçe
verdim. Çünkü hapishanede devrimci dayanışma vardı. Numune Hastanesi’nde
hayati tehlikesi vardır, refakatçisiz kalamaz raporuna rağmen 18 gün refakatçisiz
kaldım. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak durumda olmama rağmen. Sincan ce-
zaevinde tecritte bile olsam tekerlekli sandalye ile hava alma, güneşi görme şan-
sım vardı. Hastaneye getirilmeye itiraz etmemin en önemli nedeni; beni hasta
olarak görmeleriydi. Ben tedavi olmak istemiyorum. Ben direnişçiyim, niçin has-
tanede kalıyorum?

* Bir gece hapishane müdürü geldi; “hastaneye götüreceğiz” dediler. Zorla çar-
şaflardan tutarak üçüncü derece yoğun bakım ünitesine koyuldum. Zorla müda-
haleye zemin hazırladılar. 24 saat perdemi aralayıp rapor verdiler birilerine. Bir
gün jandarma gelip; “sen yürüyebiliyorsun seni yatağa bağlayalım” dedi, kabul
etmedim. Çok gergin bir ortam, sürekli baskı altındayım. İçeride tuvaletimi yap-
mak, insanlar izlerken onur kırıcıydı. Yoğun bakımda kalmak istemedim. Hekim-
lere ‘sizi hekim olarak görmüyorum’ dedim.

* Yoğun bakım ünitesine kaldırıldığımda ise perdeyle kapatılan bir bölmeydi bu-
rası sadece. Sürekli perde arkasından beni gözetliyorlardı. Duyabiliyordum, ‘Ko-
mutanım kalktı bu’ diye bilgi veriyordu. Aynı perdenin arkasında poşet geçirilmiş
bir sandalyede tuvaletimi yapmamı istediler. İçeride tuvaletimi yapmak, insanlar
izlerken onur kırıcıydı. Sonra mahkum koğuşuna götürüleceğimi, oranın daha
iyi olduğunu söylediler. Getirdikleri yerde gözlerime inanamadım. Gün ışığı yok.
Havalandırması yok. Gece gündüz kafamda yanan bir ışıkla yaşıyorum. Uyuya-
mıyorum.

* Hapishanede açık görüş yapma hakkım var. Burada demir parmaklıkların ar-
dında ailem ile gardiyanların karar verdiği kadarıyla görüşebiliyorum. 15 dakika
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belki. Avukatlarım ile avukat görüşünü koridorda diğer tutsakların, gardiyanların
yanında yapmak zorunda kalıyorum. Dışarıda iken bizimle birlikte olan, bizimle
ilgilenen hekimlerimiz vardı. Onlara kendimizi anlatabilmiştik, hasta doktor güven
ilişkisini onlarla kurmuştuk. AİHM karar verdi, kendi doktorlarının görmesine izin
verin diye. Ben dilekçe verdim, doktorlarım dilekçe verdi. Ama AİHM kararına ve
onca dilekçeye rağmen beni hala kendi doktorlarım ile görüştürmediler.

* Benim kaçma şüphem yok, şuradan iki adım tuvalete gidebiliyorum sadece.
Ne diyerek beni hala burada tutacaksınız? Semih’i basından takip ettiğim kada-
rıyla tahliye sonrasında çok daha iyi görünüyor. Çünkü sevdiklerinin yanında.

* Tarih direnenleri, bizi yazacak. Ancak sizi de yazacak. Kimse ölmek istemez,
biz ölmek için açlık grevi yapmıyoruz. Ancak karşımızda bizi ısrarla öldürmek is-
teyenler var. Bu olmak zorunda değil. Beni tahliye etmenizi istiyorum.

***
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264. GÜN: BİZİM HALKLA GÜÇLÜ BİR BAĞIMIZ VAR

Nuriye, tek başına tecrit altında tutulduğu hastane hücresinden Cumhuri-
yet Gazetesi’nden Şeyma Paşayiğit’in sorularını yazılı olarak cevapları:

‘KÜÇÜK BİR ŞEY ANLATACAĞIM’

Gülmen’in açıklamaları şöyle:

Eyleminiz bir yılı doldurdu. Bu bir yıl hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu
süreçte yaşadığınız zorluklar neler?

Nuriye GÜLMEN: Direnişle geçen bir yıl. 260 günü aşan açlık grevimiz. 6 ayı
aşan tutukluluk. Hapishane ve hastaneler. Bu bir yıl hakkında sayfalar, kitaplar
dolusu konuşabilirim. Ama ben küçük bir şey anlatacağım. Geçen yıl doğum
günüm direnişimin 16. gününe denk gelmişti. Pek çoğunluğuyla yeni tanıştığım
arkadaşlarımla gözaltı sonrası yemek yiyorduk. Bu vesileyle doğum günüm ol-
duğu öğrenilmişti yemekte.

Hemen küçük bir organizasyon yapmışlar. Yemekten sonra pasta geldi. Küçük
bir kutlama yaptık. Çok anlamlıydı benim için. Mumları Semih’le birlikte üfle-
miştik, direnişçiler olarak. Aradan tam bir yıl geçti. Açlığımız 260 günü geride
bıraktı. Ben hâlâ tutsağım. Bir hastane hücresindeyim. Bu yılki hediyem Yük-
sel’de örgütlendi ve hayata geçirildi. Yüksel Direnişçileri ‘doğum günüm şere-
fine’ barikatları yıktılar. Anıtın önünde ilk kez Semih’le birlikte kazandığımız o
alanda, yüzümüzde kocaman gülümsemelerle oturma eylemi yaptığımız anıtın
önünde oturma eylemi yaptılar. Yüksel’e karakol kurmuşlar, neyime! Yüksel
Direnişçileri polisin gözünün önünde barikatları yerle bir etmişler, işte doğum
günü hediyem bu. Sadece benim hediyem değil aslında bakarsanız. Direnişin
kurduğu barikatın bu tarafında olan, küçük büyük barikatı güçlendiren adımlar
atan herkese, direnişe inanan herkese verilmiş bir hediye. Yüksel’in ruhu bu:
İrade, cüret, vefa, bağlılık, yoldaşlık, kolektivizm… Bana öyle hediye veriyorlar
ki, binlerce insanla paylaşıyorum hediyemi, doğallığında. Çok güzel bir şey
bu.
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‘DAVA DOSYAMIZ ÇÖP’

Dava dosyanızda tutuklu yargılanmanıza yeterli iddia olduğunu düşünüyor
musunuz? Son olarak Ali İsmail Korkmaz için yaptığınız basın açıklama-
sından da hakkınızda dava açıldı. Yargılanma süreci hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Nuriye GÜLMEN: Dava dosyamız bir çöp. Ama bizimki gibi siyasi davalarda ye-
terli kanıt, iddia vs… Bunlar belirleyici olmaz. Siyasi kararlarla, talimatla yürür
işler. Bence artık böyle sorular çok naif kalıyor. Bir tweet atıyorsunuz ve tutukla-
nıyorsunuz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Daha yeni deneyimledik. Oğuz Güven
ömrü 52 saniye olan bir tweet’ten dolayı örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle
ceza aldı. Bizim dosyada henüz ben ve Acun (Karadağ) savunma yapmamışken
savcı mütalaa verdi. Üçümüz aynı eylemin parçasıyız. Yani aynı şeyleri yapmı-
şız, dövizlerimiz, pankartlarımız vs… Her şey aynı. Ama üçümüze farklı cezalar
verilmesini istiyor savcı. Acun’a beraat istiyor. Biz açlık grevi yaptığımız için örgüt
talimatıyla hareket ediyormuşuz. Ben daha da çok örgüt talimatıyla hareket etti-
ğim için üyelikle cezalandırılmam isteniyor. Semih’in ise bir çeşit yardım-yatak-
lıkla cezalandırılması isteniyor. Hakkımızda delil yaratmak için öyle uğraştılar ki,
3. duruşmada hakkımda ifade veren bir tanık getirdiler. Ben duruşmada yoktum.
Avukatlarımız tanığın beyanlarına güvenilmeyeceğini o duruşmada kanıtladılar.
Tanığın ifadeleri çöktü. 4. duruşmada başka bir tanık getirdiler.

Savcı bu tanığı, benim avukatlarımın tanık hakkındaki beyanlarını dinleme, duruş-
mada tanığın ifadelerinin çürütülme ihtimalini göz önünde bulundurma zahmetine
hiç girmeden, cebinden çıkardığı mütalaayı okudu. Bizim söylediklerimizin, söyle-
yeceklerimizin bir önemi yok. Kararı duruşmaya gelmeden vermiş, mütalaasını
yazmış gelmiş. Sen kendini anlat dur. Mütalaa cepte! Daha savunma yapmadım
ben, bu neyin mütalaası. Usul kuralları filan savcının umurunda değil. Yargılamayı
bir an önce bitirmek istiyor. Cezalar verilsin, bu iş bitsin!

‘4 YIL ÖNCEKİ EYLEMLE BUGÜN DAVA AÇILMASININ ANLAMI
NE OLABİLİR?’

Nuriye GÜLMEN: Ali İsmail için yaptığım bir basın açıklamasından dava açıl-
madı aslında. İçinde Ali İsmail için yapılan Adalet Nöbeti, Adalet Yürüyüşü, Ali
İsmail davasını takip etmek gibi pek çok eylemin olduğu Gezi sürecinde katıldı-
ğım eylemlerden oluşmuş bir dosya. Berkin Elvan eylemi, ODTÜ’den yol geçiril-
mesinin protesto edilmesi gibi çok çeşitli eylemler var. İktidarın açlık grevini,
direnişi bitirmek için yaptığı saldırıların bir parçası. Yoksa bundan 4 yıl önce ya-
pılmış bir eylemle ilgili bugün dava açılmasının anlamı ne olabilir?
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‘SAVUNMAM ENGELLENDİ’

Savunmanızı yapmak üzere mahkemeye götürülmediniz. Hakim karşısına
çıkma imkânınız olsaydı nasıl bir savunma yapacaktınız?

Nuriye GÜLMEN: Yargılayan, aktif bir savunma hazırlamıştım ilk duruşmadan
önce. Neden tutuklandık, neden ihraç edildik, neden direniyoruz, neden açlık
grevindeyiz. Bu iktidarın eğitim politikaları, emperyalizmin dünyada yarattığı
yıkım gibi konuları ele aldığım kapsamlı bir savunmaydı. Kayboldu ben oradan
oraya götürülünce. Şu an elimde değil.

‘AİHM’İN MÜDAHALESİ OLMASA…’

Geçen süreçte hastane koşulları ve sağlık durumunuz nasıl? Sağlık Bakanı
Ahmet Demircan, bilincinizi yitirmeniz durumunda zorla müdahale edilebi-
leceğini söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nuriye GÜLMEN: Şu anda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
mahkûm koğuşu diye tabir edilen bölümünde tutuluyorum. Buradan önce 13 gün,
3. derece yoğun bakım hastalarının tutulduğu yoğun bakım ünitesinde refakat-
çisiz tutuldum. AİHM’nin müdahalesi olmasa burada da refakatçisiz tutulacaktım.
Açlık grevinin 220. günlerinde hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle hastaneye
getirdikleri birinin refakatçıya ihtiyaç duymayacağını iddia edecek kadar benim
iyiliğimi düşünen bir iradeyle karşı karşıyayız.

‘HÜCREME TEMİZ HAVA GİRMİYOR’

Mahkûm koğuşundaki hücreler 3’er kişilik. Ben kardeşimle kalıyorum hücrede.
Burası binanın bodrum katında. Hücrelerde taze ve temiz havaya ulaşmanız
mümkün değil. Sandalyeye çıkılıp iki cm aralanan, 2 parmaklıkla donatılmış pen-
cereden gelen hava, hücreyi havalandırmak için elbette yetersiz. Son derece
gürültülü çalışan havayı açtırabilirsiniz. Eğer çalışıyorsa! Bizim hücrede o çalış-
mıyor. Yani hücreyi bırakın taze ve temiz havayla, havalandırma yoluyla bile ha-
valandıramıyoruz. Tepemizde gece gündüz ışık yanıyor. Işıkların kontrolü
dışarıdan yapılıyor. Dolayısıyla gece de ışık altında uyumaya zorlanıyoruz. Bu
yüzden gece uykum çok kötü. Dinlenemiyorum. Bu yüzden de hızla kilo kaybe-
diyorum. Buradaki hücrelerin sadece ikisi gün ışığı görüyor. Ben bir ay boyunca
gün ışığı görmeyen bir hücrede tutuldum. Sonra doğal ışık gören hücrelerden
biri boşaldı ve oraya geçirildim. İki demir parmaklık arasından sadece gece ve
gündüzü ayırt edebileceğiniz derecede gün ışığıyla muhatap olabildiğiniz bir hüc-
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reden bahsediyorum. Gün ışığı görüyor deyince aklınıza içeriyi güneşle dolduran
pencereler gelmesin.

‘GİZLİLİK KOŞULLARI SAĞLANMIYOR’

Avukatlarımızla bir koridorda, yanımızdan sürekli gardiyan ve sağlıkçılar geçerken
sınırlı sürede görüşebiliyorum. Ben sedyeyle çıkıyorum avukat görüşüne. Not ala-
mıyorum. Gizlilik koşulları sağlanmıyor. Koridorun başındaki kameradan izlenebi-
liyoruz. Yani avukat hakkımı sınırlı ve uygunsuz koşullarda kullanabiliyorum.

‘AİLE GÖRÜŞÜ KÖTÜ KOŞULLARDA YAPILIYOR’

Aile görüşü ise daha kötü koşullarda yapılıyor. Koridora da alınmıyor. Demir par-
maklıklı bir kapının ardından 15-20 dakika görüşebiliyoruz. Ben yine sedyede
oturuyorum. Sedye kapıya yanaşmıyor. Sadece bir kişiyle görüşebiliyorum. An-
nemle ya da babamla. Görüş yapmak isteyen bir kişi avukat ya da aile ferdi önce
savcıya gidip izin alıyor. Sonra hastaneye gelip başhekimden onay alıyor. Bu
prosedür her görüşte tekrar tekrar uygulanmak zorunda. Görüşe gelen kişi gü-
nünü bana ayırmak zorunda kalıyor. Kıyafetlerimi yıkatmak için hapishaneye
göndermem, oradan ailemin teslim alması gerekiyor. Yıkayıp tekrar hapishaneye
ve oradan da buraya gönderiyorlar. Gazetelerim günlük olarak gelmiyor. İki üç
günde bir birikmiş gazeteleri okumak zorunda kalıyorum. Daha çok şey sayabi-
lirim ama bu kadarı yeterli olsun.

‘DİRENİŞE SARILINCA SORUNLARIMIZ TALİ KALIYOR’

Sağlığım: 260 günü aşan açlığa bağlı sıkıntılarım oluyor elbette. Hızlı kilo kaybı,
dinlenememe, gece uyuyamama. Çoğu koşullara bağlı sıkıntılar aslında. Tahliye
olduğumda daha iyi olacağımı düşünüyorum. Ama her durumda esas direniş.
Biz direnişe sarılınca sağlık sorunlarımız da tali kalıyor.

‘ZORLA MÜDAHALE CİNAYETTİR’

Zorla müdahale cinayettir. Buradaki doktorlar açık açık söylüyor; ‘Bilinciniz ka-
pandığında size müdahalede bulunacağız’ diyorlar. Her gün bir doktor heyeti,
müdahale etmeleri gereken koşulların oluşup oluşmadığını anlamak için beni zi-
yaret ediyorlar. Müdahale, muayene ya da tetkik yaptırmak isteyip istemediğimizi
soruyorlar. İlk günlerde yaptıklarının ne anlama geldiğini onlara anlattım.
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‘DOKTORLAR ISRARLA HASTA-HEKİM İLİŞKİMİZ VARMIŞ GİBİ
DAVRANIYOR’

Sağlık Bakanlığı onların müdahale etme sözüne güvenerek böyle konuşabiliyor.
Devlet bu söze güvenerek bizi ‘İşe İade Etme’ dışında bir alternatifi düşünebiliyor.
Oysa bu hekimler; ‘biz müdahalede bulunamayız, Nuriye Hanım ile aramızda bir
hasta-hekim ilişkisi yok. Kendisi bizi hekim olarak kabul etmiyor. Bu koşullarda
ona hekimliğimizi dayatmak tıp etiğine aykırı olur. Biz bu görevden feragat edi-
yoruz’ diyerek gerekeni yapsalar, devlet zorla müdahale ihtimalini gündeminden
çıkarmak zorunda kalır. Ama bu hekimler ısrarla aramızda bir hasta-hekim ilişkisi
kurulmuş gibi davranıyorlar. Devletin maşası oluyorlar. Benim beyanım bu ko-
nuda çok net. Bilincim kapandığında müdahale edilmesini istemiyorum. Müda-
hale eden doktorlar suç işlemiş olacak.

‘KAZANIM OLMADAN AÇLIK GREVİNİ BIRAKMAM’
Açlık grevini hangi koşullarda bırakırsınız?

Nuriye GÜLMEN: Somut bir kazanım olmadan açlık grevini bırakmam mümkün
değil. 260 günlük açlık grevinin bir sonucu, bunca saldırıya direnmenin bir so-
nucu olmalı. Talebimiz açık ve sade: İşimizi geri istiyoruz.

‘DOSTLARI, YÜKSEL’İ, GÜNEŞİ, RÜZGÂRI ÖZLEDİM’
Dışarı çıktığınızda ilk ne yapmayı düşünüyorsunuz? Neleri özlediniz?

Nuriye GÜLMEN: Dostlara sarılmak, onlarla kucaklaşmak, hasret gidermek. İn-
sanlarımızla, halkımızla beraber olmak tek dileğim. Bir de Yüksel’i görmek isterim.
Anıtı. Yüksel’in karakol kurulmuş halini hayal edemiyorum. Anıtımızla hasret gi-
dermek isterim. Bir de akşam işportasında Yüksel’de olmak, kitapçı tezgâhlarını
dolaşmak… İnsanları, memleketim Kütahya’yı, dostlarla beraber olmayı, doğa yü-
rüyüşü yapmayı, doğada olmayı özledim. Güneşi, havayı, açık havada olmayı,
rüzgârı, rüzgârın insanın yüzünü yalayıp geçmesini, bir şehri tepeden görmeyi.
Anneme, babama, Semih’e, Esra’ya, açlığımızı paylaşan Mehmet Güvel’e ve Fe-
ridun Osmanağaoğlu’na kavuşmak ve onlarla kucaklaşmak, hasret gidermek.

‘SOYLU’NUN ÇIKARDIĞI KİTAP ACİZİYET GÖSTERGESİ’

İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı kitapçık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
‘terörist’ nitelemeleri ve ‘terör örgütü üyeliği’ iddialarına ne yanıt verirsiniz?
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Nuriye GÜLMEN: Soylu’nun çıkardığı kitapçığı görme fırsatım olmadı. Ama özü
itibarıyla yasadışı örgüt üyesi olduğumuzu kanıtlamaya dönük bir kitapçık oldu-
ğunu biliyorum. Bir acziyet göstergesi. Devletin ‘İşimi İstiyorum’ talepli eylemimiz
karşısındaki çaresizliği de denebilir.

‘ACEMİCE YALANLAR…’

Genel olarak Soylu, insanların bizi sahiplenmesini engellemeye çalışıyor. “Bakın
bu insanlar sandığınız gibi masum insanlar değiller. Onları sahiplenmeyin” diyor.
Bunu çeşitli yol ve yöntemlerle defalarca söyledi. Bizi sahiplenen insanları, avu-
katlarımızı tutuklatmak, adımızı söylemeyi yasaklamak da yöntemlere dahil. Baş-
langıçta ‘acemice’ yalanlar söylüyordu ecdad’ları gibi. “Sabah geliyorlar, akşam
evlerinde gidip yiyorlar” dedi. İncelen bedenlerimiz yalanlarını teşhir edince; ‘te-
rörist’ demagojilerine sarıldı iyiden iyiye. En sonunda baş edemeyince kitapçık
çıkardı. Türkiye tarihinde bir ilke imza attı.

‘İNSANLAR EKMEĞİMİZ İÇİN MÜCADELE ETTİĞİMİZE ŞAHİTLİK ETTİ’

Soylu’nun çırpınışları fayda etmedi, çünkü bizim halkla güçlü bir bağımız var.
Aylardır insanlar orada ekmeğimiz ve onurumuz için mücadele ettiğimize şahitlik
etti. -7 derecede biz imza topladık Yüksel Caddesi’nde. Her gün oradaydık. Kar,
kış, fırtına var demedik. Ayaklarımız buz kesti ama yine de bildiri dağıttık, şarkılar
söyledik. Binlerce insana ulaştık. Gözlerine baktık, elimizden tuttular. Gözümüz-
deki ışığı gördüler. Bir de halkımız ekmeksiz bırakılmanın ne demek olduğunu
bilir. Bildi de. Ekmeğine sahip çıkan bizleri bağrına bastı. Soylu istediği kadar
konuşsun! Biz bu halkın evladıyız, onun gibi AKP’nin halka düşman politikalarının
uygulayıcısı değiliz.

‘TARİHTE EZİLENLERİN TALEBİ MASUM GÖRÜLMEDİ’

Şunu da bilmek lazım. Tarihin hiçbir döneminde ezilenlerin talepleri meşru,
masum görülmemiştir. Tarihin hangi döneminde hak talep etmek masum görüldü
de AKP iktidarı tarafından görülsün. Bugün herkesin temel bir hak olarak gördüğü
kadınların oy verme hakkı, Amerika’da ve İngiltere’de uzun mücadeleyle kaza-
nılmıştı. İngiltere’de bir kadın yaşamını feda etmişti, elindeki pankartla at yarışları
esnasında kendisini kralın atının önüne atmıştı. Pankartta kadınlara oy hakkı ta-
lebi vardı. Muktedirler bu talebi hiç de masum görmemiş, kadınlara her türlü be-
deli ödetmişlerdi.
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269. GÜN: NURİYE NİHAYET SERBEST BIRAKILDI...

Duruşmaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi’nde devam
edildi. Nuriye, sağlık durumu gerekçe gösterilerek duruşmaya yine getirilmedi.
Davanın karar duruşması olan bu celsesinde Nuriye “örgüt üyeliği suçu”ndan 6
yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Nuriye’yi tutuklu bulunduğu süreyi göz
önünde bulundurarak adli kontrol tedbiriyle ve yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye etti
Semih ve Acun Karadağ ise tüm suçlamalardan beraat etti. 

Nuriye’ye verilen ceza direnişi başlatan kişi olmasına yönelik nefretin ve faşizmin
direnişe yönelik tahammülsüzlüğünün yansıması oldu.

Nuriye, duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı. Mahkeme salonuna getirilme-
diği için savunma vermeyeceğini, ancak söylemek istedikleri olduğunu belirterek
tarihe not düşman istediğini söyledi.

***

SEMİH’İN İFADELERİ:

Semih Özakça öğrencilerine sesleniyor: 

Benim canlarım, bu mahkemeden ne çıkar bilmiyorum ama elbet görüşeceğiz,
sizleri göreceğim. Elimden geleni yaptım, hala işimize döneceğime inanıyorum.
İşim için, sizler için. 4. sınıftasınız. Belki ben mezun ederim sizi. 

Yoksulluğu içimi burkan evladım Serhat, o kadar yoksulsun ki evine gelip yetim
halini görünce içim burkulmuştu. Sen de bir yetişkin gördüm. Büyük gördüm. An-
nenin çabasını, fedakarlığım gördüm. Evin tek oğlusun. Sanki bütün sıkıntılar,
bütün yük senin omzundaydı. Kendini ve anneni üzme. Umarım o yoksulluğun
ileride bitecek. Biz bunun için de mücadele ediyoruz. Yoksul çocuklar için. Bütün
yoksullar için mücadele ediyoruz. En çok senin için mücadele ediyorum yoksul
çocuğum Serhat...

Açığa alındım ve eşim de alındı. Ben günler boyu oturdum, oturdum, sadece
oturdum. O psikolojiyi anlatamam size, ben kitap okumayı çok severim ve oku-
yamaz hale geldim. Böyle bir durumdaydım. Bunalımdaydım. Daha sonra sen-
dikada arkadaşlar oturup saatlerce ne yapılabilir diye konuştuk hiçbir şey
yapılmadı ihraçlar için. Zaten sendika şimdi de hiçbir şey yapmıyor. Sonra dü-
şündük ne yapalım evi mi toplayalım, açıktayım zaten ne yapalım dedik. Yine
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bekledik. Keşke daha önce eylem yapsaydım, keşke daha önce açlık grevi yap-
saydım çünkü oturup beklememin bana verdiği zararı gördüm. Açlık grevi ne
kadar doğru bir eylemmiş. Bunun neresinde örgüt talimatı var?

Biz 120 gün açlık grevi yapmadık, ilk Nuriye hoca oradaydı. Ben Nuriye hocanın
sosyal medyada yazdığı günlükleri okudum. Eşimle okuduk. Ben de, eşim de
çok etkilendik. Aslında eşim başlarda Ankara’da eylem yapmamı istemedi, ben
istedim. Orada olmak istedim. Bunu hiçbir örgüt söylemedi. Ben istedim. Bir örgüt
varsa bu vicdan örgütüdür. Biz oraya gittik ve kafamız şişti. Açlık grevi talimatını
o şişliklerde arayın. Biz 120 gün oturduk, Nuriye hoca ile kolkola girdik ve polisler
bize zulmetti, anamıza babamıza küfretti. Açlık grevi talimatını o işkencelerden
aldım. Bize eziyet ediyorlardı. Ben hiçbir örgütün talimatı ile değil, bu işkenceler
sonucu açlık grevine başladım. 

Ben talimatı kimden aldım biliyor musunuz? Öğrencilerime verdiğim sözden
aldım. Döneceğim dedim onlara. Söz verdim. Biz meclise gittik konuştuk. Bizi
gözaltına aldılar sonra biz açlık grevine başladık. O zaman bizim için bir şey
yapsalardı biz açlık grevine başlamazdık. Sonra bizi tutukladılar. Hakkımızda
yalan haberler çıkardılar. Bizi işe alsalardı başlamazdık. Komisyon dediler yok.
Hiçbir şey yapmıyorlar. Ben neden açlık grevini bırakayım. Elimde bir kazanım
yok.

Benim açlık grevim hiçbir örgüte fayda sağlamaz. Bana sağlar. Ben işime dönerim.

Benim faydamdır. Ha bir de insanlara umut oluruz. Haksızlığa uğramışlarsa
örnek oluruz. Bundan hangi örgüt nasıl fayda sağlayacak?

***

NURİYE’NİN TARİHE NOT DÜŞMEK İÇİN SÖYLEDİKLERİ:

Elmas Yalçın Kurultayı’na katılmışız. Elmas Yalçın Kurultayı’na katılmak suç mu?
Elmas Yalçın yasal bir sendikanın kurucusu. Meşru mücadele veren ve aktif si-
yasal eylemler yapan bir önder. Örgüt üyesi ilan edildi durduk yere. KESK gibi
sendikalar fiili meşru faaliyetler yürütebiliyorsa Elmas Yalçın’ların mücadelesinin
sayesindedir.

Mahkum koğuşuna getirildim şimdi refakatçi verdiler. Niye verdiler? Sözde bizi
kurtaracaklar ya, bilinç kapanması durumunda müdahale edecekler ya. O süre-
cin devamında böyle yer değiştirdim. Her ortamda zor koşullardaydım.
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Hüküm verecekler. Ama bu hüküm onlara ait değil. Bu iktidara ait bir hüküm. Sanki
biz gerçekten yargılamıyormuşuz gibi, sanki kendileri samimiyetle dinleyip karar
verecekler gibi mahkemeler kuruldu. Şu anki, bir yargılama yapılıyor gibi görülüyor.
Yargılandığına ikna için kuruldu bu mahkeme. Bu karar onlara ait olmayacak.

Nereden mi biliyoruz. Kitapçıklar yayınlandı, yazılar yollandı. Ama yargı bir şey
yapmadı. Bu meslek onuruna aykırı. Bağıra bağıra “terörist bunlar” diyecekler,
yargılama devam edecek ve siz “ya dur ben hüküm vermedim” demeyeceksiniz
öyle mi. Bu sizin kararınız olmayacak. 

Ben oraya gelmek için ölümü bile göze almıştım. Sanki ben sorumlusuymuşum
gibi bunu üstlendim. Ama ben getirilmedim. Yine de konuşuyorum. Tarihi bir du-
ruşmada benim de söyleyeceklerim olsun diye konuşuyorum burada. Ben size
olan inancımı yitirdim. Benim söyleyeceklerimin sizin nezdinde hiçbir önemi yok.

Ben yine de konuşmak istiyorum ben kime konuşmak istiyorum ben bir sözümün
bile ulaşacağı halkımız için konuşmak istiyorum. Dünyanın bir ucundaki çocuk
bana mektup yazdı. Onun için konuşacağım. Dünyaya hitap ediyoruz, dünya
nezdinde söyleyeceklerimin değeri var. Ben onlar için konuşmak istiyorum en
çok. Şiirler söylemek istiyorum. O çocuğa Umut ışığı olmak istiyorum. En son
konuştuğumda nasıl adalete aç bırakıldığımı anlattım.

Ben adalete aç bırakıldığımda neler yapabileceğim üzerine çok düşündüm. Eski-
şehir’de barış akademisyenlerine yönelik haksızlıklar olduğu zaman da sendikada
ya da insanlarla “bir şey yapmalıyız, bir haksızlık var ne yapmalıyız” diye çok kez
konuştum. Yüksel Caddesi’ne beni götürürken ... hocalarımın yaşadığı haksızlıkları
görmüş olmamdır. Ben Yüksel’de ilk o alana çıktığımda Semih’in dediği gibi ra-
hatlamış hissettim. Yani ben buna karşı bir şey yapmazsam nasıl hayatıma devam
edeceğim, hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam mı edeceğim? 

Eylemin 9. günüydü ve ben 2 yaşındaki Kübra bebeğin  açlıktan öldüğünü öğ-
rendim. Gözlerim doldu. Ve ben dedim ki “bugün Kübra bebek için de o alana
çıkacağım. Evet, Kübra senin için de ben slogan atacağım.”

Ben alandayken de her gün gazete okuyordum. Haber takip ediyordum. Dillen-
dirilen, açlıktan ölen çocuklar, yoksul aileler... Hep bu haberlere rastlayıp üzü-
lürdüm. Ama bilirdim. Bugün Kübra bebeği açlıktan öldüren şey ile bizim
haksızlığa uğradığımız koşullar birbirinden bağımsız değil. 

İşten atılınca nasıl olur biliyor musunuz? Sabah uyanıp artık işe gitmeyeceğini
anlarsın ve hayat bir şekilde devam eder. Kanıksarsın. Ama ne oldu biliyor mu-
sunuz? Ben alana çıktığımda haksız yere işimden atıldığımı her gün tekrar ha-
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tırladım. Her gün attığım sloganlar hatırlatıyordu haksız yere işimden atıldığımı.

388 gün boyunca her an aklımdaydı haksız yere işten atıldığım. Belki eksi yedi
derecede Yüksel’de otururken kimse bunu bilmiyordu ama biz biliyorduk. 388
gün önce işinden atılmış başka insanlar için hayat devam ediyor belki. Onlar
haksız yere işlerinden atıldıklarının farkında değil, unuttular. Yargılamak için söy-
lemiyorum ama bu bir tercih.

AKP bir dönüşüm yapmaya çalışıyor. Bütün emekçilerin haklarını almak üzerine
çalışıyor. Bugün KHK ile daha az insan işinden atıldıysa bu bizim sayemizde.
Bunun haksızlığını anlattı direniş ve KHK’lar seyrekleşti.

Sevgili dünya halkları, kamu emekçileri... bugün KHK’larla işlerinden atılanlara
destek vermezsek bugün iş güvencemiz olmayacak. Tayyip Erdoğan açıkça
ifade ediyor zaten. Herkesi “çalışan” şeklinde birleştireceğiz diyor. Bu artık işimiz
olmayacağı anlamına geliyor. Ya gerçekten köleliği kabul edeceksiniz ki yine işi-
nizin garantisi olmayacak, ya da böyle koşullarda çalışmak zorunda kalacağız.
Direniş bizim direnişimiz ama bütün emekçiler için yaptığımız bir direniştir. Biz o
alana çıktığımızda bunları da anlattık. AKP bunun devamını getirecektir. Hakla-
rımızı elimizden alıp bir temizlik yapmaya çalışıyor. OHAL ve KHK’lara karşı
devam ediyor ama daha başka saldırılarda oluyor. Bizim topyekün direnişler yap-
mamız gerekiyor. İş güvencemize, haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor.

Oraya tek başıma çıktım ama ben orada yalnız kalacağımı düşünmedim. Oraya
insanların geleceğini biliyordum. Çünkü tarih direnişlerle dolu. Direnen emekçi-
lerle dolu. Orada hiç yalnız hissetmedim. Tarih boyunca direnen emekçileri his-
settim yanımda. Orada tarihsel haklılığımla oradaydım.

Semih gitar çalmak istediğinde gelmişlerdi. Gitar çalamazsın dediler. Gitar ema-
net olduğu için gitarı verdik, aslında saldırmaları için bir sebep yoktu, o gün me-
sela çok şiddetli saldırdılar. Anlatmak istiyorum. Biz beş kişi türkü söyleyip halay
çekiyorduk, etrafımızı çevirdiler ve nasıl olduğunu bile anlamadan bir çevik beni
alıp yere attı. Yüzüstü düştüm. Burnum kırıldı. Ve etrafımdaki çevikler benim yü-
züme çok yakın mesafeden gaz sıkıp tekmelediler. Bir grup polis “direnme” di-
yerek beni tekmeliyorlardı. Burnumun kırığından daha çok acıtmıştı o biber gazı.
Çok yakındı mesafesi. Boynumu tutup yere bastırıp tekmelediler. Ve boynumu
bükerek gözaltı aracına kadar götürdüler. Araçta Semih’in bacaklarının kırılacak
şekilde tutulduğunu gördüm. Ve başka insanlar da gözaltındaydı.

Neden saldırmışlardı? Keyfiydi, gitar ortadan kalkmıştı. Ama canları istedikleri
zaman gözaltına almaya karar veriyorlardı bizi. Pankart açılmayacak diyorlar göz-
altına alıyorlardı. Neden? OHAL’in en çok hissedildiği zamanlarda biz vardık. Bize
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dayak atsalar da biz yine oradaydık. Biz yine çıkıyorduk o alana. Akşam gözaltına
alınıp yine geliyorduk. Aksayarak, kolumuz kırık geliyorduk ama geliyorduk. Çünkü
biz şunu biliyorduk. O acılar o yaralar geçer... Onurumuza zarar gelmesin.

Aklıma şey geliyor. 58’e kadar çözülür herhalde diyorduk Semih’le. İkimizin de
“ben şuraya kadar dayanırım” dediğimiz limitin üstünde bir şey 268 gün. Bu 268
gün saldırılar sayesinde oldu. Biz saldırdıkça daha çok direnişe tutulduk, ben tecrit
hücresinde olmak istemem. Bunu kimse istemez. Bu koşullar altında olmayı kimse
istemez. Burada bile açlık grevine devam etmek insanın kendisiyle alakalı. Biz Se-
mih’le “tutuklanırsak devam eder miyiz” diye müzakere etme gereği bile duymadık.
Çünkü elbette devam edecektik. Emindik. Bir yalnızlaştırma var. Ama ben bu sal-
dırılara rağmen açlığa tutunuyorum. Açlığa tutunmak nedir bilir misiniz? Açlığınız
yüzünden saldırıya uğrayacaksınız, tecrit hücresinde olacaksınız ama açlığınıza
tutunacaksınız. Zaferin açlığınızla geleceğine inanacaksınız... Açlık grevinde
olmak böyle bir şey. Bu hücrede yalnızlaştırılmaya çalışsam da açlığıma tutundum.
Numune’de uğradığım saldırılar çok ciddi saldırılar. Evet güçlüyüm ama insanım.
Burada bazen insan dayanamaz hale geliyor. Çünkü insana yönelik saldırılar.

Ve bugüne geldik. Direnişe devam ettik. Biz Semih’le ne olursa olsun direnişe
tutunuyoruz. Ben kendimi bu kadar güçlü ifade edebiliyorsam bunu direnişe borç-
luyum. Ben 1 senede değiştim. Ben 1 sene önceki halimden farklı bir insana
dönüştüm. Farklı insanlara da bu etkinin olduğunu biliyorum. Hiç baş eğmemek,
direnmek sağlıyor bu gücü.

Hiçbir şey yapmadan hayatıma devam edebilirdim. Evet, bu alternatifim vardı ve
bu anne babam için de daha tercih edilesi bir şeydi hiçbir şey yapmamam. Ama
diyorum ki iyi ki bu noktadayım. Ben başlamasaydım başka bir insan olacaktım.

Biz tarihe bir not düştük. Gelecek kuşaklar bunu soracaklar. Böyle bir direniş
olmuş diyecekler. Kendi hikayemizi yazabilmeliyiz. Evet OHAL var ama bu bizim
hikayemiz olsun. Bir mum olun... bir mum da olsanız en azından kendi ışığınızı
görürsünüz. Biz bir mum olduk.

Gelecek kuşaklar bunu soracak. Akılları almayacak “bu olmuş mu” diyecek. Ga-
zetelerin kapatılması, bir gecede insanların işlerinden atılması... Çok korkunç
şeyler olarak anlatacak bunları tarih. “Peki ne olmuş sonunda” dediklerinde bir
mum olmayı ilke edinmiş insanlar olarak belireceğiz.

Anadolu halkı ekmek kavgasının ne olduğunu çok iyi bilir. Ben de çok iyi anladım.
Biz halkın içinde yerimizi aldık. Vicdanımız rahat, içimiz rahat.

(Aktaran: Yürüyüş dergisi - 10 Aralık 2017)
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SİZİ GÖRDÜĞÜME İNANAMIYORUM

Nuriye, gecenin geç saatlerinde Ankara Numune hastanesinden çıkarılarak am-
bulansa bindirildi. Kardeşi Beyza Gülmen refakatinde hastaneden çıkan Gül-
men’i Yüksel Direnişçileri hem hastanenin hem de kalacağı evin önünde bekledi.
Ambulanstan indirilen Nuriye’nin ilk sözleri; “Sizi gördüğüme inanamıyorum”
oldu. Kendisi için hazırlanan odada Semih ve Esra, Nuriye’yi karşılayıp kucak-
laştılar.

Nuriye, tahliyesinin ardından videolu mesaj paylaştı.
Videolu mesajında şöyle dedi; 

“Herkese merhabalar... Ben artık dışardayım. Bildiğiniz gibi tahliye oldum. Ve
siz beni çok güzel karşıladınız... Çok teşekkür ederim hoş geldin mesajları için.
Teşekkür çok kuru bir sözcük her seferinde söylüyorum ama iyi ki varız, iyi ki
beraberiz, iyi ki el eleyiz. Sizleri çok seviyorum.”

***

ONLAR SALDIRDIKÇA BEN “İYİ Kİ DİRENİYORUM” DİYORUM

273 günlük açlık grevinin 193 gününü tutuklu geçirdikten sonra tahliye olan Nu-
riye Gülmen işine geri dönebilmek için açlık grevine devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’e konuşan Gülmen şunları söyledi:

Çıktığınızda “Sizi hiç göremeyeceğimi sandım” demiştiniz. O odadan çıka-
mayacağınızı düşündünüz mü?

Nuriye GÜLMEN: ‘Tahliye etmeyecekler’ duygusuna bir ara kapıldım. Savcı tah-
liye istedi, hakim vermedi. Kendimi biraz daha kalmaya hazırladım. Karar duruş-
masında da ‘çıkmayabilirsin’ dedim. Uzun süre orada olacağımı, zorla müdahale
kozunu kaçırmayacaklarını, beni çıkarmayacaklarını düşündüm. Çok yoğun bir
özlem duygusu olmuştu. İnsanların yüzünü bazen gözümün önüne getiremiyor-
dum. Çok ağır tecrit koşullarında kaldım.

Tahliye kararını ilk duyduğunuzda ne hissettiniz?

Çok mutlu oldum. Hemen Beyza’ya (kardeşi) döndüm.
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Nuriye GÜLMEN: ‘Beyza buradan çıkıyoruz, inanabiliyor musun’ dedim. El ele
tutuştuk, kucaklaştık. Ondan sonra iki avukatım duruşmada hazır bulunmuşlardı.
Onlarla kucaklaştık, eşyalarımı topladılar. Çok güzel anlardı. Bizim için çok muh-
teşemdi.

‘DIŞARIYI SEYREDİYORUM, ÇOK GÜZEL’

‘Güneşi özledim’ demiştiniz. Güneşe çıkabildiniz mi?

Nuriye GÜLMEN: Evden hiç çıkamadım. Tekerlekli sandalyede uzun süre otu-
ramıyorum. Sedye kullanmam gerekiyor. Sedyeyle çıkmam zor ama ilk fırsatta
şu bahçeye çıkacağım. Gelen giden ve ziyaretçilerle zaman geçti. Bu pencereyi
açıyoruz. Buradan dışarıyı seyrediyorum. Çok güzel.

Hastanede tutuklu kaldığınız süre boyunca ayna olmadığı için kendinizi hiç
görememişsiniz. İçeride ve dışarıda yapılan açlık grevi arasında fark var
mı?

Nuriye GÜLMEN: Orada ayna yoktu. Yüzümün bu kadar zayıfladığını görünce
çok şaşırdım. İnsan kendine yabancılaşır ya... Az önce yine aynaya baktım ve
yine şok oldum, alışamadım bu halime. Onun dışında da fiziksel ve ruhsal olarak
çok fark var. Orada kardeşim vardı ama hem çok genç hem de refakatçilik tek
başına yapılabilecek bir iş değil. Yataktan kalkmakta güçlük çekiyordum ve onun
beni kaldırması gerekiyordu. Çok yoruluyordu. Şu an üç refakatçim var. O yüz-
den çok rahatladım, iyi bakılıyorum şu an. Ailemin ve dostlarımın bakımında
olmak muhteşem bir şey. Manevi olarak da çok iyiyim. Numune’de çok ağır tecrit
koşullarındaydım. Işık altında, işkenceye maruz kalarak yaşıyordum. 

O tecridi kırmak için çok kitap okudum, çok mektup geldi. Onlarla tecridi kırmaya
çalıştım ama şu an insanlar bir telefon kadar uzağımda. Ziyaret saatleri dışında
arkadaşlarım biraz sertler, içeri almıyorlar. Sadece pencereden görmek için gelen
var. Aylarca aynı içeceği içtim. Düşünsenize, 9 aydır açlık grevindesiniz ve ay-
larca aynı içeceği içiyorsunuz. Sallama kuşburnu görmek istemiyorum. Şimdi
başka bitki çayları içebiliyorum. Şeker alternatifim yoktu. Bunlar küçük gibi du-
rabilir ama açlık grevinde çok önemli.

‘BİZ ADALETLİ DAVRANIYORUZ’ ALGISI YARATMAYA ÇALIŞTILAR

Mahkeme, Semih Özakça ve Acun Karadağ’a beraat kararı verirken size
ceza verdi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
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Nuriye GÜLMEN: Semih’i tahliye etmişlerdi, beni etmemişlerdi. ‘Bakın biz ada-
letli davranıyoruz’ algısı yaratmaya çalıştılar. Tahliye vermemek ve ceza vermek
için çok uğraştılar. Bomboş bir dosyaydı. ‘İşimi Geri İstiyorum’ eyleminden yar-
gılıyor ama dosyayı doldurmak için özellikle benimle ilgili bir sürü şey toplamaya
çalıştılar. Tanıkları çürüttük ama ceza verdiler. Biraz bana özel bir durum var.
Zafer duygusu yaşatmak istemiyorlar. Belki birimizi işe döndürüp birimizi dön-
dürmeyecekler. Tam bir zafer duygusu yaşatmamak gibi bir durum olabilir diye
tahmin ediyorum.

Mahkeme yüzü görmeden ceza aldınız. Bu ceza kararıyla OHAL Komisyo-
nu’nun vereceği karar arasında bir bağ olduğunu düşünüyor musunuz?

Nuriye GÜLMEN: Evet tabi. OHAL Komisyonu’nu etkilemek için yaptılar.

‘BU KADAR YAŞAYACAĞIMI TAHMİN ETMEZDİM’

Bundan sonra yine uzun bir süreç olursa bu süreç için ne yapmayı düşü-
nüyorsunuz?

Nuriye GÜLMEN: Önce OHAL Komisyonu’nun karar vermesi lazım. Bizim için
önemli, iyi ya da kötü bir şey söylesinler. Biz de ona göre yargı yolu mu açılacak
nasıl olacak? Belki bu süreci ilk biz tecrübe etmiş olacağız. Bilmiyorum açıkçası.
Ben bunları hiç düşünmedim. Hapishanedeyken direnişin kendisine odaklan-
mam gerekiyordu. Benim için esas olan direnişti. Hala da öyle. Hepsini değer-
lendireceğiz ama şimdiden bunların hepsini öngörmek ve şöyle yaparız demem
çok mümkün değil. Elbette insanlara da danışacağım ama önce bir karar ver-
sinler. Çünkü o kadar uzattılar ki. Biz 74. günde tutuklandık ve o zamanlar gö-
rüşmeler yapılıyordu. Basına açık değildi, (dönemin Başbakan Yardımcısı)
Nurettin Canikli ile ailelerimiz görüşmüştü. ‘OHAL Komisyonu’na başvuru yap-
sınlar. Biz bakacağız, çözeceğiz’ demişlerdi. Biz 74. gündeyken karar verecek-
lerdi. Çok uzun bir süre. Bu kadar yaşayacağımı tahmin etmezdim. O zamandan
bu zamana 200 gün geçmiş neredeyse. Karar vermelerini bekliyoruz ondan
sonra karar vereceğiz. Bizim için esas olan direniş devam ediyor.

‘ÇOCUKLARA BUNLARI MİRAS BIRAKMAK İSTİYORUM’

Eyleminiz ilk başından beri yaşamın önemini anlatıyorsunuz. Şu an bu kav-
ramın nasıl bir değeri var?

Nuriye GÜLMEN: Açlık grevindeyken yaşamın değerini daha iyi anlıyorsunuz.
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Uzun süre açlık greviyle birlikte tecritte kaldıktan sonra bir çiçeğin açmasını, gü-
neşin doğmasını, gün ışığını görmeyi, dostlarla birlikte olmayı düşünüyorum.
Mesela; Kütahya’da çarşıda çınarlar vardır. Kuşlar gelip müthiş bir gürültüyle
çığrışırlar. O çınarların altında akşam saati alacakaranlıkta yürürsün. Bunu o
kadar çok özledim ki. Gerçekten yaşamın kendisine dair çok şey biriktiriyorsun.
Önceden doğa yürüyüşü yapıyordum. 16 Temmuz’da Murat Dağı’nda kamp ya-
pacaktık. Alışveriş yapmıştık ama 15 Temmuz dolayısıyla gidemedik. Ben Sincan
Kampüs Hastanesi’ndeyken bu gideceğimiz Murat Dağı’nda siyanürle altın ara-
maya başlamışlar, çok sayıda ağacı kesmişler. Bunun haberini gördüm ve o
kadar öfkelendim ki. Şöyle bir şeye kapıldım: Bu adamlar neyi seviyorsam el atı-
yorlar. Yağmalanmadık doğamızı bırakmadılar, HES kurulmamış ırmak bırakma-
dılar. İleride, çocuğum olur mu bu saatten sonra bilmiyorum... Hiç önemli değil.
Çocuklara bunları miras bırakmak istiyorum, bunun için mücadele etmek istiyo-
rum. O kadar güzel ki doğamız. Kütahya’ya gelip böyle bir şey yapacaklarını hiç
düşünmemiştim. Orada bunun yapılması demek Ege’de tarımın bitmesi demek.
Korkunç bir şey yapıyorlar. O kadar öfkelendim ki çok ağladım çünkü ben daha
Murat Dağı’na yürüyüş yapamadan onlar gelip siyanürle altın aradılar. Bu ikti-
darın doğaya, insana çok ciddi zararları var. Bunlar benim çok sevdiğim şeyler.
Onlar saldırdıkça ben ‘iyi ki direniyorum’ diyorum.

Eylem alanınız olan Yüksel Caddesi’nin son halini gördünüz mü?

Nuriye GÜLMEN: Anıtın son halini fotoğraflardan gördüm, çok şaşırdım. En son
konteyner gibi bir şey getirmişler. Yakından gördüğümde nasıl hissedeceğimi bil-
miyorum ama bunlar çok önemsediklerini gösteriyor. Veli abi (Saçılık), ‘Onlar ka-
zansın. Çünkü onlar kazanınca biz dayak yemekten kurtulacağız’ diyor. Orası
muazzam bir şey oldu. Bizi tecrit hücrelerinden alan iradenin önemli bir parçası
orası. 

‘GELECEĞİMİZ İÇİN BİR ŞEY YAPMAK ZORUNDAYIZ’

Çağrıda bulunmak istediğiniz bir yer veya eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Nuriye GÜLMEN: Elbette kamu emekçileri. 100 bin insan işinden atıldı. Bu di-
reniş işine geri dönme mücadelesi ama gerçekten kamu emekçileri çok büyük
bir tehdit altında. Biz iş güvencemiz için de mücadele ediyoruz. Biz açlık grevine
başladıktan sonra işten atılmalar çok azaldı. Gerçekten direnişin bir kazanımı
olduğunu düşünüyorum. KHK meşruluğunu yitirdi ama bir şekilde iş güvencesini
elimizden alacaklar. Taşeron işçilerin güvencesi olsun diye uğraşırken kamu
emekçileri güvencelerini kaybediyor. O yüzden birlikte mücadele etmemiz gere-
kiyor. Eğer bir şey yapmazsak karanlığın içine gömüleceğiz, yapalım. Karşımızda

176

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



güzel dövüşülecek bir iktidar var. Semih şöyle diyordu: ‘İyi dövüşelim, bunun
sonu iyi olsun.’ Gerçekten çocuklarımıza bırakacak bir şeyimiz olsun. Kimse
kendini güvende hissetmesin. Kendi geleceğimiz için bir şey yapmak zorundayız.
Bizim için insanlar güzel bir sahiplenme gösteriyorlar ama belki bir adım daha
atmamız gerekiyordur. Onun dışında bizim için olarak görmesinler, herkes ken-
disi için yapıyor. Destek olan, sahiplenen herkese minnet duygum var.

(Aktaran: 06.12.2017 - Cumhuriyet - Şeyma Paşayiğit)

***

273. GÜN: BU DUYGU YAŞADIĞIM HER ŞEYE DEĞER...

Hürriyet Gazetesi’nden Gamze Kolcu’ya konuşan Nuriye, tutuklu kaldığı
süre boyunca yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: 

“En zoru Numune süreciydi. Yoğun bakımın kapısı şeffaftı ve perdeyle örtülü-
yordu. Jandarmaların beni izlediklerini görünce gidip perdeyi çektim. Ayağa kal-
kabildiğimi görünce; ‘Biz bunu yatağa bağlayalım, kelepçe takalım’ dediler.
Geceleri gelip, ölü müyüm değil miyim diyerek dürtüklüyorlar. Onların sürekli
odaya girmesi benim için korkunçtu.

‘GECE GÜNDÜZ AYIRT EDİLEMEYEN BİR ODA İŞKENCEDİR’

Numune’nin duvarına günlerce uğraşıp; ‘Hasta değil direnişçiyim. ‘İşimi Geri İs-
tiyorum’ yazısı astım. Jandarmalar bir gün yazıyı söküp attılar. 13 gün sonra
yoğun bakımdan hastanenin mahkum koğuşuna indirildim. Oda kot altında,
demir parmaklıklıydı. Gece-gündüz ortamın renginin, havasının, kokusunun de-
ğişmediği bir yer. İnsanı gece ve gündüzü ayırt edemeyeceği bir ortamda tutmak
işkence yöntemidir. 

Açlık grevcisi Bobby Sands’in ‘Yarım Kalmış Bir Şarkı’ kitabını okudum. Sands,
60 küsür gün açlık grevinde kalıyor ve hayatını kaybediyor.

‘O CÜMLEYİ DUYMAKTAN NEFRET EDİYORUM’

Çok zayıfladım, sağlık durumum iyi değildi ama iyi kotardığımı düşünüyorum.
Bol bol kare bulmaca, su doku çözdüm. Ağrılarımla, başka bir şeye odaklanarak
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baş edebiliyordum. Savcının ilk tahliye istediği pazartesi günü çok mutlu oldum.
Uzun bir aradan sonra ‘kuvvetli suç şüphesi’ dediler. O cümleyi duymaktan nefret
ediyorum. Eve gelip ambulanstan indiğimde gördüğüm müthiş kalabalık; ‘Bu
duygu yaşadığım her şeye değer’ dedirtti.

‘TEK BİR TALEBİMİZ VAR: İŞİMİZE İADE EDİN’

“Numune’de tartıldığımda 34 kiloydum. Tartı bozuk gibi geldi, çok düşük bir kilo.
Dışarı çıktığımda 36 geldim. Hangisi doğru bilmiyorum. Sürekli aldığım sıvının
ya da üzerimdeki kıyafetlerin etkisi olabilir. İnsanlar, ‘Tahliye oldunuz. Hadi bıra-
kın’ diyorlar. Biz zaten dışarıda başladık açlık grevine ve dışarıda olmak bir lütuf
değil bizim için. Tek ve çok basit bir talebimiz var. İşimize iade edin.”

***

274. GÜN: TAYBET ANANIN CENAZESİNİN YERDE KALMASI
BENİ ÇOK ETKİLEDİ 

Sağlık sorunlarından ziyade direnişlerinin konuşulmasını istediğini söyleyen Nu-
riye Gülmen’e göre açlık grevinin kendisi politikken, bunu sağlık sorunlarına in-
dirgemek motivasyonlarını negatif etkiliyor. 

Gülmen; “Yaşamı bu kadar iliklerimde hissettiğim bir dönem olmadı” diyor ve ek-
liyor: “Benliğime, kendime olan saygıma çok değer verdiğim için AKP’ye bana
bunu yapamayacağını söylüyorum. Çünkü benim yaşamım çok değerli, çünkü
ben çok değerliyim, kendime çok saygı duyuyorum. Bu saygıyı yitirmek istemi-
yorum.”

Tahliye edildikten sonra Ankara’daki evinin küçük bir bahçeye bakan odasına
yerleşen Gülmen’in bedeni yorgun, zihni ise olağanüstü düzeyde berrak. Ziyarete
gelen tanıdık-tanımadık sayısız insana heyecanla sorular soruyor, onları gülüm-
seyerek dinliyor. Çocuklar gelip bahçeye bakan penceresinden Gülmen’e yap-
tıkları resimleri gösteriyor, öğrenciler hocalarının sağlığını düşünerek girişte
galoş giyip maske takarak kısa süreli ziyaretler gerçekleştiriyor. Fakat zaman
akıyor. Açlık grevi uzadıkça, Gülmen ve Özakçalar’ın bedenleri daha da yıpra-
nıyor. Peki bu direnişin sonu nereye doğru gidiyor?

Açlık grevinin 274’üncü gününde ziyaret ettiğimiz Nuriye Gülmen’le direnişe
başladığı günden gelinen noktaya kadarki sürecin tüm veçhelerini konuştuk:

178

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



Sağlığınız nasıl?

Nuriye GÜLMEN: Sağlığıma hiç odaklanmadığım gibi insanların da buna odak-
lanmasını istemiyorum. Saklanacak bir şey yok ama sağlık durumumun konu-
şulmasına, bilinmesine gerek yok. Elbette 274 gündür devam eden ve tıpta
“uzayan açlık” diye tanımlanan bu sürecin bariz etkileri var. Özel bir sorunum,
“şu değerim şu kadar düşük” diyebileceğim bir şey yok. Tabii vücut dengem çok
düşük, boyumun uzunluğu da hesaba katıldığında çok çok zayıfım. 59 kiloyla
başladım, en son Numune Hastanesi’nde tartıldığımda 34 kiloydum. Kas kaybım
çok fazla olduğu için bazı hareketleri yapmakta güçlük çekiyorum. Yataktan kal-
karken yardıma ihtiyacım oluyor. 

Ziyaretime gelen çok insan var ve ben onlara sürekli konuşmak istediğim için
bazen yorgun düşüyorum. Eve geleni bırakmıyorum! Aç kalmışım konuşmaya.
“Azıcık daha oturun, şunu da anlatayım” filan diyorum (Gülüyor).

İnsanlara neler anlatıyorsunuz?

Nuriye GÜLMEN: Hayata dair bir sürü şey anlatıyorum. Gelen öğrencilerden
biri hazırlıktan kaldığını söyleyince üniversiteye girişte yaptığım tercih hatasından
girip öğrencilik yıllarımı anlatmaya başladım. ODTÜ’den 15 öğrencinin ziyaretime
gelmesi beni çok mutlu etti. Öğrenciliğimi ve öğrencilerimi hatırladım. Tanımadı-
ğım çok sayıda insan ziyarete geliyor ve hepsini tanımak istiyorum. Ne yapıyor-
lar, kim bu insanlar, merak ediyorum.

Sağlık sorunlarınızı konuşmak istemiyorsunuz ama insanlar bunu çok
merak ediyor.

Nuriye GÜLMEN: Sağlık sorunlarımın direnişin önüne geçmesi, insanlarda
başka bir motivasyonun harekete geçmesine neden olabiliyor. Öyle olsun iste-
miyorum. Açlık grevinin kendisi politikken, onu sağlık sorunlarına indirgemek çok
riskli. Devlet de zaten bunu yapıyor.

Nasıl yapıyor bunu?

Nuriye GÜLMEN: Tutuklanınca hapishanede çok az kaldık ve hemen ardından
hastaneye götürüldük. Orada da bize hasta muamelesi yapıldı ki, bu motivas-
yonunuzu negatif olarak etkiliyor. Saat başı gelip tansiyon ölçüyor, doktorlar sü-
rekli bilgi veriyordu: “Açlığınız çok uzadı. Bu aşamada kaslarınızda, sinirlerinizde
şunlar oluyor” filan diyor ve öylesine senaryolar çiziyorlar ki, bilinçsiz biri olsanız
o anda açlık grevini bitirirsiniz. Ölmek değil mesele ama vücudunuzdaki hasarı
öylesine tarif ediyorlar ki… Oysa sen zaten bunu yaşıyorsun, vücudundaki yı-
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kıma her gün şahit oluyorsun. Mesela bir dönem acayip kas ağrıları çekiyorsun
ve bu ağrının, vücudun enerji alabilmek için kasları parçalamasından kaynak-
landığını biliyorsun. Tüm bunların farkında olduğun halde açlığı sürdürüyorsun.
İşte tam da buradaki iradenin ön plana çıkması gerekiyor. İnsanlar, sağlık so-
runlarımızdan bahsettiklerinde duyarlılığın harekete geçebileceğini düşünüyor.
Öyle bir beklenti olduğunu biliyorum ama biz buna oynayamayız.

Açlık grevinin kendisi zaten insanları adil, vicdanlı olmaya davet eden bir
eylem değil mi?

Nuriye GÜLMEN: Evet. İnsanlar belki de karşısındakinin yaşadığı acıya tanıklık
ettiği ve o acıyı yaşamasını istemediği için adil ve vicdanlı olmaya meyletmez
mi? İktidar da insanlar bu empatiyi yaparak harekete geçsin istemediği için ya
bir çözüm yaratır veya açlık grevindekini bir şekilde bertaraf etmeye çalışır…
Dolayısıyla sizin sağlık sorunlarınızdan söz etmek, açlık grevinin doğal bir so-
nucu değil mi? Bundan söz etmekte bir beis yok.

‘AÇLIK GREVİNE SON VERMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM’

O halde kamuoyuna bu sorunlardan söz ederek tesirde bulunmak neden
“buna oynamak” anlamına gelsin?

Nuriye GÜLMEN: İnsanlar, açlık grevindekine üzülerek bir duygudaşlık kuru-
yorsa, bunda bir sorun yok. Ama ben duygudaşlığın bu şekilde kurulmasını tercih
etmiyorum. Duygudaşlık daha politik bir yerden kurulmalı. Bu benim motivasyo-
num için de çok önemli. Elbette açlık grevimizin 60’lı günlerinde birdenbire bu
kadar duyulmamızın sebebini hatırlıyorum. Alanda (Yüksel Caddesi’nde) birden
rahatsızlanmıştım. Hafif bayılır gibi oluyorum, gözlerim gidiyor ve tam o sırada
küçük bir video çekilmiş. Oradan mesela çok ciddi bir duyarlılık oluştu. O anda
o oldu ve bunun önüne ne ben geçebildim ne de geçmeme gerek vardı. Doğal-
lığında gelişen bir şeydi.

Evet, o görüntü insanların vicdanına hitap etti. 

Nuriye GÜLMEN: Böyle bir tarafı var bu işin. Ama ben insanlara bu şekilde çağrı
yapmayı tercih etmiyorum.

Açlık grevine son vermeyi düşündüğünüz oldu mu hiç?

Nuriye GÜLMEN: Hayır, hiç düşünmedim. Açlık grevine ne zaman son verece-
ğiz? İnsan tabii ki bunu çok sık düşünüyor. Ne zaman, nasıl biteceğine dair çok
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düşünüyorum. Ama “lanet olsun, artık bırakalım, artık bitsin” düşüncesinden her
zaman uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum.

İNSANLARI ÇÜRÜTTÜLER, BÖYLE EYLEMLERİ DAHA SIK GÖRECEĞİZ’

Talepleriniz doğrultusunda bir düzenleme yapılmaması ihtimali de var. Bu
durumda ne olacak?

Nuriye GÜLMEN: Bunu beraber göreceğiz. Önümüze ne çıkacağını, ne olaca-
ğını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki, direniş sürüyor. Açlık grevini ne
zaman bitireceğimize dair şu anda verdiğimiz bir karar yok. Adamlar zaten bizi
açlık grevi yapıyoruz diye tutukladılar, sonra bıraktılar. Ben üyelik cezası aldım,
Semih beraat etti. Ben cezaya rağmen tahliye oldum. Peki buna sevinecek
miyiz? Önceleri bunu düşünüyordum. Fakat sonra şunu fark ettim: Faşizm ko-
şullarında bir direniş başlatıyorsun, ciddi saldırılara uğruyorsun, terörist olduğuna
dair hakkında çok ciddi kampanyalar yapılıyor. Ama öyle güzel bir sahiplenme
oluyor ki, ben tahliyeyi de beraati de bu sahiplenmeye bağlıyorum. Çok güzel
bir sahiplenmenin sonucunda bu sonuçları alabildik. Çünkü umurlarında değil,
biliyorsunuz yani. Gazetecileri, milletvekillerini bırakmıyorlar. O davalarda bile
bizimki kadar büyük bir sahiplenme görülmedi.

Bu sahiplenmeyi neye bağlıyorsunuz?

Nuriye GÜLMEN: Bir yönüyle verilmiş emeğe bağlıyorum. Bir yönüyle de iki eği-
timcinin açlık grevinde olması çok etki yarattı. “Bu insanlar çalışıyorlardı, çocuk-
larımızı eğitiyorlardı ve şu an açlık grevindeler. Biri akademisyen, biri öğretmen”
Sanırım Hollanda’da bir milletvekili de açlık grevi yapmış ve “Türkiye’de iki eği-
timci de bunu yapıyor, biliyor musunuz” demişti. Yine bizim açlık grevimiz devam
ederken, başka bir ülkede asistan hekimler çalışma haklarının yeniden düzen-
lenmesi için açlık grevine başlıyorlar. Çünkü üç arkadaşları, çalışma koşullarının
ağırlığından dolayı hayatlarını kaybediyor. Tam o sıralarda Türkiye’de de sanırım
üç doktor, ağır koşullardan dolayı intihar etmişti. Emperyalizmin ve Türkiye’de
faşizmin, AKP iktidarının çok ciddi bir krizi var. Dünyada da çok ciddi bir kriz ol-
duğunu düşünüyorum. O yüzden bu tür eylemleri daha sık görebiliriz. Çünkü
bunlar çok çağıran, bağıran, çığlık atan eylemler. Çürüttüler insanları. Kapitalizm
ruhumuza işledi. Yaşar Kemal’in 1940’ları, 50’leri tarif edişi var: “İnsanın piçleştiği
bir çağda yaşıyoruz”, diyor. İnsanlara, “Ben bunu yaşıyorum” diyorsun, etki et-
miyor. Başka bir şey yapman lazım. Evet, böyle eylemleri daha sık göreceğiz.
Çünkü çok büyük adaletsizlikler oluyor. Londra’da insanlar “adalet” diye çıkmıştı
sokaklara. Her yerde adalet vurgusunun bu kadar olması emperyalizmin krizinin
derinliğini gösteriyor. 21. yüzyıl gerçekten gebe bir çağ. İşçiler intihar ediyor! İn-
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sanlar çözümsüzlükten o kadar bunalmış ki, bu hayatta tutunacakları bir şey kal-
mamış. Ama direniş bana yaşama gücü, yaşama sevinci veriyor. Çiçeğe, bö-
ceğe, doğaya, her şeye o kadar düşkünüm ki!

‘YAŞAMI BU KADAR İLİKLERİMDE HİSSETTİĞİM BİR DÖNEM OLMADI’

Daha önce de böyle bir düşkünlüğünüz yok muydu?

Nuriye GÜLMEN: Bu kadar değil. Doğa yürüyüşleri yapardım mesela ama ya-
şamı bu kadar iliklerimde hissettiğim bir dönem hiç olmadı. Şu ağacı (bahçedeki
ağacı gösteriyor) kucaklayasım var. Öyle bir yaşama sevinci duyuyorum. Çok
güzel, tarif edemiyorum.

Bir yandan vücudunuzu zayıflatan bir eylem yürütürken bir yandan yaşama
daha fazla tutunuyorsunuz…

Nuriye GÜLMEN: Çelişki gibi görünüyor ama ben yaşamayı çok seviyorum.
Benliğime, kendime olan saygıma çok değer verdiğim için AKP’ye bana bunu
yapamayacağını söylüyorum. Çünkü benim yaşamım çok değerli, çünkü ben
çok değerliyim, kendime çok saygı duyuyorum. Bu saygıyı yitirmek istemiyorum.
Onur meselesi buradan kuruluyor aslında. 

OHAL’le birlikte yüzbinlerce kamu emekçisi işsiz bırakıldı. Yüzlerce basın
kuruluşu kapatıldı, binlerce gazeteci işsiz kaldı. Koşullara dayanamayıp
kaçanlar, kaçarken çocuklarıyla birlikte hayatını kaybeden insanlar da oldu.
Fakat bu yüzbinler içinde, açlık grevinde olan siz, Semih ve Esra Özakça
ile Yüksel’de direnen on-on beş kişi gündem olabildi. Neden büyük bir top-
lumsal muhalefet oluşmadı?

Nuriye GÜLMEN: Bu sorunun cevabının bende olduğunu düşünmüyorum.

‘İNSANLAR DİRENİŞE TUTUNABİLSE KESİNLİKLE İNTİHAR ETMEZLERDİ’

Peki bu soruyu siz kendinize soruyor musunuz?

Nuriye GÜLMEN: Tabii ki. İnsanlar niye kendileri için bir şey yapmıyorlar? Biz
niye daha büyük bir şey örgütleyemiyoruz? İşten atılan bir sürü akademisyen,
öğretmen var. Bu süreçte bir sürü eğitimcinin intiharına şahit olunca kendi ken-
dime bu insanlara niye ulaşamadığımızı sordum. Ulaşsaydık, eğer direnişe tu-
tunabilselerdi, kesinlikle intihar etmeyecek, yaşayacaklardı. Bence insanlar bunu
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düşünmeliler. Bu işin bilincinde olan, bir şeyler yapılması gerektiğinin farkında
olan insanlar, intihar edenlerle ilgili sorumluluğu biraz kendilerinde aramalılar.
Mesela sendikalar... Binlerce üyesi işten atılmış, intihar edenler var ve sendika
bir şey yapmıyor. Evet, bu intihardan sorumlusun. Çünkü ona bir şey açma so-
rumluluğun var.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, yaptığımız söyleşide şöyle diyor:
“Sendikal bürokrasi kendi öz örgütlerini, komitelerini kurduklarını ve ken-
disine muhalefet ettiğini gördüğü işçileri işten atmak için patronla işbirliği
yapmaktan çekinmiyor!”

Nuriye GÜLMEN: Evet, bunu yapıyorlar. KESK böyle değil şu an için, ama oraya
doğru giden bir hat izlediğini düşünüyorum. Bu sessizliği iktidara şunu söylüyor:
Bak, ben bir şey yapmıyorum ve bana ona göre muamele et. KESK bir şey yap-
tığını iddia ediyor ama çok uzun zamandır gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Bir
sürü eylemler örgütlediler, kurultay yaptılar mesela. Ama kurultayda alınan ka-
rarları hayata geçirmediler. Çünkü biliyorlar ki, bunun arkasından koşacak, he-
sabını soracak kimse yok. Ama 10-15 gündür kurultaydaki kararların
uygulanması için bir grup insan KESK’te oturma eylemi yapıyor.

‘ÖNE ÇIKMAK, KAHRAMAN OLMAK İSTEMEDİM’

Sendikaların bu süreci işçi ve kamu emekçileri lehine çevirebilecek bir
gücü var mı? Yani bir şey yapsalar, bir şey değişecek mi?

Nuriye GÜLMEN: Bizim neyi değiştirmeye gücümüz vardı? Ben tek başıma çık-
tığımda… Daha önce psikolojik tacize, mobbinge maruz kaldım. Üniversitede
çalıştığım ortam baskı açısından korkunçtu. Sonra işten atıldım, idare mahke-
mesi beni haklı bulunca geri döndüm ama o kararın uygulanması için de bir süre
mücadele etmem gerekti. Sonra beni hangi kurumun başlatacağı konusunda ih-
tilaf oluşunca onun çözülmesi için çok uğraştım. Ama bunların hepsi için muaz-
zam bir çaba sarf etmem gerekti ve sonra göreve başladım, ertesi gün FETÖ’den
açığa alındım. Bende “lanet olsun” duygusu, çok büyük bir öfke vardı. Sonra
Barış İçin Akademisyenlerin yaşadığı süreçte bir sürü arkadaşım inanılmaz şey-
ler yaşadılar, ciddi baskılar gördüler. Yurtdışı gezileri iptal edildi, idari görevleri
alındı; hocalara, profesörlere, çok kıymetli insanlara mobbing uygulandı. O
zaman da “ne olur bir şey yapalım” diyordum. Düşünsenize kaç tane Barış İçin
Akademisyen var. Hepsi bir araya gelse, bırakın KHK’yı, ülkede OHAL kalmazdı.
Sadece KESK’e bağlı sendikalara üye, işten atılan üç bin civarında insan var.
Ve düşünün, iki insanın direnişini dünya duydu. Bunu gerçekten kalabalıklarla
yapabilirdik. Öne çıkmak, kahraman olmak istemedim. 
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Direnişe başlamadan önce sendikaya dünya kadar öneri sundum. Not alınıyor;
“öneriler değerlendirilip size dönülecek” gibi bürokratik yanıtlar veriliyor. Fakat
sonunda da hiçbir şey olmuyor. Barış İçin Akademisyenler süreci, o insanlara
yapılanlar da adalet duygumu çok sarstı. Çok yakın bir dostum da bunu yaşadı.
Eskişehir’de birlikte bir şeyler yapmayı örgütlemeye çalıştık. Ama bir şekilde ba-
şaramadık. FETÖ/PDY soruşturmasıyla açığa alındığımda; “Bir şeyler yapaca-
ğım” dedim. Çünkü çıktığım noktada tarihsel bir şey vardı. Reichstag
Yangını’ndan (27 Şubat 1933 gecesi Almanya Parlamentosu Reichstag’ın yakıl-
ması olayı) sonra Hitler’in yaptığı ilk şeylerden biri akademisyenleri tasfiye etmek
oluyor. Sayısını hatırlamıyorum ama muazzam bir rakam. “Nazi İmparatorluğu”
kitabında, tarihin bizden beklediği şeyi akademisyenler yapmadı, deniyor. Ufak
tefek, daha simgesel şeyler yapılıyor. Kitapta çok güzel tarif ediliyor; tarihin me-
şalesini yakmadılar, üstlerine düşeni yapmadılar.

‘DİRENİŞİMDE TAYBET ANA’NIN ETKİSİ VAR’

Geçtiğimiz gün duruşmaları görülen Barış İçin Akademisyenler çok yoğun
bir tehdit ve baskıyla karşılaştı. İşsiz bırakılmaları yetmedi, tüm haklarından
mahrum bırakıldılar. Fakat buna rağmen geri adım atan, imzasını çeken
akademisyen sayısı bir elin parmağı kadar. Bunca baskıya rağmen imzala-
rını geri çekmemeleri de bir direniş değil mi?

Nuriye GÜLMEN: Direniş… Yok. Direnişin biraz daha somut tarif edilmesi gere-
kiyor. Evet, bu, onurlu tavırdan geri çekilmemektir ama direniş olarak tarif etmek
çok mümkün değil. Bilmiyorum; o dönemde Kürt halkının yaşadıkları… Taybet
Ana’nın cenazesinin bir hafta sokakta kalmasının direnişimde etkisi var. Cenaze-
sinin yerde kalması ve çocuklarının onun ölümünü izlemesi beni çok etkiledi. 

Acıların hiyerarşisi var mı bilmiyorum ama bunun yaşandığı bir yerde söylenen
sözün arkasında durmanın daha farklı bir pratik gerektirdiğini düşünüyorum. Ne
kadar adaletsizlik yaşıyorsak bunun karşısında o kadar şey yapmamız gerekiyor.
Adaletsizlik, insanda bir yılgınlığa sebep olmamalı. Kesinlikle herkesten aynı şeyi
yapmasını bekleyemeyiz. Ama en azından bir direnişle bir dayanışma pratiğinin
adı net konmalı. 

Gerçeğin adını koymak, tarif etmek önemlidir çünkü yapılacak şeyi belirleyen de
o tariftir. “Direniş örgütlemeliyiz” dediğimde, “ee biz direnmiyor muyuz” diyor in-
sanlar. Evet, direnmiyorsunuz! Bunun adını koymak gerekiyor. İhraç edilen aka-
demisyenlerin verdiği dersler bir dayanışma pratiği olabilir ama bu bir direniş
değil. İşten atılmışsın ve işini geri almak için yaptığın şey buna tekabül etmeli.
İşe geri döneceğiz ama nasıl döneceğimize dair bir pratik yok.
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Fakat sizin açlık grevinizin de işten atılmaya karşı verilmiş orantısız bir
tepki olduğunu söyleyenler oldu. Barış İçin Akademisyenlerin geri adım at-
maması bir direniş değilse, sizinki de çok radikal bir hareket değil mi?

Nuriye GÜLMEN: Radikal mi? Yaşadıklarımızı karşılamadığını bile düşünüyo-
rum. Açlık grevi hiç radikal bir eylem değil. İnsanın kendi vücuduna yönelik pasif
bir eylem olduğu çok belirgin. Kimseye bir şey yapmıyorsunuz, yemek yemiyor-
sunuz. Sadece insanlara bir şey söylüyorsunuz. Çok naif bir eylem. Ama bize
yaşatılanlar naif değil. Yaşadığımız saldırıya karşı çok daha büyük, daha radikal
şeyler yapmalı; bir araya gelmeli ve onlardan hesap sormalıydık. “Terörist de
sizsiniz, onlarla işbirliği yapan da sizsiniz! Siz bizi nasıl işten atabilirsiniz! Sen
kimsin, senin bende ne emeğin var?” İnsanlara neler yaşattılar! İnsanlar öldüler
yaa! İltica etmeye çalışırken hayatlarını kaybettiler…

‘TUTUNABİLİRİZ, YAPABİLİRİZ!’

Biz gazetecilerin sizinle ilgili tanıklığı şöyleydi: Bir gün Ankara’daki Yük-
sel Caddesi’ne bir kadın çıktı, gözaltına alındı. Sonra tekrar geldi, tekrar
oradan atıldı, tekrar geldi. Sonra o kadının etrafında azar azar bir insan
halkası oluştu. O akademisyen başka bir öğretmenle birlikte açlık grevine
başladı ve halka daha da büyüdü. Sizi en son Yüksel Caddesi’nde gördü-
ğümüzde, etrafınızda binlerce insan vardı ve İnsan Hakları Anıtı’nın etra-
fını döne dolaşa sizi izliyorlardı. Sonra tutuklandınız ve o halka dağıldı.
Siz o günlerde, halkanın ortasında duran iki kişiden biri olarak ne hisse-
diyordunuz?

Nuriye GÜLMEN: Çok acayip duygular hissediyordum. İnsanlar bakıyor, seyre-
diyor. Seyredilen kişi olmak çok garip geliyordu. Bu duyguyu nasıl tarif edeceğimi
bilmiyorum. Utanmak mı diyeyim, biraz öyle hissediyordum. Bir taraftan o kadar
insanın orada toplanması muazzamdı. İnsanlar gelip elimizden tutuyor; “Sizi çok
seviyoruz” diyordu. “Ben artık yataktan çıkamıyor, derin bir depresyondaydım
ve siz beni yataktan çıkardınız. Sayenizde hayata tekrar bağlandım.” Bunu söy-
leyen çok fazla insan vardı. “Artık bu ülkede bir şeylerin değişeceğine inancımı
tamamen yitirmiştim. Ta ki siz çıkana kadar”, “Umudum tazelendi” diyorlardı.
Oraya gelen insanların hepsinde bu duyguyu hissediyordum. Kocaman halaylar
kuruluyordu. Gezi ruhu gibi bir şeydi. İnsanların birlikte bir şeyler yapma ve ka-
zanma duygusuna çok ihtiyacı var. İnsanlar çok yalnız ve sürekli travma yaşıyor.
AKP kendisini soldan tarif eden insanların hayatının içine girdi ve insanlar artık
bunu kaldıramıyor. TV izlerken, sosyal medyayı takip ederken yaşadıklarını kal-
dıramıyorlar. Ama en ufak bir şey yapıldığında yeniden tutunuyorlar. Tutunabiliriz,
yapabiliriz! Bu duyguyu yakalamak çok güzeldi.
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Özellikle siz tutuklandıktan sonra hakkınızda yürütülen propaganda, hazır-
lanan karalama broşürleri, hükümet yanlısı medyadaki yayınlar sizin etra-
fınızdaki halkayı dağıttı mı, kamuoyundaki duyarlılığı azalttı mı?

Nuriye GÜLMEN: Tutuklandığımız için de ciddi bir kamuoyu oluştu. Evet büyük
kalabalıklar oluşmadı. Tutuklanmamızdan sonra yapılan en büyük eylem Gü-
venpark’ta 74 kişinin gözaltına alındığı eylem oldu. Bir de İstanbul’da beş bin ki-
şiyle yürüyüşler yapıldı. İlk etapta o çemberi dağıtamadılar ama avukatlarımız
tutuklandı, çok sayıda insan sosyal medya paylaşımları üzerine gözaltına alındı.

Mesela daha dün buraya gelen bir çocuk, “Sizinle ilgili paylaşım yaptığım için
örgüt propagandasından gözaltına alındım” dedi. Bir arkadaşı da bu yüzden şu
an tutukluymuş. Futbol taraftarlarının tutuklanması… Bunlar insanlarda çok basit
bir şey yapmanın bile tutuklanma sebebi olabileceği algısı yarattı ve insanlar kıs-
men geri çekildi. Ama bu kademe kademe oldu. Yükselen bir ivmeden sonra çok
ciddi bir baskı başladı. “Bunlar terörist” söyleminin hiçbir etkisi olmadı. Hatta
olumlu bir etki yarattığını düşünüyorum. 101 aydın bizim için imza attı ve sonra
da imzalarının arkasında olduklarını açıkladı. O da çok güzel bir etki yarattı. Bir
ara Yüksel’e sıkışan bir direnişe dönüştü. Sonra benim Numune Hastanesi sü-
recim oldu. Orada da çok ciddi bir eylem yapılmadı ama Numune’de yaşadıkla-
rım insanların adalet duygusunu çok zedelemiş. Tahliye olduğumda çok büyük
bir sevinç yaşandı. Hiç tanımadığım insanlardan mesajlar geldi. İnsanlar evin
önüne gelmiş, ağlıyor, sevinç gözyaşları döküyorlardı.

Buraya gelirken sokağın başında sivil polis aracı duruyordu. İlk günler ga-
zetecilerin evinize gelmesini engelledikleri de söylendi. İktidar acaba “siz
sesinizi çıkarmayın, biz de bir şey yapmayalım” gibi bir pozisyondan mı
medet umuyor?

Nuriye GÜLMEN: Bizden böyle bir şey beklediklerini sanmıyorum. Tahliyemizin
de sahiplenilmemizin sonucunda olduğunu düşünüyorum. Mahkeme bunu yap-
mak zorunda kaldı. Duruşmalarda o kadar teşhir oldular ki! Avukatlar gizli tanık-
ların çelişkilerini buldular, çok ciddi inceleme yaptılar. Ben tanıklarla ilgili hiç
beyanda bulunmadım, savunma yapmadım. Çünkü çok uzun bir süre beni göz-
den uzak tutmaya çalıştılar ve SEGBİS’i de bunun bir aracı olarak kullandılar.
SEGBİS’i meşrulaştırmak istemedim. Selahattin Demirtaş da bu yüzden duruş-
maya SEGBİS’le katılmayı reddetti. Fakat ben karar duruşmasında içimde bir
şey kalmasını istemediğim için konuştum. Tahliyeden sonra da bizi, bu meseleyi
kontrol altında tutmak istiyorlar.

Geçenlerde bir arkadaş “10 yıl sonra Nuriye Gülmen’in ne yaptığını, nerede
olacağını merak ediyorum” demişti...
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Nuriye GÜLMEN: Gerçekten mi? Çok şaşırtıcı bu benim için. Direniş sonlandı-
ğında ve sağlığıma kavuştuğumda yapmak istediğim şeyleri yapıp yapamayaca-
ğımı merak ediyorum. Mesela gezmek… Türkiye’nin dört bir yanından insanlar
çağırıyor beni. Gideceğim yerler, yiyeceğim yemekler, kurulacak sofralar… Bunlara
dair çok fazla plan var. Bir kısmını hayata geçirebilecek miyim diye düşünüyorum.
Mesela bazen doktora çalışmasına dair konular belirliyorum. Karşılaştırmalı ede-
biyatçıyım ya, savunmamda kullanmak için Hitler faşizmi dönemiyle şimdiyi karşı-
laştırmak için okumalar yaptım. Bir de Thomas Mann ve Herman Hesse’nin
mektuplaşmalarını çevirdim. O dönemi çok merak ediyor, öğrenmek istiyorum. En-
telektüeller o dönem ne yaptılar? Mann ve Hesse gibi dışarıdaki insanlarla içerideki
insanlara dair şeyler okumak istiyorum. Doktorada ne çalışacağıma dair planlar
yapıyorum. Mesela Arap edebiyatı çalışmak istiyorum. Filistin’deki direniş edebi-
yatını çok merak ediyorum. Bununla ilgili Türkiye’yle karşılaştırmalı bir çalışma ya-
pılabilir mi diye düşünüyorum. Tabii bunlar çok arka planı olan çalışmalar. Önce
Arapça öğrenmem gerekiyor. On yıl sonra nerede olacağımı çok merak ediyorum.

Söyleşiyi sağlık bahsiyle kapatmak istemezdim ama insanlar merak ediyor:
Vücudunuzda geri dönüşü olmayan hasarlar var mı?
Nuriye GÜLMEN: Bunu doktorlar da öngöremiyor. Numune Hastanesi’ndeki
doktorlar çok sık “Nuriye hanım artık geri dönüşü olmayan hasarların oluştuğu
bir evreye girdiniz” diyorlardı. Bunu çok sık kullanıyorlardı. Ama bizim hekimle-
rimiz, şimdiye kadar açlık grevlerini, ölüm oruçlarını takip etmiş insanlar ve bunun
insandan insana çok değiştiğini biliyorlar. 270’li günlerde mesela zorla müdahale
olursa bir hasar kalma ihtimali çok yüksek.

Zorla müdahaleden kasıt ne?
Nuriye GÜLMEN: Birçok yöntemi var. Mesela kollarınızı bağlayarak zorla, ger-
çekten zor kullanılarak yapabilirler. Keza bilincinizi kaybettiğinizde yapılması da
zorla müdahaledir. Kişinin iradesi dışında yapılan müdahaleye zorla müdahale
deniyor. Orada sakatlık, müdahale sırasındaki fiziki zorlamadan kaynaklanmıyor.
Pek çok insan yanlış uygulamalardan sakat kalmış. Ayrıca kişi istemediği, beyin
bunu kabul etmediği için sakatlıklar oluşabiliyor. Eğer kendimiz normal biçimde
bırakır ve tedavi olursak, sakat kalmamız için hiçbir neden yok. Behiç Aşçı’yı bi-
liyorsunuz; kan örnekleri doktora götürüldüğünde; “bu bir ölünün değerleri, test
yanlış çıkmış” deyip tekrar kan aldırıyor! Sonra Behiç abi hayata dönüyor ve vü-
cudunda hiçbir hasar kalmadan hayatına devam edebiliyor. Ama bu çok özenli
bir tedaviyle oluyor. Hastanede üç ay süren özenli bir tedaviyle hormonlar, kan
değerleri teker teker vücuda veriliyor. Öyle bir tedavinin sonucunda tekrar sağlıklı
bir insan oluyorsunuz. Kaslarımızı kaybettik, hepsini geri kazanamayabiliriz. Es-
kisi kadar hızlı koşamayabilirim. Ama buna sakatlık denmez. Şu aşamada zorla
müdahale dışında bizim için sakatlık görünmüyor.

(Aktaran: Gazeteduvar, 10 Aralık 2017)
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278. GÜN: “HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY VAR”

Öncelikle kendinizi nasıl hissediyorsunuz? *

Nuriye GÜLMEN: Çok iyi hissediyorum. Tahliye edildiğim günle bugün arasında
bile fark var. Bunu Semih’te de gözlemlemiştik bende de aynısı oldu. İnsanların
destekleri ve dayanışmasını yakından tecrübe etmek bana çok iyi geliyor. En-
feksiyon riskinin yüksek olmasına rağmen gelen misafirleri bırakamıyorum, on-
ların ellerini tutmak, sarılmak istiyorum. Aynı zamanda gelenleri neredeyse hiç
konuşturmuyorum çünkü sürekli ben bir şeyler anlatıyorum. Galiba bu durumun
tecritte uzun süre kalmamla ilgisi var. Yani evdeyim ve o yüzden de çok iyiyim,
kendimi çok iyi hissediyorum. Ama bu ara boğazımda bir tonsillit ve faranjit oluş-
muş. Şu an için bu durum zorluyor, Yutkunmama ve bir şey içmeme engel değil
ama yutkunduğumda acı hissediyorum. Umuyorum bir an önce geçer.

‘İNSANLARIN BU KADAR SAHİPLENDİĞİNİN FARKINDA DEĞİLDİM’*

Eve gelip ambulanstan indiğinizde sizi birçok kişi sevinçle karşıladı o an
ne hissettiniz? 

Nuriye GÜLMEN: Müthiş bir duyguydu. Bunun hikayesi şöyle, Beyza; ‘Abla sen
dışarı çıkınca insanlar çıldıracak biliyor musun?’ dedi. Bana bunu daha önce de
söylemişti. ‘Tahliye olursan insanlar kim bilir neler yapacak’ diyordu. Ama ben
bu durumu çok tahayyül edemiyordum. Çünkü günlük olarak Beyza ben hasta-
nedeyken dışarı çıkıp yemek yemeye gidiyordu ve bundan dolayı da dışarıdaki
havadan haberdardı. Ama ben bunu gözlemleyemediğim için farkında değildim.
Anladığım kadarıyla böyle büyük eylemler olmuyordu veya insanların beni sa-
hiplendiklerine dair şeyler daha çok sosyal medya üzerinden oluyordu. Bu durum
gazetelerden takip edebileceğim bir şey değildi. Bundan dolayı Beyza’nın duy-
duklarını, gördüklerini hissedemiyordum. İnsanların bu kadar sahiplendiğinin far-
kında değildim, bu bir gerçeklik. Tahliye haberimden sonra Beyza ‘insanlar
çıldıracak’ dedi tam anlamıyla bu kelimeyi kullandı. Ama ben hiç bu kadarını dü-
şünmemiştim. 

Tahliye kararımdan sonra Beyza ile hazırlandık, 23.30 gibi işlemler bitti ardından
hastaneden çıktık. O sırada ben çıkmadan önce Numune Hastanesi’nin önünü
dağıtmışlar, benim bundan haberim yoktu. Dolayısıyla hastaneden çıkarken
annem, babam, avukatlar ve Beyza vardı. Ambulansla evin önüne geldiğimizde
dışarıdan bir kalabalık sesi geliyordu. ‘Acaba insanlar mı geldi, basın mı var’
diye düşündüm. Kapı açıldığında büyük bir kalabalıkla karşılaştım ve çok şaşır-
dım. Müthiş bir duyguydu. O sırada Acun’u gördüm gözleri dolmuş bana bakarak
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ağlıyordu. Onu öyle görünce ben de çok duygulandım ve ağlamaya başladım.
Veli abi de oradaydı ve çok coşkuluydu. Benim için tahliye olup evin önüne gel-
diğimde yaşadıklarım hayatım boyunca asla unutamayacağım bir durum.

‘AÇLIK GREVİNE DEVAM ETME SEBEPLERİMİZDEN BİRİSİ DE
YÜKSEL DİRENİŞİNİN DEVAM ETMESİ’

Açlık grevinin 76. gününde Semih hoca ile beraber tutuklandınız. Aslında
bunu yaparak öznesi olduğunuz Yüksel Direnişini kırmaya çalıştılar ama
Yüksel’de direniş bir gün olsun bile bitmedi. Her gün Nuriye ve Semih işe
geri alınsın diyerek direnmeye devam ettiler.  Bu durum sizi nasıl etkiledi? 

Nuriye GÜLMEN: Gazetelerden mutlaka her gün Yüksel’e dair olan haberleri
okuyup, takip ediyordum. Aynı zamanda her gün mutlaka avukat ve aile görüş-
mem oluyordu, dışarı ile olan bağımı onlar üzerinden kuruyordum ama bu bağ
Numune’de kesildi. Kampüs Hastanesi’nde mutlaka her gün bir ya da iki avukat
görüyordum onlardan ve gazetelerden dışarıya dair haberler alıyordum. Yük-
sel’de ne olup bittiğini her zaman soruyordum; “Bugün ne oldu, gözaltı var mı?”
diye. Bizden sonra direnişe devam edenler orada Nuriye ve Semih diyordu. Yük-
sel’de insanlar artık kendi taleplerinden vazgeçmişçesine bizim için direniyor-
lardı. Aslında sadece bizim açlık grevimizde değil Yüksel’de de bir irade savaşı
var ve devam ediyor. Bu bir ‘Mevzii savaşı’ aslında ve çok önemli. Biz Yüksel’de
eylemlerimizle, direnişimizle, açlık grevimizle bir şeyler yapmaya başladık ve
Yüksel’i kazandık. Dolayısıyla direnişin bu boyuta gelmesinin sebebi orada gös-
terilen iradedir. 

Biz Yüksel’de kazandığımız mevziiyi OHAL koşullarında kazandık. Semih ile ben
tutuklandıktan sonra da insanlar aynı iradeyi göstermeye devam ettiler. Biz tu-
tukluyken taleplerimizi insanlara duyurmaya devam ettiler, bu açıdan onların hala
direnmesi çok önemli. Yani biz mevziimizi bırakmıyoruz, bunu göstermiş olduk
iktidardakilere.

Yüksel’de sahiplenilmek bana çok iyi hissettiriyordu, güç veriyordu ama bir ta-
raftan da çok ciddi gözaltılar, saldırılar ve işkenceler oldu Yüksel Direnişçilerine
karşı. Örneğin onları 100’den fazla kez gözaltına alındılar. Biz bu kadar gözaltına
alınmamıştık. Aynı zamanda onlara bizden daha sert saldırdılar. Bizi sadece sü-
rükleyip gözaltına alıyorlardı ama onlara karşı plastik mermi ve çok yoğun gaz
kullandılar. Ama tüm bunlara rağmen irademizi bu kadar uzun ve kararlı sürdü-
rünce bu mevzii savaşı onlar için daha ciddi bir hal aldı. Doğalında direnişin sür-
mesi açısından bizim için önemli bir hal aldı. Ben tutukluyken Yüksel ile olan
haberleri televizyondan izlediğimde o kadar öfkeleniyordum ki televizyonun içine
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girip o polisleri engellemek, karşılarında durmak istiyordum, izlerken onlara ba-
ğırıyordum ‘işkenceciler’ diye.

Mesela Şengül ablanın çok paylaşılan bir fotoğrafı var polis bariyerlerine tek başına
yüklenirken. Mehmet Özer çekmiş, sonrasında da çok kötü bir saldırıya maruz kal-
mışlar hepsi. Mehmet amcanın hırpalandığı görüntüler, Veli abinin plastik mermi
yağmuruna tutulduğu görüntüler bunları hiç unutamıyorum. Bu saldırıları gördü-
ğüm zaman çok öfkeleniyordum ama bu öfke aynı zamanda da bizi besliyordu.
Bundan dolayı direnişe ve açlık grevine devam etme sebeplerimizden birisi de
Yüksel Direnişinin hala devam etmesi oldu. Onlar bize ‘sizden güç alıyoruz’ diyorlar
ama asıl biz içerdeyken onlardan ve bizim için yapılan her şeyden güç alıyorduk. 

Bir insan açlık grevine girdiğinde açlığını sürdürmesi için sebepleri olmalı! Özel-
likle de tecritteyseniz. Yüksel Direnişi bizi her zaman bu doğrultuda besledi.

24 Kasım’da doğum gününüzde Yüksel Direnişçileri size doğum günü he-
diyesi olarak İnsan Hakları Anıtı’nın etrafındaki barikatları yıkmışlardı... 

Nuriye GÜLMEN: Evet bu müthiş bir şeydi benim için. 24 Kasım’da çeşitli et-
kinlikler olmuş doğum günüm dolayısıyla ama bunun yeri çok ayrı oldu. Düşü-
nebiliyor musun dört direnişçi kol kola girmiş orada barikatları yıkıp anıtın önünde
oturuyorlar. Bunu duyduğumda sürekli Beyza’ya soru sormuştum; ‘Barikatları
nasıl yıkmışlar? Şöyle mi yıkmışlar, böyle mi yıkmışlar?’ diye çünkü bütün ay-
rıntıları ile öğrenmek istiyordum her şeyi. Ama Beyza’nın çok fazla işi oluyordu
ve tüm bunları öğrenmesi mümkün olmuyordu. Oysa bu ufak tefek görünen ay-
rıntılar o koşullardaki insan için çok kıymetli oluyor. Bu hediye benim için çok
özel çünkü o sırada Anıtı hapseden hiçbir şey yok. Hayatım boyunca böyle bir
doğum günü hediyesi almamıştım. Gerçekten hiç düşünmeden söyleyebilirim al-
dığım en güzel hediyeydi. Ama sadece benim için yapılmış bir hediye değil,
benim doğum günüm vesilesiyle Türkiye halklarına bir armağan bu. Çünkü orada
yapılan her şey AKP’ye karşı yapılan bir kazanımdır. Bundan dolayı çok anlamlı
ve şimdiye kadar aldığım en güzel hediye diyorum.

Cezaevinde ve hastanede çok kötü koşullarda tutulduğunuzu biliyoruz.
Evde bir gününüz nasıl geçiyor bize anlatabilir misiniz?

Nuriye GÜLMEN: Günlerim çok yoğun geçiyor. Normal şartlarda sabahları 07.00
gibi uyanmış oluyorum ama uyku düzenim dağınık. Mesela dün gece 2 gibi uyu-
yabildim. 

Sıvı alımımdan dolayı geceleri sık sık tuvalete gitmem gerekiyor, bu nedenle en
az 3 kez uyanıyorum. Uyandığımda bazen tekrar uykuya dalmakta güçlük çeki-
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yorum. Dolayısıyla az uyuyorum. Bazen gece 04.00’te uyanıp hiç uyuyamıyorum.
Bazen de 07.00’de uyanıyorum. Ama saat 11.00’da röportajım oluyor düzenli ola-
rak. Bu nedenle mutlaka 09.00 gibi kalkmış olmam gerekli hazırlanabilmem için.
Sonrasında kıyafet seçiyorum bu fazlasıyla zamanımı alıyor biraz fazla zayıfla-
dığım için bedenime göre kıyafet bulmam çok mümkün olmuyor. Şimdiye kadar
eldeki kıyafetlerle çeşitli kombinler yapmaya çalıştım. Genelde pantolon, bluz ve
bluzun üstüne bir hırka giyiyorum. Bu giyinme süreci tek başıma giyinemediğim-
den dolayı ve yavaş hareket ettiğimden çok vaktimi alıyor. 

Çoğu zaman böyle oluyor ama normalde programımda gazete okumak var. Buna
yaklaşık bir-bir buçuk saat ayırıyorum. Hapishanede mutlaka 4 gazete takip edi-
yordum şimdi de bunu devam ettirmek istiyorum. Yani röportajdan önce vaktim
olursa gazetelerimi okuyorum. Sonra 11.00’da röportajlar başlıyor, iki röportaj
yapıyoruz. Bunlar genelde saat 2’ye kadar sürüyor. Sonrasında saat 2’de ziya-
retler başlıyor 4’e kadar. Bu ziyaret saatleri çok yoğun geçiyor.

Burada bana yardımcı olan, refakat eden arkadaşlar gelenleri 5 dakikada bir tem-
bihleyerek içeri alıyorlar. Gelen misafirler hep tedirgin oturuyorlar; ‘acaba yoruyor
muyuz?’ diye ama onları hep ben tutuyorum, sürekli konuşuyorum. Ziyaret saati
genelde 16.30’a doğru sarkıyor, sonrasında da 18.00’a kadar uyuyorum. Gece uy-
kusunu çok iyi almadığımdan dolayı hemen uykuya dalıyorum. Bazen 18.30’a
kadar uyuyorum. Uyandırmıyorlar beni, misafirleri bekletiyorlar. Dışarıda bir çardak
var oraya bir ufo koydular, gelenlere çay ikram ediyorlar. Sonra 18.00-20.00 arası
tekrar ziyaret başlıyor. O da 20.30, bazen 21.00’a kadar sarkabiliyor. Akşamları
eğer gazetelerimi okumamışsam onları okumaya çalışıyorum. Yani o kadar çok
yoğun geçiyor ki kitap okumaya bile hiç zamanım olmuyor. Eğer uyuyamazsam o
zaman okuyabiliyorum. Bunun için de her zaman motivasyonum olmuyor. 

Çizim yapıyorum, çizim defterim var. Hastanede de Beyza ile bitki çayından ve
şekerden boya yapmaya çalışmıştık çünkü hem hapishanedeyken hem de Nu-
mune’deyken renkli kalem vermiyorlardı bize. Dışarıya çıktığımda bir arkadaşım
bana 36’lık bir kuru boya kalem seti getirmişti. Boyayı görünce o an sevinçten
çığlık atmıştım ve herkes çok şaşırmıştı.

‘DIŞARIDA OLMANIN ANLAMI SEMİH İLE OLMAK DEMEK BENİM İÇİN’

Nuriye GÜLMEN: Bazen yıllardır görmediğim bir arkadaşım geliyor. Böyle
olunca onla daha uzun vakit geçirmek istiyorum. Yani günlerim hep insanlarla
görüşmekle geçebiliyor. Mesela dün akşam Semih’lere gittim. Böyle ev ziyaretleri
yapıyoruz birbirimize. Çünkü dışarıda olmanın anlamı biraz da Semih ile olmak
demek benim için. Ama Semih ile birlikte değiliz, ayrı ayrı kalmak bana korkunç
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bir şey gibi geliyor. Bundan çok hoşlanmıyorum. O yüzden mümkün olduğunca
birbirimizi görmeye çalışıyoruz.

‘FİLİSTİN’LE GERÇEK ANLAMDA DAYANIŞAN DEVRİMCİLERDİR’

Açlık grevine devam ederken bir yandan da gündemi takip etmeyi bırak-
mıyorsunuz. Açlık grevinin 69’uncu gününü Filistinli mahkumlara adamış-
tınız. Şu an da Filistin’de bir direniş başladı. Ölenler ve yaralananlar oldu.
Nasıl değerlendiriyorsunuz şu anki durumu?

Nuriye GÜLMEN: Biz o zaman da söylemiştik; Türkiye’de Filistin ile gerçek an-
lamda bağ kuran, onlarla dayanışan devrimcilerdir. Kudüs ve Filistin meselesi
iktidarın çok uzun zamandan beri üzerinde oynadığı bir mesele. İktidar anti-em-
peryalistlermiş gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Ama İsrail ile kimin silah anlaş-
ması var? Türkiye’nin var, bunlara bakmak lazım. 

Bir dönem Konya’daki bir üsse İsrailli askerler Eğit-Donat projesi için gelmişlerdi.
Türkiye’nin nasıl Amerika ile siyasi anlamda bir bağı varsa İsrail ile de silah an-
laşmaları var, Eğit-Donat gibi projeleri var. Türkiye gerçekten Filistin’i önemsi-
yorsa, Filistin halkının direnişini destekliyorsa İsrail ile yaptığı bütün anlaşmaları
iptal etmeli. Ama etmiyor; çünkü bunda samimi değiller. Bizse elimizde ne imkan
varsa; eylem mi yapabiliyoruz onu yapıyoruz, dayanışabiliyor muyuz dayanışı-
yoruz, oraya gidebiliyor muyuz gidiyoruz. Daha önce canlı kalkan olarak giden
insanlar olmuştu Filistin’e. Gerçek anlamda Filistin ile dayanışan devrimcilerdir,
AKP iktidarı ancak takiye yapar, bunun üzerinden prim yapmaya çalışır. Müslü-
man halkımıza oynar mesela, bu one minute meselesi gibi.

‘BU KADAR BÜYÜK BİR SAHİPLENMEYİ TAHMİN ETMEMİŞTİM’

“Bu kadar yaşayacağımı tahmin etmezdim” demiştiniz bir söyleşinizde. Es-
kiye dönüp baktığınızda yaşamak sizin için şu an ne ifade ediyor?

Nuriye GÜLMEN: Yüksel Caddesi’ne ilk çıktığım gün bu kadar uzun süren bir di-
reniş yapacağımı tasarlamamıştım, aynı şekilde de açlık grevine başladığımda 270
küsürlü günlere geleceğimi de hiç tahmin etmiyordum. Mesela 100 gün benim için
çok ileri bir zamandı açlık grevi için. Ama aynı zamanda da Türkiye’deki deneyimleri
biliyordum örneğin; 589 gün hayatını devam ettiren biri var: Berkan Abatay. Berkan
tam 589 gün yaşamış. Bundan dolayı açlık sürecinin B1 vitaminin alımıyla birlikte
çok uzayabileceğini biliyordum. Ama benim vücut-kitle endeksim tecrit koşullarından
dolayı doktorların tehlikeli aşama dediği yere erken bir evrede geldi. 
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Hapishanede de sağlık sorunları yaşadım, hatta avukatım Selçuk Kozağaçlı nab-
zımın 39’a düşmesinden ötürü görüşmeyi bir defa yarım bırakmak zorunda kal-
mıştı. Bu tarz sebeplerden ötürü bazı anlarda yaşam sürem bana daha kısa
görünüyordu. O yüzden “Bu kadar yaşayacağımı tahmin etmezdim” diye söyle-
miştim. Ama bunu genele yayarsak bu kadar uzun sürecek bir direniş olmasını
beklemiyordum. Çünkü bu kadar büyük bir sahiplenmenin olacağını tahmin et-
memiştim. Doğalında bu sahiplenme karşısında da devletin saldırıları çok arttı.
Normalde biz bir örnek, bir simge olmasaydık şimdiye kadar işimize dönmüştük.
İşin çelişkisi de bu aslında. Erken bir evrede ben açığa alınmıştım FETÖ gibi
saçma bir sebepten, dolayısıyla da ‘Nuriye Gülmen’i işine döndürelim çünkü
böyle bir şey yok’ derlerdi benim için. Ama öyle olmadı. Direniş o kadar büyük
sahiplenildi ki artık net bir irade savaşına döndü. Onlar çok küçük hesaplar yap-
tılar, çok büyük yalanlar söylediler ama direniş her zaman bunların karşısında
çok güçlü oldu. Bundan dolayı da bizi işlerimize geri iade etmek onlar için daha
da zorlaştı. Kendilerini zor bir noktaya sürüklediler ve hala direniş sürüyor. Çok
sıkışmış olduklarını düşünüyorum, bunu hep Yüksel’de direnirken de söylüyor-
dum. Biz onların bu sıkışmışlığını görüyoruz ve biliyoruz. Bizim ölümümüz onlar
için çok tercih edilir bir şey olmayacak.

‘ARTIK ZAFERE ÇOK YAKIN OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ’

Pek çok kişi açlık grevini bitirmenizi ya da dönüşümlü bir hale getirmenizi
istiyor. Siz bu çağrılar karşısında ne söylemek istersiniz? Bundan sonrası
için bir öngörünüz var mı?

Nuriye GÜLMEN: İleriye dair maalesef bir öngörümüz yok. Direnişimiz şu an
sürüyor ama 15 gün sonra ne olacağını biz de bilmiyoruz. Mesela OHAL Komis-
yonu bir karar verecek ve biz de o karara göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla net
bir şey söylemek mümkün değil. Şu an için benim de bildiğim tek şey direnişin
devam ettiği ve bunun çok güçlü olduğu. Komisyon bir karar verdiğinde biz de
bu karara göre yeniden bir değerlendirme yapacağız. Ben insanlara hep şu çağ-
rıda bulunuyorum: “Evet ben tahliye oldum. Benim tahliye olmam bir zaferdir.
Hepimiz aynı şeyi hissediyoruz, elimi tutan herkeste bunu görüyorum. Ama biz
hala işimize geri dönmedik”. Tahliye olmam çok büyük bir kazanım, bizi hala tu-
tuklu olarak bırakabilirlerdi. Ama onlar bizim büyük bir sahiplenmemizle ve avu-
katların çok büyük çabalarıyla karşılaştılar ki gerçekten bizi tahliye etmek
zorunda kaldılar. Benim bu şekilde tutulamayacağımı çok iyi biliyorlardı. Bu kadar
zayıflamamın sebebi tecrit ve hastane.

Düşünsenize mahkemeye anlatıyorsunuz ben tutukluyum, tutukluluk bir tedbir
ve bu tedbirin bu koşullarda uygulanmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Çünkü
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ben kaçamam ve tam tersi kaçabilmem için önce tedavi olmam lazım. Bu tedavi
de çok uzun süren bir süreç. Tüm delillerin toplandığının söylenilmesine rağmen
delilleri karartma gibi bir şüpheden bahsettiler. Çünkü mahkemenin sunduğu
bütün argümanlarını çürüttük. Bu o kadar yüzlerine çarpıldı ki artık bizi çıkarmak
zorunda kaldılar. Şu an direniş sürüyor ve herkesin yapacağı bir şey var. Bugün
açlık grevinin 278. günündeyiz. Açlık ilerliyor, bedenimizdeki yıkım ilerliyor ve biz
zafere çok hasretiz.

Artık zafere çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz ve bunu hep beraber kazana-
cağız. Bu zafer hepimizin olacak. Bundan dolayı herkesi direnişi sahiplenmeye,
büyütmeye ve bir adım daha atmaya davet ediyorum.

(Aktaran: ilerihaber, Esra Tokat, 18-12-2017)

***

280. GÜN: TÜRKİYE HALKLARININ KENDİSİNİ
BİR PARÇASI HİSSETTİĞİ BİR EYLEM OLDU

Önce tahliye kararıyla başlayalım isterseniz. Kararı öğrendiğinizde ve son-
rasında neler yaşadınız?

Nuriye GÜLMEN: Aslında kendimi çok fazla tahliyeye hazırlamak istemedim.
Genel bir tutsak motivasyonu olarak şöyle diyordum: Yarın çıkacakmış gibi hazır
ama hiç çıkmayacakmış gibi de direnişe odaklanmış bir halde devam et.

Hani tahliye olur muyum olmaz mıyım, ona çok odaklanmamıştım. Kardeşimle
hücredeki olağan yaşantımıza devam ettik. Sonra cezayla birlikte tahliye kararı
çıktı. Avukatların beklediği bir şeydi, söylemişlerdi kararla birlikte seni tahliye
edebilirler diye. Ama ben yine de buna çok odaklanmak istemedim.

‘MUAZZAM BİR SEVİNÇ YAŞADIM’

Tahliyeyi öğrendiğinizde neler hissettiniz?

Nuriye GÜLMEN: Kararı duyduğumda çok sevindim. Muazzam bir sevinç ya-
şadım gerçekten. Sonra kardeşim, “Abla şimdi dışarıda insanlar seni öyle bek-
leyecekler ki, çok güzel bir şeyle karşılaşacaksın, insanlar çıldırmış olacaklar”
gibi bir şey söyledi. Ben de, “Yok canım niye öyle olsun ki” dedim... Gerçekten
hiç beklediğim bir şey değildi bu kadar güzel bir şekilde karşılanmak.
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Tahliyeden sonra sanırım bilinçli olarak geç saate kadar bırakmadılar beni.
Akşam 21.00 gibi olmasını istemediler tahliyenin. Çıktığımda sadece ailem ve
avukatlarım vardı ve polisler... Son derece olağan karşıladım, saat 23.30 civa-
rıydı. Meğer orada bir sürü insan toplanmış ve polis onları engellemiş. Sonra
ambulansa bindim, eve getirildim. İndiğimde çok güzeldi, pek çok insan evin
önüne gelmişti. Burada bir karşılama oldu. Çok şaşırdım, kapı bir açıldı, şak şak
flaşlar patlamaya başladı. Bir de hani unuttuğumuz bir şey ya, 6 aydır tecritteyiz,
çok garip geldi, çok şaşkındım gerçekten geldiğimde.

‘DIŞARI ÇIKINCA EN ÇOK ONU GÖRMEK İSTİYORDUM’

Ondan sonra buraya geldim. Camı açtılar, insanlar vardı dışarıda. Sonra gelen-
lerin çok küçük bir kısmı, Semih, Esra burada, yanımdaydılar. Semih’i uzun
zaman sonra ilk kez gördüm. Dışarı çıkınca en çok onu görmek istiyordum, çok
özlemiştim Semih’i... Semih ve Esra’yla kucaklaşmak çok güzeldi. Bir sürü dos-
tum gelmişti, tanımadığım insanlar da gelmişti. Kimisi ağlıyordu, buradan birbi-
rimize selam verdik, çok duygusal anlar yaşadık. Sonra biraz sosyal medyaya
bakma fırsatım oldu. Orada da o kadar güzel mesajlar vardı ki... Tahliye olmam
insanlarda coşku ve zafer duygusu yaratmış, onu gördüm. Bu çok güzel bir şey...
Bunu hele de böyle bir süreçte yaşıyor olmamız...

“Aldık Nuriye’yi oradan” duygusunu yaşadılar ve öyle de oldu gerçekten, onların
sayesinde çıkabildim. Yoksa çok ciddi bir saldırı, üstümde çok baskı, bana oy-
nanan bir durum vardı. Ceza verip tahliye etmeleri halkın başarısı. O yüzden çok
minnet duyuyorum destek veren insanlara, emek harcayan, o salonun dolması
için uğraşan ve o tanık beyanlarını çürüten avukatlara. Onca baskıya rağmen
beni, savunmayı bırakmadılar. Dosya üzerinde çok ciddi ve özenli çalıştılar.
Bütün bunların sayesinde bugün buradayım. Çok mutluyum. Bir kazanımla çık-
mış olduğum için, mutluyum.

‘CEZAEVİNDE MEKTUPLAR AYAKTA TUTTU…’

Cezaevinde üstünüzde ciddi bir baskı olduğunu söylediniz… Neler yaşa-
dınız cezaevinde?

Nuriye GÜLMEN: Önce Sincan Hapishanesi’nden başlayabiliriz… Orası zaten
tamamen tecrit uygulamalarına dayalı bir hapishane. Yüksek Güvenlikli diye ge-
çiyor. Bir çeşit F Tipi aslında ama adında “F” yok. Burada üç kişilik hücrelerde
kalıyor kadınlar. Siyasi bölümü ayrı, ben de bir siyasi tutsak olarak oradaydım.
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Biliyorsunuz Fethullahçılara çok yoğun bir tutuklama dalgası olduğu için hapis-
haneler çok kalabalık. Ve biliyorsunuz Türkiye’de en çok yatırım yapılan şey ha-
pishane… Hapishaneler gerçekten ağzına kadar dolu. Ben gittiğimde üç kişilik
hücreler bitmişti. Ağırlaştırılmış müebbet tutsakların kaldığı yerde kaldım. İki tut-
sak vardı yanımda, zaten dediğim gibi üç kişi kalınıyordu. Ama işte 6, 7, 8’e kadar
çıkıyor. Bir süre sonra birini sürdüler, sonra ikincisi tahliye oldu. Hiç itiraz yap-
mamıştı mesela Gülbeyaz abla. Gülbeyaz Abla, ölüm orucu şehidinin ablasıydı.
Uğur Türkmen 2000’de ölüm orucu yapmış, ona bakmış Gülbeyaz abla. Şöyle;
Uğur Türkmen hapishaneden çıkıyor ve tahliye olduktan sonra evde direnişe
devam ediyor ve hayatını kaybediyor. Direniş sürecinde ona refakat eden kişi
Gülbeyaz abla. Kucağında kaybediyor Uğur’u... Hapishanede bana o refakat
etti. Öyle özel bir durum oldu yani, daha önce açlık grevi yapan birine refakat
eden biri bana refakat etti... Hiç tutuk itirazı yapmadı ama onu tahliye ettiler, bir-
denbire yani. Bir ara karar kuruldu, çıkardılar. O gitti, başka bir tutsak verdiler
benim yanıma ama özellikle bir kişi veriyorlar, başka birinin olmasını istemiyor-
lardı. Bunun amacı da manevi destekten tecrit etmek istemeleri. 

Tutsakların kendi aralarında haberleşme yöntemleri vardı bu baskılara rağmen.
Açlık grevinin 100. gününde tutsaklar bir program yapmışlardı. Bütün hücreler-
den marşlar, şarkılar söylemişlerdi benim için. Çeşitli biçimlerde orada o manevi
desteği alıyordum. Bunun haricinde tabii ki yoğun bir tecrit vardı ama çok his-
setmedim. Günde iki kez avukatlarla yaptığım görüşme ve gelen mektuplar tec-
ridin etkilerini kısmen kırıyordu. Mektuplar çok değerliydi benim için. Tecridi kıran
şeylerden biri mektuplardı. Haftada üç gün geliyordu, yani size anlatamam, her
yerden, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından mektuplar geliyordu. Çocuklar
mı dersiniz, yaşlılar mı dersiniz, her yaştan insanlar kart atıyorlardı. Mesela öykü
yazanlar, en son öyküsü yazmış ama daha yayımlatmamış örneğin, sadece bir
öykü gönderiyor, sadece bir selam yazmış, öyle mektuplar alıyordum. Tutsak-
lardan da geliyordu mektuplar. Dört gözle bu mektupları bekliyordum.

‘MAZGALDAN KİTAP VE FİLM DEĞERLENDİRMESİ’

Sonra Cezaevi Hastanesi ve Numune Hastanesi süreci başladı…

Nuriye GÜLMEN: Hastanelerde kaldım, Kampüs Hastanesinde, Numune Has-
tanesi’nde ve mahkum koğuşunda. Üç farklı yerde daha tutuldum. Oralarda tecrit
daha yoğundu. Kampüs hastanesinde tutsaklar yoktu ama Semih vardı. Onunla
aramızda bir hücre vardı. Tabii bu önemli bir şeydi bizim için. Camı açıyorduk,
mazgal gibi teller vardı orada ve bu kanaldan birbirimize sesimizi duyurabiliyor-
duk. Özel günlerde, örneğin direnişin 180. gününde programlar yaptık, şarkılar,
marşlar söyledik. Yazdığımız yazıları birbirimize okuyorduk, değerlendirme isti-
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yorduk. Böyle bir şey yazdım, bugünkü günlüğümde şunları yazdım… Sık sık
okuduğumuz kitapları birbirimize anlatıyor, değerlendiriyorduk. Akşam televiz-
yonda güzel bir şey varsa, aynı filmi izleyip filmi değerlendiriyorduk mesela. Bunu
engelleyemiyorlardı ama dışarıdan kamerayla kaydediyorlardı; “Konuşmayın”
diye bağırıyorlardı ama başarılı olamadılar. Biz konuşmaya devam ettik.

‘ZORLA MÜDAHALENİN ZEMİNİYDİ’

Orası sonuçta bir hastane ve biz her seferinde; “Biz hasta değiliz” diyorduk ısrarlı
bir şekilde. Burada olmamız zorla müdahale için bir zemindi aslında…

Numune Hastanesi’nden doktorlar geliyordu, gözlemler yapıyorlardı. Siz “Mua-
yene olmak istemiyorum” bile deseniz, bir nöroloji hekimi sizin durumunuzu an-
lıyor. Bunu zorla mücadelenin bir aracı olarak kullanacaklardı, o yüzden bu
niyetle gelen hekimlere karşı öfkeliydim gerçekten. Bunu yapmayabilirlerdi.
Zorla müdahaleye araç olmayı kabul etmemelilerdi. İktidar bunu yapacak bir
hekim bulamayabilirdi, örneğin değil mi? Sadece kendisi için bile insanlar bu
görevi kabul etmemeliydi. Onlardan bunu yapmalarını istedim, bizim için mut-
laka yapacakları bir şey vardı. “Biz sizin iyiliğiniz için geliyoruz” diyorlardı. Nasıl
yani?

Onun dışında en büyük sorunlardan biri uyandırılma sorunuydu…

‘ÖLDÜN MÜ?’ KONTROLÜ: İNSANIN İNSANA YABANCILAŞMASI

Basının da gündemine gelmişti. “Öldün mü?” kontrolü de bu sırada yapıldı
değil mi?

Nuriye GÜLMEN: Evet... Gece geliyor, bir süre aynı pozisyonda yatıyorsan “ölüp
ölmediğini kontrol etmek için” dibine kadar gelip; “Nuriye” diye sesleniyorlar.
Bunu gece gece yapıyorlar, sonra uyu uyuyabilirsen.

Bunu bir röportajda daha tarif ettim. İnsanın insana yabancılaşması... Benim
ölüp ölmediğimi “benim üstüme kalacak” diye görüyor, o yüzden geliyorlar.

Bunu işine devam edebilmek için yapıyor, insani bir saikle yapmıyor, insani bir
şey olsa zaten yapmaz. Seni işe devam etmek için gece yarısı “öldün mü” diye
uyandırıyor, insanın insana yabancılaşmasının bu boyutlarda olması gerçekten
çok rahatsız edici ve üzücü bir şey. Bunu bu kadar yakından görmek… Birinin
bunu görev olarak yapması…
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‘EN İYİ ÖĞRENDİĞİM ŞEY…’

Kampüs Hastanesi’nde de oluyordu bu. Saatte bir “tansiyonunuzu ölçelim mi”, “nab-
zına bakalım mı” diye taciz ediyorlardı. En sonunda “İSTEMİYORUM” diye bağıra-
sım geliyordu. Bunun beni çok rahatsız ettiğini söyledim defalarca ama sistemli
şekilde devam ettiler. Ben açlık grevi yapıyorum, vücudumdaki yıkımın farkındayım,
sonuçlarının farkındayım, bu bir eylem biçimi. Sürekli anlatıyordum bunu sağlıkçılara.
Gidin bunu sorumlu hekiminize söyleyin; “Rahatsız ediyor onu, ben bunu yapmak
istemiyorum” deyin, “Siz de bir şey yapın” diyordum. İnsan taraflarına seslenerek
bunu söyledim, bunu anlattım. Sonra bir şekilde bunları kısmen çözdük.

Bir süre bunun için kavga etmem gerekti. Her şeyi kazanmak gerekiyor, her şey
için mücadele etmek gerekiyor. Bu altı ayda en iyi öğrendiğim şey bu oldu. An-
latmak gerekiyor, ne yaptığını, niçin yaptığını anlatmak, sabırla anlatmak ve on-
ların insan tarafına seslenmek gerekiyor, bunu öğrendim.

Sonra ikinci duruşmadan önce beni Numune’ye ve mahkum koğuşuna götürdü-
ler. Burası üçüncü derecede yoğun bakım hastalarının tutulduğu, üç günde bir
cenazenin çıktığı bir yerdi. Ben izolasyon hücresinde tutuluyordum, tek kişilik
hücre sadece burasıydı. Hastalar geceleri bağırıyor, inliyorlardı.

GAZETE VE MEKTUP DESTEĞİ VEREN HEKİME SÜRGÜN

Bir de gazetelerimi, mektuplarımı vermediler burada; “bunun için onay gerekiyor”
dediler. Oranın sorumlusu olan hekim onay verdi ama başhekimlik “Enfeksiyon riski
var, kabul etmiyoruz” dedi. O hekim, “Hayır bu senin için iyi olacak, zihinsel işlev-
lerini koruyacaksın bu sayede” dedi. Benim hayatla bağ kurmamın önemli olduğunu
biliyordu ve ısrar etti gazete ve mektuplarımın gelmesi konusunda ve sonunda ga-
zete ve mektuplarımı alabildim. Sonra o hekimi başka bir bölüme sürdüler.

‘BOMBACIYMIŞIM BEN…’

Burada yaşadığım bir diğer örneği anlatayım: Hakkımda bir tanık ifadesi çıkmış
ve yandaş medya bunu haber yapmış. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi de o gün
Yüksel’deki eylemle ilgili bir haber yapmış ve haberde; “Nuriye Gülmen’in bom-
bacı olduğu iddiaları” diye bir ifade geçiyor. Ben gazetede bunu görüyorum sa-
dece... Delireceğim! Nerede geçiyor, nerede yazıyor, kim demiş, ne demiş…
Avukatım gelince bunu sordum; “Bombacıymışım ben, böyle bir şey gördüm, bu
ne, bana anlatın…” Avukat görüşü beş dakika… Onlar da “Böyle bir şey var, senin
hakkında böyle biri çıktı, senin hakkında böyle böyle ifadeleri var” diye anlattılar.
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24 SAAT GÖZETLEME

Tabii ki avukatlar sağlığımı soruyorlar her geldiklerinde, dışarıda ailem merak
ediyor falan. Beş dakikada görüşü bitiriyoruz. Çok yoğun bir tecrit anlamına
geliyordu bu benim için. Ailemle görüşürsem avukatımla görüşemiyordum. Ger-
çekten çok sıkıntılıydı.

Oturduğum yerin karşısında jandarmalar vardı. O açık perdenin kenarından
sürekli beni gözetleyen bir jandarma oturuyordu gece-gündüz... Ben uyusam
dahi bir jandarma beni izliyordu. O kadar kötü bir şey ki bu, 24 saat gözetleni-
yorsunuz.

Tuvaletimi de içeride yapmak zorundaydım. Bir tane portatif bir tuvalet getirdi-
ler. Götürüldüğüm bölümdeki hastaların durumu o kadar ağırdı ki, o bölümde
tuvalet bile yoktu.

Duvara yazı astım burada, “Ben hasta değil, direnişçiyim”, “Hapishaneye geri
dönmek istiyorum.” İnsanın talebi bu olabilir mi, hapishaneye geri dönmek?

‘İKİ SANTİM AÇILAN BİR PENCERE VE HAVA’

Sonra buradan aldılar beni… Daha iyi bir yere götürüyorlar gibi mahkûm ko-
ğuşuna indirdiler. Orada şunu yapabilirsin, orada bunu yapabilirsin diye anla-
tıyorlar. Bir indim, aman Allahım… Kot altında, pencerede 3 mazgal var
düşünün. İçeri güneş girmiyor, gece-gündüz ayırt edilemiyor. Beyaz spot ışıklar
vardı tepemde, gece de açık. Yorganı tamamen yüzüme çekiyordum ve nefes-
siz bir şekilde uyuyordum, başka bir yolu yoktu. Refakatçiye de izin vermediler,
sonra AİHM müdahil olduktan sonra kardeşim gelebildi.

İki santim açılan bir pencere var çok yukarıda ama onun da önünde duvar var.
Oraya gidiyordum, onun önünde kalorifer vardı, acaba oradan hava gelir mi
diye kafamı uzatıyordum. Yani hava yok, gün ışığı yok, gece ve gündüzü ayırt
edebileceğim bir şey yok… Bunlar gerçekten çok ağır koşullar, insana eğer iş-
kence yapmak istiyorsanız buraya koyarsınız. Oradaki hekimlere hayretler içe-
risinde; “Nasıl insanları burada tutuyorsunuz? Bu insanlar hasta” dedim. Yanıt
“insanlar burada kalmak için sıraya giriyor, can atıyor” oldu. Buna fit mi olma-
lıyız, siz insanları buna mecbur ediyorsunuz böyle koşullar hazırlayarak…
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‘ÇOK NAİFTİ ÇOK…’

Yüksel’de İnsan Hakları Anıtı önünde ilk eylemi yapmanızdan bu yana 400
gün geçti. Yaptığınız ilk eyleme bugünden baktığınızda neler söylersiniz?

Nuriye GÜLMEN: Çok naifti çok. Selçuk Üniversitesi benim sesimi duyacaktı,
açığa alınmıştım, ihraç edilmemiştim henüz. Bana açtıkları soruşturmada ken-
dimi anlattım. “Ben solcuyum” dedim. “Daha önce siyasi bir davadan tutuklandım
ama beraat ettim. Ben böyle biriyim, siz bana ‘Fethullah Gülen’i tanıyor musun?’
diye soruyorsunuz. O kadar alakasız ki. Bu soruşturmanın muhatabı ben değilim,
bana böyle bir soruşturma açmanız benim için çok onur kırıcı. Ben devrimci de-
mokrat bir insanım, bugüne kadar haklarım için mücadele ettim, siz bence bu
tarz soruşturmalarla devrimci demokrat insanları tasfiye etmeye çalışıyorsunuz,
ben bunu kabul etmiyorum. Ben çok fazla adaletsizlik yaşadım. Beni görevime
derhal iade edin. Ben doktoraya hemen başlamak, bir an önce çalışmalarıma
dönmek istiyorum” gibi bir cevap yazdım.

Üniversiteler bitmiş durumda, soruşturma yürütüyorlar ama kim hakkında nasıl
soruşturma yürüttükleri konusunda onların da bir fikri yok. Muhbirlik örgütlemeye
çalışıyorlardı, bu çok önemli bir faaliyetti onlar için, bunu biliyordum. Bu beni
dehşete düşürmüştü. İnsanlık Anıtı’nın önüne çıkmamdaki güçlü saiklerden bir
tanesi buydu. Dehşete kapılmıştım. Bir üniversitede rektörlük aracılığıyla örgüt-
lenen bir muhbirlik faaliyeti var. Bana açtıkları soruşturmada resmen muhbirlik
yaparsan görevine dönersin diyorlardı…

Biz öğrencilerimizi bunlara mı emanet edeceğiz? Kalanlar muhbirlik yapmayı
kabul etmiş hocalar. “Hayır, ben öğrencilerimin eğitim hakkına sahip çıkmalıyım”
diye düşündüm. “Zaten üniversiteler korkunç yerler oldu” deniliyor ya; hayır, üni-
versiteden niye vazgeçelim? Biz orada olmalıyız. Öğrencilerimiz bizi hak ediyor,
bir nesil yetiştirecek bu insanlar, biz olmadığımızda onların yetiştirdiği nesil ola-
cak, muhbirlik faaliyeti örgütleyen profesörler olacak geride.

Yüksel’e çıktım ve sesimi duyuracağımı düşündüm. Açıkçası ihraç edileceğimi
düşünmüyordum, bu mücadelenin sonunda görevime geri döneceğimi düşünü-
yordum. Zaten öyle olmasa oraya çıkmazdım. Bu açığa alınma işleminin kaldı-
rılacağını düşünüyordum ama çok naif düşünüyormuşum.

KHK’lar açıklandığında bakıyordum listelere. Sonra 6 Ocak’ta Facebook’ta “Nu-
riye Gülmen de ihraç edildi” haberini gördüm. Çok öfkelendim.

Dolayısıyla şöyle tarif edeyim, böyle bir şey beklemiyordum. Bir yılı aşan bir di-
renişi, bugün olan şeylerin çoğunu beklemiyordum. Açığa alınmıştım, görevime
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geri dönecektim ve çalışmaya devam edecektim ama öyle olmadı işte… Bu ta-
savvur ettiğim bir şey asla değildi.

‘ANIT İÇİN DE KAZANACAĞIZ BU MÜCADELEYİ’

Sizinle ve eyleminizle özdeşleşen İnsan Hakları Anıtı hala gözaltında… Bir
de karakol kurulmuş durumda orada. Bu tabloya ilişkin neler söylemek is-
tersiniz?

Nuriye GÜLMEN: İlk gözaltına alındığımda “çiçeksiz bırakmayın orayı” demiş-
tim. Tabii bu halini ben hiç görmedim. Buna dair politik bir değerlendirme yap-
mayayım, sen söyledin, orası bir simge oldu. Benim anıtla aramdaki bağ çok
farklı bir bağ oldu. Orada oturmak çok değerliydi, bizim direnişimizin parçasıydı.
Bizimle birlikte hep o da resmedildi, direnişin içindeydi, ona bir şeyler ithaf edildi,
onu konuşturdular... Ve bugün o da tutsak.

Şimdi görmeyi istiyorum ama bir taraftan da zor geliyor, oraya bir karakol kur-
muşlar, fotoğrafını gördüm. Bence faşizmin resmi orası. Biz kazandığımızda o
da özgürleşecek. Anıt için de kazanacağız bu mücadeleyi. Aslında kazandık bir
yönüyle, eylemin çok ciddi ve büyük kazanımları oldu.

‘BİZ 15 KİLOYA MI DÜŞMELİYİZ, BUNU MU BEKLİYORLAR?’

400 gündür aynı temel talebi yüksek sesle dile getiriyorsunuz. 400 gün
sonra aynı konuda neler söylersiniz?

Nuriye GÜLMEN: Çok temel, basit bir talebimiz var. Kolayca yerine getirilebilir
bir talebimiz var. Somut bir kazanımı olmalı açlık grevini bırakabilmemiz için.
Şimdi bunun için mücadele ediyoruz. Direniş hala sürüyor. Tutsaklık koşulla-
rında direnişe tutunduk, o koşulların üstesinden geldik. Bugün çok daha güzel,
sevgiyle sarmalanmış bir ortamdayız. Bir zafer duygusu var insanlarda, bu çok
güzel gerçekten. Bunu somut bir kazanıma dönüştürmek istiyoruz. O yüzden
herkese bir çağrı daha yapayım: Bir adım daha atmak gerekiyor. Bu gerçekten
bizden çıkan, işe iade edilmekten çıkan bir direniş oldu. Türkiye halklarının ken-
disini bir parçası hissettiği bir eylem oldu. Ama yaptığımızdan biraz daha fazla-
sını yapmalıyız bugün. Ben yine çağrımı yapmış olayım, bir adım daha atalım,
kazanalım.

OHAL Komisyonuna bir çağrımız var. Bir karar versinler artık. OHAL Komisyonu
biz tutsak düştüğümüzde de gündemdeydi. O gün “OHAL Komisyonu Kuruluyor”
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dediler. O günün üzerinden 200 günden fazla zaman geçmesine rağmen vaat-
lerinin gereğini yerine getirmediler. Biz hala OHAL Komisyonu’nun karar verme-
sini bekliyoruz. Siz 150 bin emekçiye bunu mu vaat ediyorsunuz? Her adımda
200 gün bekleyecek miyiz?

Bu kadar uzamış bir açlıkla bizim hakkımızda karar vereceğinizi vaat ettiniz,
bunu bize bir alternatif olarak sundunuz. Bize dedikleri; “Şimdiye kadar evet açlık
grevi yapmakta haklısınız, çünkü hiçbir yol yoktu ama artık OHAL Komisyonu
var, siz de buraya başvurun”. Biz ilk önce komisyonun nasıl oluştuğunu da dü-
şünerek başvurmayı hiç düşünmedik… Sonrasında “Buna da başvurmadılar,
nasıl döndüreceğiz” demesinler diye biz de onlara bir alternatif sunduk aslında,
bu saikle başvuruda bulunduk. Şimdi de bu komisyonun daha iyi işlemesi için
mücadele edebiliriz. Çünkü sonuç bekleyen çok fazla emekçi var ve burası adres
olarak gösteriliyor. Aradan 200 gün geçti ve bunu hala işletmediler.

Ne zaman karar vereceksiniz, biz 15 kiloya mı düşmeliyiz? Açlık grevinde olan
iki eğitim emekçisi ve 150 bin kamu emekçisi için soruyorum: Daha ne kadar
bekleyeceğiz?

(Aktaran: Sol, 13 Aralık 2017)

***

282. GÜN: BİZ ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ SÜRECE
GÜÇLÜYÜZ VE ÖZGÜRÜZ

Meydan Gazetesi: Hapishanede, hastanede tutsakken birçok zorluk yaşa-
dın. Kadın olduğun için yaşadığın zorluklar oldu mu?

Nuriye Gülmen: Hayır olmadı. Kadın olmanın getirdiği birçok zorlukla baş etmek
zorundayız mücadele içinde. Devrimcilik gerçekten insana çok büyük bir güç ve-
riyor. Düşünüyorum, kadın olduğum için farklı hissettiğim oldu mu diye, olmadı.
Ama şunu söyleyebilirim, tutsakken onursuz şeyler dayatıldı bana. Tuvaletimi
hücrenin içinde yapmak mesela, bir erkek için daha az onur kırıcı gibi geliyor
bana. Çünkü erkeğin tuvaletini herhangi bir yerde yapması daha meşru görülür.
Kadının toplumun gözünde mahremiyeti vardır. Bu uygulamanın, bir kadının üze-
rinde daha onur kırıcı olduğunu söyleyebilirim.

Uyku da benim için mahremiyettir. Hapishanede ve hastanede uyurken erkek
gardiyanların sürekli gözetliyor olduğunu bilmek oldukça rahatsız ediciydi. Gerçi
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kadın olmama özel değildi tam olarak, modern hapishanenin doğuşundan bu
yana bütün tutsaklar için var bu gözetleme meselesi.

Sen hapishanede, hastanede tutsakken burada ve yurtdışında birçok eylem
gerçekleştirildi. Seni bu günlerde heyecanlandıran, sana güç veren bir an,
bir olay yaşadın mı?

Nuriye Gülmen: Hiç tanımadığım insanlardan gelen mektuplar, o mektup-
larda yazanlar, beni hayatlarının içine aldıklarını görmek mutluluk vericiydi.
Tanıdığım özgür tutsaklardan gelen mektuplar, direnişin gücünü bana tekrar
hatırlattı. Dışarıda Kadıköy Süreyya Operası önünden yürüdüğünüz çok ka-
labalık eylemler oldu. İnanamadım. O insanların bizim için sokağa çıkmış ol-
masına inanamadım. Bin kişi vardı herhalde, çok kalabalıktı. Sokak
görünmüyor, insanlar akıyordu. Avukatlarım eylem fotoğraflarını getiriyordu,
çok şaşırıyordum.

Gülsüm annenin gözaltına alınışı ve “Berkin’in alamadığı ekmeği Nuriye ve
Semih alacak, ben inanıyorum” deyişi… Bunlar bana güç verdi. Dışarıda yapılan
her eylemden güç alıyorsun.

Hapishanede bir hekimin gelip; “yanınızdayız” dediği oldu. Jandarmaların boş-
luğuna gelmiş, içeri girmiş. Sonra bir teknisyen geldi; “Siz Nuriye Gülmen misi-
niz?” diye sordu. Gardiyan benden önce; “yok, hayır” dedi. Ben de; “evet benim”
deyince teknisyen; “sizi takip ediyoruz” dedi gülümseyerek. Bunlar da güç veren
şeylerdendi.

2000-2007 ölüm orucu süreçlerinde öyle koyu bir sansür vardı ki, benim kaldığım
Numune Hastanesi’nin hücrelerinde özgür tutsaklar hücre hücre eridiler ve kim-
senin haberi olmadı. Çok koyu bir sansür vardı ve insanlar o sansürü delebilmek
için hayatlarını verdiler. Mutlaka güç aldıkları bir şey vardı. Direnişin kendisinden
güç alıyorlardı, haklılıktan güç alıyorlardı. Bunlardan güç almayı biliyorsan, di-
renişin kendisine tutunmayı biliyorsan, diğer şeyler de seni besliyor.

O süreci düşündüğümde, ben şımartılmış bir çocuk gibi hissediyorum şimdi ken-
dimi. Düşünün hücre hücre eriyorsunuz, çok büyük acılar çekiyorsunuz ama
devam ediyorsunuz. En başta direnişin kendisinden, sonrasında herkesin yaptığı
en ufak şeyden bile güç aldım ben.

“Örgüt talimatıyla bir gün aç kalmam” demiştin. Bir şeyleri değiştirmek,
yeniden yaratabilmek için mücadele etmenin gerekliliği kaçınılmaz. Dire-
nişe tek başına başladın, ama örgütlendi ve büyüdü mücadelen. Örgütlü
olmak nasıl bir şey?
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Nuriye Gülmen: Bizim direnişimizde kişiler olarak biz çok ön plana çıktık. Ben
Nuriye Gülmen, açlık grevi yapıyorum. Ancak her hafta Kadıköy’de Süreyya Ope-
rası önünde eylemler yapılıyor ve başka birçok eylem. Yurtdışında eylemler ya-
pılıyor. Dışarıda onlarca insan sesimizi duyurmaya çalışıyor. Bunları tek başıma
nasıl organize ediyorum? Tabi ki bunlar bir örgütlülük işi. Örgütlülük deyince in-
sanların aklına illa bir “örgüt” geliyor, ki çok da korkunç bir şey değil örgütün ken-
disi. Örgütlü olmak demek, daha güçlü hareket etmek demek. Çok basit,
karşımızdakiler çok güçlü araçlara sahipler ve saldırıyorlar. Bunu karşılayabilmek
için örgütlü olmamız lazım, başka bir yol yok. Bir insan tek başına hiçbir şeydir,
biyolojik ve varoluşsal yapısı itibariyle de bu böyle. İnsan tek başına ne doğada
var olabilir ne de toplumda. Bir şekilde insanlar örgütlü olmak zorundadır; bunu
unutmamak lazım. Ben öyleyim, Semih de öyle. Biz örgütlü olduğumuz sürece
güçlüyüz ve özgür hissediyoruz.

Nuriye ve Semih için süreç nasıl devam edecek?

Nuriye Gülmen: Bence buna odaklanmak gerekiyor. Semih’in tahliyesinin ar-
dından benim de bütün o işkenceden, o ortamdan çıkmış olmam, insanlarda bir
zafer havası yarattı. Çünkü mahkeme; özellikle benim için, hiç bırakılmayacak-
mışım gibi bir hava estirmişti. Ama sonuçta beni o işkence yuvasından söküp al-
dınız. Evet, bu büyük bir kazanım. Semih’in ve Acun’un beraat etmesi, bunlar
önemli kazanımlar. Ama bu, direnişin tamamının kazanımı değil. Biliyorum;
bugün açlık grevini bıraksam, kimse niye bıraktın demez. Ama bir irade savaşı
var şu an, ben de bu irade savaşında bir taraf olarak bu savaşı devam ettirecek
gücü kendimde buluyorum. Direnişi sürdürmek istiyorum. Çünkü vücudumdaki
bu yıkıma ve diğer her şeye rağmen direnmek, bana yaşadığımız koşullarda hu-
zurlu olabileceğim bir ruh hali veriyor.

Çok kötü şeyler oluyor bu ülkede. Zalim bir iktidar var karşımızda, faşizm var.
Ve onun uygulayıcıları, kendilerini var edebilmek için halka karşı çok ciddi bir
saldırı halindeler. Hal böyleyken direnmek dünyanın en onurlu işi, herkes diren-
meli.

Asgari ücretin arttırılmasını mı istiyorsunuz? Direnmelisiniz. İnsanlar sürekli şi-
kayet ediyor. Şikayet etmekle bir yere varılmıyor ki, bir şeyler yapmalısınız. Kü-
çücük bebekler açlıktan ya da yetersiz beslenmeden yaşamını yitiriyor. Silikozis
işçilerinin hikayelerini bilirsiniz. Ben gazetede gördüğümde neler hissettiğimi an-
latamam. O kadar büyük bir öfke duyuyorum ki, işte o zaman; “iyi ki direnişteyim”
diyorum. Etrafımızda bunlar olurken direnişte olmak, beni gerçekten rahatlatıyor.
Hep öyle olur ya, siz bir şey yaparsanız, mücadele içinde olursanız… “en azın-
dan bir şey yapıyorum” dersiniz.
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Bizim direnişimizin iktidarı sarstığını düşünüyorum. Direnişimiz güçlü bir barikat
ve ben bu barikatı bırakmak istemiyorum. Sadece işimi kazanmak için değil. Bu
barikat güçlendirilmeli. OHAL sürecinde bile bin kişinin yürüdüğü bir eylem çok
çarpıcı. Bunu yaratan bir barikat var. Biz o barikatın arkasından çekildiğimiz an,
bütün her şey çökecek. Hakkımızı verirler bırakırız, ama o zaman da mücadeleye
devam edeceğiz.

Bunu insanlara anlatmayı çok önemsiyorum. Direniş devam ediyor, 300. günlere
geliyoruz. Ben 34 kiloyum ve erimeye devam edeceğim. İlelebet “Nuriye Semih
Yaşasın!” diyemeyeceğiz, bunu söylememizin bir anlamı kalmayacak bir süre
sonra. Zaferi gerçekten kazanmak için bir şeyler yapmak zorundayız, buna odak-
lanmalıyız. Her hafta yaptığımız şeyleri yapmayalım, 282. gündeyiz. “Sınıra git-
meden, o bilinçle bu işi başarabiliriz” duygusuyla çalışmalıyız. Zafer yakın, zafer
avuçlarımızın içinde. Bunu hissetmeliyiz.

(Aktaran: Meydan, 20 Aralık 2017)

***

293. GÜN: BİZ İYİ DÖVÜŞMELİYİZ! 

2016 yılının son ayında verdiğiniz röportajda “Sonuç almazsak açlık gre-
vine başlayacağız” diye eylemin sinyalini ilk kez vermiştiniz. O zamanlar
işlerin bu noktaya geleceğini düşünüyor muydunuz?

Nuriye Gülmen: Düşünmemiştim tabi. Yani koskoca bir 2017 yılını geride bı-
raktık. Çok ilginç geliyor şimdi düşününce. İnsanlar bir şeyi yapmadan önce onu
yapabileceğini ya da ne kadar yapabileceğini falan bilemiyor ama ‘böyle bir şey
var ve buna başlayabilirim’ diye düşünüyorsunuz. Açıkçası, 293 gündür açlık
grevinde kalabileceğimi asla düşünmezdim ya da işin bu boyuta gelebileceğini.

Neden?

Nuriye Gülmen: Çünkü insan şöyle bakıyor, daha çok temel ve basit bir talep, ne
olacak ki? Biz sesimizi duyurduğumuzda bunu karşılarlar. Bu söylediğim, faşizmden
haberdar olmamak gibi bir şey değil. Evet, bu ülkede faşizmle yönetiliyoruz ama zor-
larsak, derdimizi anlatırsak onlar da bir yerden sonra bunu kabul etmek zorunda ka-
lırlar, diye düşündük. Ha! Kabul etmedikleri noktada biz de ona göre yolumuzu
çizecektik. Yolumuzu çizerken, teslim olmadığın noktada sana açık bir savaş açıyor.
Ya diyeceksiniz “savaşın kabulüm” ya da “çekiliyorum, benden bu kadar…”
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Siz ilkini seçtiniz ve bugünlere geldik…

Nuriye Gülmen: Evet, o yüzden bu kadar saldırdı ve biz bu saldırılar karşısında
geri adım atmadığımız için mesele bu kadar büyüdü. Asıl sorunuza dönersek,
işlerin bu noktaya geleceğini öngörmek gerçekten mümkün değildi. 292 günlük
bir açlık grevini nerdeyse 2017 yılının hepsi hemen hemen açlıkla geçti. 10 aylık
bir açlık grevimiz var, devam ediyor. Zaferi, sanki çok yakın gören aynı zamanda
çok isteyen, çok arzulayan bir açlık var. Bu artık onların utancı. Dünyanın Tür-
kiye’sinde iki öğretmen 10 aydır açlık grevinde. Bundan utanmıyorlar, bizi ölümün
kıyısına getirmekten utanmıyorlar. Dertleri biraz bu yani sonuna kadar zorlamak
ve bizi ölümle sınamak. Bununla uğraşıyorlar. Hodri meydan! Biz varız!

Hükümetin bu süreçteki politikalarını nasıl izlediniz, nasıl değerlendirdiniz?

Nuriye Gülmen: Süleyman Soylu’nun saldırıları, hükümetin geri adım atar gibi
yumuşak söylemleri, Soylu’yu sahiplenir gibi söylemleri ile karşılaştık. Onlar da
ne yaptıklarını bu konuda çok bilmiyorlar. Farklı stratejiler izlediler. Ellerine yüz-
lerine bulaştırdılar. Onlar da öngöremedi. Şok oldular. Çünkü çok sahiplenildi.
Devletin en yetkili ağızları çıkıp; “bunlar terörist” demesine rağmen sahiplenildi.
Kimse inanmadı; “Hayır terörist değil” dedi insanlar. Soylu hakkımızda açılmış
davaları sayıyor, yandaş basına çıkarıyorlar, kitapçık çıkarıyorlar. Artık acizliğin
bu kadarı!

Bütün bunlar karşısında çaresiz kaldılar. Çünkü halk hala sahiplenmeye devam
ediyor. En sonunda davadan ceza verdiler. Ceza aldım ama yine de insanların
gözünde beraat etmişim. Bunu değiştiremezsiniz. Yüksel Caddesi’ndeki bariyer-
ler, kurulan karakol bunların hepsi devletin acizliğinin bir göstergesi. Direnişin
gücünü gösteriyor. ‘Burada kimseye eylem yaptırmayacağız’ diyorlar. Yüksel’de
5 kişi basın açıklaması yapmasın diye karakol kurdular. Bu kadar acizler. Evet,
2 kişi işine geri dönmesin diye Ankara’da eylem yapmayı yasakladılar. Yapma-
dıkları şey kalmadı.

Gözaltına alındığınızda ilk önce Sincan Cezaevi’nde sonra da Sincan Ce-
zaevi’nde bulunan hastanede ve en son Numune Hastanesi’nde tutuldu-
nuz. Şimdi ise 25 gündür evinizdesiniz. Bu sizi nasıl etkiledi?

Nuriye Gülmen: Burada kendimi tabi ki çok daha iyi hissediyorum. Annem,
babam, kardeşim yanımdalar. Dostlarım yanımda. Her gün insanlar ziyaret edi-
yor. Çok büyük bir moral, güç veriyorlar. Oradaki yere göre kendimi çok çok iyi
hissediyorum. Oradaki koşullar çok olumsuzdu. Hiç uyumamak gibi bütün bu
problemleri aşmama yardımcı oldu burada olmak. Fiziki koşullarımın iyi olması,
moral, desteğin iyi olması çok etkili.
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Evdeki bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz?

Nuriye Gülmen: Sabah erken kalkıyorum, saat 7.30-8.00 arası gibi. Eğer çok
ekstra bir durum yoksa kaçta yatmış olursam olayım kalkıyorum. Evdekiler uya-
nana kadar kitap okuyorum. Her yerde yatan birileri oluyor. 3 tane refakatçi olu-
yor. Bu yüzden sabah kalktığımda evdekilerin uyanmasını bekliyorum.

Uyandıklarında hemen refakatçilerim sabah çayımı koymuş oluyorlar, onlardan
içiyorum. Sonra saat 11 gibi röportaj vermiş oluyoruz genelde. Ya da bir randevu
almış oluyoruz.

11’e kadar yüzümü yıkıyorum, hazırlanıyorum, hazırlanmam çok uzun sürüyor.
Çünkü çok yavaş hazırlanıyorum. Yaklaşık 1 saat sürüyor hazırlanmam. Saat
13.00-15.00 arası ziyaretçi kabul ediyoruz. Bazen sarkıyor bu. Tüm bunlar bit-
tikten sonra ben çok yorgun oluyorum. Enerjim tükenmiş oluyor. Sonra bir saat
kadar uyuyarak dinleniyorum.

Sonra mutlaka sosyal medya halletmem gereken işler oluyor. Günün bir kısmı
zaten bunlarla geçiyor. Paylaşım yapıyorum, insanlara günümün nasıl geçtiğini
anlatmaya çalışıyorum.

Fiziki koşullarınız herhangi bir uğraşa izin müsaade ediyor mu?

Nuriye Gülmen: Perşembe günü sergimiz var, onların işlerini halletmeye çalı-
şıyorum. Şimdilerde çizim yapıyorum. Bir tane resim öğretmenim var o geliyor
birlikte yapıyoruz. Çok eğlenceli bir iş gerçekten, bayılıyorum buna. Çeşitli et-
kinlikler yapıyoruz. Ev içinde de mutlaka iç etkinlikler oluyor. Öyle geçiyor. Geceyi
bulmak çok kolay ve kısa oluyor.

Açlık grevini tıbbileştirmek gibi bir amacımız yok. Siz de bu tip sorulardan
hoşlanmıyorsunuz. Bunun yanında da toplum sağlık durumunuzu çok
merak ediyor.

Nuriye Gülmen: 292 gündür vücudumdan tek bir lokma ekmek, yiyecek her-
hangi bir şey geçmedi. Şeker, su ve B1 vitamini ile besleniyorum. Dolayısıyla
çok uzamış ve vücutta tahriplere yol açmış bir açlık var. Çok zayıfladım. 35 kiloya
kadar düştüm. Kaslarım çok zayıfladı. Kemiklerim çok zayıfladı. Vücudum o
kadar narinleşti ki, doktorlar muayene ederken normal dokundukları zamanda
benim için acı verici oluyor. Kalkarken mesela refakatçilerin tutması bile çok
özenli olmalı. Daha pek çok şey sayabilirim yani. Saymaya kalksam, çektiğim
acıları anlatmaya çalışsam, bu insanları ajite etmekten başka hiçbir şeye yara-
maz. Evet, bazen çok acı çektiğim oldu bugüne kadar. Çünkü insan vücudu, bir
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şekilde bu açlığa tepki gösteriyor. Bunu istemediğine dair bir şeyler söylüyor.
Bunu anlıyorum. Ama benim de vücuduma söylediğim bazı şeyler var, ‘devam
ettiğimi’ söylüyorum. Dolayısıyla bir yerde anlaşmak zorunda kalıyoruz. Ve vücut
buna uyum sağlıyor. Yani vücut şunun farkında: “Bu açlık devam ediyor ve ben
buna uyum sağlayacağım ve bu daha az akut şeklinde devam edecek. Ya da bu
daha yüksek acı veren bir şey olacak.”

Bu durumda vücudunuz nasıl tepki veriyor?

Nuriye Gülmen: Uyum sağlamayı tercih ediyor. Bu doğanın bir kanunu. İnsan
iradesinin çok güçlü olduğunu açlık grevi sayesinde tecrübe ettim. Her şeyin üs-
tesinden gelebiliyor. İkinci fark ettiğim şey ise, insan vücudunun uyumlanması.
Doğaya uyumlanma hali var ya, onun gibi açlığa uyumlanıyor vücut. Bu meseleyi
giderek ve daha çok uzayabilecek bir duruma getiriyor. Normalde daha kısa sür-
mesini beklersiniz. Ama bu vücudun uyumlanma gücü sayesinde açlık 589’uncu
gününe kadar uzayabildiğini görebiliyoruz. 19 kiloya düşen insanlar var. Bu iş
daha uzayabilir ama tabi çok ağır tahribatlar olabilir. Geri dönüşü olmayan nok-
talara varabilir. Biz o yüzden bir an önce açlığımızın bitmesini istiyoruz. Bitiril-
mesini istiyoruz. Kazanalım istiyoruz.

“Açlığımız bitmesini istiyoruz” demişken… Geçtiğimiz gün sosyal medya-
dan; “Manzaram çok güzel ama ben artık dışarı çıkıp üşümek, kara dokun-
mak ve hayata karışmak istiyorum” paylaşımı yaptınız. Bize bu duygudan
bahseder misiniz?

Nuriye Gülmen: Bir süredir iyi ihtimalle manzara izliyorum. Çünkü hareket-
lerim çok sınırlı, hayati riskim yüksek ve dışarı çıkamam, gezemem. Numune
Hastanesi’ndeyken bambaşka bir şey vardı. Bunların hiçbirini yapamamakla
birlikte bir manzaram da yoktu. Bugün bir manzaram var. Bu insanlar açısın-
dan sevindirici olabilir benim açımdan da öyle. Dışarıyı, karı görmek güzel
ama daha güzeli var onu biliyorum. Dışarıda olmayı insan gerçekten istiyor.
Artık bir manzaradan fazlasını istiyor. Mesela mevsimleri içeriden seyretmek
istemiyorum.

Üç mevsimdir tutsaktım, dışarıya çıkamıyordum. Şimdi hala dışarıya çıkamıyo-
rum. Çünkü bunu yapamam, doktorlar yasakladı. İnsan çok değişik hissediyor.
Sonbahar gözünüzün önünden böyle geçip gidiyor. Kıyafetler değişiyor. İnsanlar
mont giyip içeriye gelmeye başlıyor. Ve diyorum ki, o kadar soğuk mu hava, kış
mı geldi? Ama siz bunun gerçek halini duyumsayamıyorsunuz. Hep kapalı bir
yerde oturuyorsunuz. Duyumsamak istiyorum, hayata karışmak istiyorum, in-
sanların arasında olmak istiyorum. Bunlar da olacak bunu iyi biliyorum. Bu mü-
cadele zaferle sonuçlanacak. Biz dışarı çıkacağız, tedavimizi olduktan sonra. O
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rüzgar yüzümüzü yalayacak. Ama bizi bedenimizle sınıyorlar. Ama biz bu savaşı
çoktan kabul ettik ve geri adım atmayacağız.

Sana ceza veren mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Bir paylaşımınız üze-
rinden ceza verilmiş. Nasıl değerlendirdiniz?

Nuriye Gülmen: Mahkemenin gerekçeli kararı şaşırtmadı beni. Tabi bir şey bul-
maları lazımdı. İki tane tanık beyanı var, onları gösteriyorlar. Açık açık söylüyor-
lar; açlık grevi yapmak suç değil ve bu kişilerin örgüt talimatıyla bunu yaptıklarına
dair elimizde somut delil yok. Ama şu var; Nuriye Gülmen örgüt üyesi çünkü
bakın bunlar böyle söylüyor. İkincisi ise Devrimci Genç’e selam göndermiş. Dev-
Genç kim? Ben onlara selam gönderdiğim için niye örgüt üyesi oluyorum? Çok
saçma sapan bir şey. Başka kime selam göndersem örgüt üyesi olurum? Bunun
bir listesi var mı devletin elinde? Emniyetin elinde böyle bir liste varsa lütfen ya-
yınlayabilir mi? Selam gönderdiğimizde örgüt üyesi olacağımız kişiler, kurumlar
listesi yayımlayabilirler mi?

Bunun haricinde Eylem Ataş ile ilgili bir paylaşımım olmuş. Hatırlamıyorum. Ne
Dev-Genç’i ne de Eylem Ataş’ı hatırlayabiliyorum. Milyonlarca paylaşım yapıyor
insan. İkisi de suç bulunmuş. Ama neden? Selam göndermede bir suç unsuru
yok. Kimi öveceğimizin kimi övmeyeceğimizin listesini yayınlasınlar biz de bile-
lim. Bundan sonra boş yere 6 yıl ceza almayız. 6 yıl ceza kolay değil kimse yat-
mak istemez. Ben de yatmak istemiyorum.

OHAL Komisyonu ilk kararını verdi, ancak kararın kimleri kapsadığı konu-
sunda kamuoyuna bir açıklama yapılmadı henüz. Siz bu karardan ne bek-
liyorsunuz?

Nuriye Gülmen: Karar verdikleri söyleniyor. Semih’in komisyonla ilgili; “Adı var
kendi yok” şeklinde bir söylemi var. Biraz öyle bir komisyon. Henüz varlığından
emin değilim. Karar vermiş deniyor ondan hiç emin değiliz. Verdi mi, verdiyse
niye sır gibi saklıyor, açıklamıyor? Vallahi bilmiyorum. Bir gün OHAL Komisyonu
karar açıklarsa biz de öğreneceğiz, işimize iade edildiğimizi ya da edilmediğimizi.
Ona göre biz de açlık grevimizi değerlendireceğiz. Ama bunun için bir karar gör-
memiz lazım. Somut bir şey olması lazım önümüzde. Kararlarını saklamasınlar,
kendilerine biraz güvensinler. Neden saklıyorlar, neden korkuyorlar? Hiç anlam
verebildiğim bir şey değil. Osmanlı’da oyun çoktur. Devlet de çok farklı hesaplar
düşünebilir. Biz öyle hesaplar yapmayız. Açlık grevindeyiz, kararınızı verecek-
seniz verin. Bizim için bu kadar net.
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2018 yılına giriyoruz, beklentileriniz nasıl?

Nuriye Gülmen: Sürecin sonunda 2018’e dair beklentilerimin çok iyi olabile-
ceğini söyleyemem. Kendi açımdan işime geri dönebilirim ama bunlar neyi
gösterir ki? Bu ülkede yaşadığımız onca şeyi yok saymaz. Halkların ortakla-
şan bir talebinin olması, halkların artık böyle yönetilmek istemiyor oluşu…
bütün bu krizler, dünyada yaratılan bu kaos, bu bir şeye gebe ve umut verici.
Ama bunun için üzerimize düşen görevler var. Biz de üzerimize düşeni en iyi
şekilde yapmalıyız. Biz iyi dövüşmeliyiz! Semih’in böyle bir sözü vardı. Biz iyi
direnmeliyiz. 

Bugün ülkemizdeki faşizme karşı iyi direnmeliyiz. Biz bunu 2017 yılında iyi yap-
tığımızı düşünüyoruz. O yüzden onurlu, gururlu bir yıl geçirdik. Bundan dolayı
mutluyuz.

2018 yılına girerken yeni yıl mesajınızı paylaşır mısınız?

Nuriye Gülmen: 2018’e direnişle giriyoruz ama direnişle çıkacak mıyız bilmiyo-
rum. Başlangıcı direnişle olacak o kesin bundan da gurur duyacağız. Direniş
devam ettiği sürece zafer taçlanana kadar bu onuru yaşayacağız. 2018’in deva-
mında da umarım bizim açımızdan direniş, mücadele olacak. Bu olduğu sürece
ben iyi bir yıl olacağını düşünüyorum.

(Aktaran: Mezopotamya Ajansı, Diren Yurtsever ve Selman Güzelyüz)

***

300. GÜN: EN BÜYÜK HAYALİM DİRENİŞİN KAZANMASI 

‘ÇOK SALDIRGANCA DAVRANDILAR’

İhraç edilmesinin ardından elinde bir pankartla Yüksel Caddesi’nde eyleme baş-
lamasının üzerinden 420 gün geçen Nuriye Gülmen, açlık grevi eyleminin
300’üncü gününe dair Semih Özakça’nın yaptığı “Bu bizim kararlılığımızı göste-
riyor” açıklamasına atıf yaparak; “300 gün bize başka şeyler de gösteriyor. İkti-
darın ne kadar bu konuda hoyratça ve zalimce davrandığını, iki eğitimcinin 300
gün aç kalmasına seyirci kalmasını ve daha pek çok şeyi gösteriyor. Bizi tutuk-
ladılar, gözaltına aldılar. Hastaneden hastaneye sürüklediler. Çok saldırganca
davrandılar” diye konuştu.
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‘VAR MI YOK MU EMİN OLAMADIĞIMIZ BİR KOMİSYON’

İşlerine iade edilmeleri konusunda herhangi bir gelişmenin olmadığını söyleyen
Nuriye Gülmen, OHAL Komisyonu’nun iade konusunda vereceği karara ilişkin;
“Gerçekten var mı yok mu emin olamadığımız bir komisyon var şu anda. Çok
gizli, sır gibi sakladıkları bir şey var ortada. İnsanların görevleriyle ilgili bir takım
tasarrufta bulundukları söyleniyor ama kimin hakkında karar verdiklerini gizliyor-
lar. O gizlilik hükmü de aslında bize dair. İçinde biz var mıyız yok muyuz bunu
saklıyorlar” dedi. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşen eğitimci enfeksiyon ris-
kine karşı dışarıya çıkamıyor.

‘2018 ÇOK DAHA BÜYÜK DİRENİŞLERİN YILI OLMALI’

2018 yılı bittiğinde çok farklı bir noktada olmalarının gerektiğini söyleyen Gülmen;
“Yeni kazanımlara doğru farklı şeyler yapıyor olmalıyız” diye konuştu. 2018 yı-
lında da kendilerini çok işin beklediğini belirten Gülmen şöyle devam etti:

“Kamu emekçilerinin çok büyük hak kayıpları var. AKP iktidarı 2018’de de asla
durmayacak, saldırmaya devam edecek. Halkın elinde olan tüm haklarını almak
için makine gibi çalışmaya devam edecek, her kanaldan saldıracak. Bizi çok iş
bekliyor 2018’de. 2018 çok daha büyük direnişlerin, büyük iddiaların yılı olmalı.
İş güvenliğine karşı saldırılara karşı örgütlenmeli, buna karşı kazanımlar elde et-
meliyiz. Öğretmenlere yönelik, kamu emekçilerine yönelik alanlarda pek çok hak
kaybı var. Bu köklü değişimin önüne geçmeliyiz. AKP iktidarına bu halkı teslim
alamayacağını göstermeliyiz. 2018 zaten zaferin adı olacak. ‘2017 direnişin adı
oldu, 2018’de de zaferin adı olacaksınız’ diyorlar zaten bize.”

‘EN ÇOK ÜZEN ŞEY YAPTIĞIM BİR RÖPORTAJ OLDU’

Nuriye Gülmen, Yüksel Caddesi’nde başladığı oturma eyleminden bu yana ken-
disini en çok üzen olayın, bir röportajda ailesiyle ilgili dile getirdiği ifadeler oldu-
ğunu belirtti. Gülmen; “Söylediğim şeyler manşete çekildi ve çok çarpıcı bir
ifadeydi. Benim yaşantıma dair, geçmişte farklı biri olduğuma dair. Ailemle ilgili
‘AKP’liler’ gibi bir şey söylemiştim. Sonrasında hedef gösterir, kendimden uzak
gösterir gibi hissettim. O röportajı gördüm ve üç gün mide krampıyla yaşadım
diyebilirim. Beni bu süreçte en çok üzen şey o röportaj oldu” dedi.

211

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



‘KOŞMAYI, YEMEK YEMEYİ ÖZLEDİM’

Doğada yürümeyi, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok özlediğini söyleyen Gül-
men; “Hapisteyken en çok özlediğim şey dostlarımla birlikte olmaktı. Şimdi o
mümkün ama çok sınırlı. Şehir dışından arkadaşlarım geliyor ve en fazla bir saat
görüşebiliyorum çünkü dinlenmem gerekiyor, enfeksiyon kapmamam gerekiyor.
Ailemle birlikte olmak istiyorum, gezmek istiyorum. Koşmayı özledim. Yemek ye-
meyi özledim. Keyifle bir masada, dostlarımla güzel sofraları özledim” diye ko-
nuştu.

Koşmayı ve dostlarıyla birlikte zaman geçirmeyi özlediğini söyleyen Gülmen;
“2018 zaten zaferin adı olacak” dedi.

‘ÖĞRENCİLERİME DAİR BİR ŞEY HAYAL EDEMİYORUM’

Hayallerine ilişkin konuşan Gülmen şunları söyledi: “Doktora çalışmama dair dü-
şüncelerim var ve ona dair hayaller kuruyorum ama öğrencilerime dair bir şey
hayal edemiyorum. Çünkü artık o öğrencilerim çoktan mezun oldular. Belki ye-
nileri olacak ama bilmiyorum. Yaşamıma dair şeyler düşünemiyorum çünkü gör-
evime döndüğüm halde Konya’da olamayacağım. Her şey belirsiz ama en büyük
hayalim direnişin kazanması.”

(Aktaran: habercem.com)

***

307. GÜN: HALKA İNANMAK DİRENİŞLERİN EN TEMEL TAŞIDIR

Açlık grevinin 307. günündesiniz. İşinize iade talebinizin muhataplarına
300. günü aştıktan sonra ne söylersiniz?

Nuriye Gülmen: Muhataplara söyleyeceğimiz şey 307, 427 gündür söylediğimiz
şey. Onlara yeni bir şey söylemiyoruz; işimizi geri istiyoruz. Net ve sade, basit,
karşılanabilir, insanları 307 gün aç bırakmaya değmeyecek bir talebimiz var; işi-
mizi istiyoruz.

“Bylock’ta hata yapmışız geri döndürüyoruz” diyorlar. Bu kadar basit bir şey as-
lında insanları işine geri döndürmek. Bunu yapmalarını bekliyoruz. Bunu çok
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büyük bir mesele haline dönüştürdükleri için kendileri bunu şu an bir irade savaşı,
karşılıklı bir şey olarak görüyorlar o yüzden de yapmak istemiyorlar. Muhataplara
yönelik söyleyeceğimiz yeni bir şey yok, açlığımızın anlattığının dışında.

Tutuklanmanızdan önce hükümet yetkilileri ile ailelerin görüşmeleri de
oldu. Olumlu yorumlanan görüşmelerin ardından tutuklamalar geldi, hü-
kümet içinde de farklı kanatlar olduğu yorumları yapıldı. OHAL Komisyonu
başvurunuz henüz yanıtlanmadı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nuriye Gülmen: Çok kararlı adımlar atmıyorlar, çoğu zaman ne yaptıkları belli
değil gibi de görünüyor. Ama son kertede bize bugüne dek işimizi geri vermediler.
OHAL Komisyonu’nun kararları bir posta açıklandı gibi görünüyor. İlk postada
bizim olmamız gerektiği iki bakanın görüşüydü, bu bakanlıkların da görüşleri hiçe
sayılarak biz ilk değerlendirmeye alınmamışız gibi görünüyor şu an için. Net bir
bilgi olmamakla birlikte herhalde karar alınmış olsaydı şimdiye dek elimize bir
şey gelirdi diye düşünüyoruz.

Kendi içlerinde de tutarsız davranışlar sergilediklerini söylemek mümkün. Ama
faşizm tespiti yapıyorsak eğer, çok tutarlı davranmak zorunda değil, çok tutarsız
da davranabilir. Saldırganca ve zulüm uygulayan bir sistem olduğunu biliyoruz,
o yüzden şaşırtıcı değil tüm bunlar.

Semih Özakça taleplerin karşılanması için son ana dek bekleme eğilimi ol-
duğunu düşündüğünü söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Nuriye Gülmen: Sonuna kadar zorlama var. Bunun şöyle bir tarafı var; eylemin
açlık grevi olması. Onlar açısından eylemin ölüm orucuna dönüşmemiş olması,
böyle bir deklarasyonun yapılmamış olması var. Bu, şu anlama geliyor onlar için,
hala bir aşamada bırakılabilir bir eylem diye görüyorlar bence ve “Şu an iyi gö-
rünüyorlar şu an için çok endişelenecek durum yok kötülerlerse bakarız ama
şimdilik biraz daha zorlayalım” gibi şeyle yaklaşıyor olabilirler.

Bir aşamaya dek eylemi bırakacağımızı, bırakmaya zorlayabileceklerini düşü-
nüyor olabilirler. Bunca saldırıdan sonra bırakmamışız, bu saatten sonra böyle
bir beklenti içinde olmalarını da çok makul bulmuyorum ama dediğim gibi bir
mantık çerçevesinde hareket etmelerini beklemiyorum. Ben de sonuna kadar
zorlayabileceklerini düşünüyorum.

2. bir OHAL Komisyonu kararları dalgasından bahsediliyormuş. Onun içinde ola-
bileceğimiz söyleniyor. İnsan bunları düşünmeye başladığı zaman bir süre sonra
işin içinden çıkamaz hale geliyor. O yüzden biz hep şey diyoruz; esas olan dire-
niş.

213

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



Öyle bir şey olur ki çözmek isterler ve ne OHAL Komisyonu ne KHK’ya ihtiyaç
duyarlar. O kadar basit ki yasaları falan çiğnemek onlar için. Bugün bunu çok
kolay bir şekilde yaptıklarına hepimiz alenen şahidiz. Ne masumiyet karinesi din-
liyorlar, ne temel insan haklarını. Hukuki hakları tamamen çiğneyerek hareket
edebiliyorlar. O yüzden çok basit şeyler onlar için. Bizi işe döndürmek isterlerse
anında döndürürler hiç mesele olmaz. Bunu da başka kimse mesele etmez. O
yüzden aslında usul nasıl olacak, ne zaman olacak bunların hepsi ayrıntı, yeter
ki onlar yapmak istesin bir yolunu bulacaklardır. İsterlerse yaparlar. 

Yüksel Caddesi’ndeki eyleminizin ikinci gününde konuştuğumuzda “Açığa
alınmış akademisyenim’ diye bağırınca gözaltına alındım. Bugün gidip otu-
racağım, muhtemelen tekrar gözaltına alınacağım.” demiştiniz. Öyle de
oldu ama çıkmaya devam ettiniz. Sanki süper kahraman gibi ama normal
bir insansınız sonuçta. Hep bir direngenlik haliniz var mıydı? Direniş neleri
değiştirdi sizde?

Nuriye Gülmen: Ben de şimdi Yüksel Direnişini izliyorum, mecburen videolardan
takip ediyoruz ve şaşırıyorum. Her gün aynı kararlılıkla çıkıyorlar, her gün acayip
dayak yiyorlar, sanki kendim o süreçlerden geçmemişim gibi şaşırıyorum. Sonra
diyorum ki bu insanlar kahraman falan değiller hepsi tanıdığım insanlar, ben de
değildim elbette. Ama şu vardı kafamda; “gözaltına alınabilirim ve alınırsam tek-
rar çıkacağım”. O yüzden senin o soruna bu kadar net cevap vermiştim.

Ben kişilik olarak çok direngen, çok inatçı biri değilimdir aslında. Nasıl biriyim?
Hatta biraz fazla rahatımdır yani. Benim için elbette bu eylemle birlikte bir şey
de oldu. Kendi aramızda konuşuyoruz hepimiz ayrı dönüşümler yaşadık diye.
Ben de dönüştüm bu eylemle birlikte, değiştim. Çok direngen biri falan değildim.

Nasıl oldu? Bugün aslında kahramanlık üzerine ben de düşünmüştüm. Şey di-
yordu bir yerde; “Kahramanlık yapman gereken zamanda yapman gereken şeyi
yapmandır aslında”. Öyle bir şey.

Bir şeyi yapman gerektiğine inanıyorsan eğer, o zaman OHAL zamanıydı mesela
ve işten atılmıştık, bir şey yapmamız gerekiyordu. Bir başkasına sorarsan hiç de
gerekli görülmeyebilir ama benim açımdan şöyleydi; mutlaka bir şey yapılması
gerekiyordu.

Benim gözaltına alındığım zamana dair korkunç bir tablo çiz deseniz o burnumun
kırıldığı falan zamanları görmem, ama eğer hiçbir şey yapılmasaydı, o kadar
emekçi işinden atılmış, o kadar ilerici, KESK’li memur işinden atılmış ve basın
açıklamaları dışında, verilen büyük ama altı doldurulamayan sözlerin dışında bir
şeyin yapılamadığı bir durum bence çok korkunç olurdu.
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Bugün Yüksel Direnişi gerçekten bizim onurumuzu kurtardı, Türkiyeli emekçilerin
onurunu kurtardı diye düşünüyorum.

O açıdan çok inanıyordum bir şey yapılması gerektiğine. Arkası çok kalabalık,
çok anlattım, davada da anlattım. Kısaca söylemem gerekirse önceden de zulme
uğramış olarak tarif ediyorum kendimi. Çok adaletsizlik gördüm çalıştığım süre
boyunca.

Biraz böyle adalet duygum güçlü, çocukluktan gelişmiş. Beni köklerimden bu-
güne, bu direnişe bağlayan şey ne diye sorarsanız direngenlik vesaire demem
ama adalet duygumun gelişmiş olması diyebilirim. Ve iyiye olan inanç. Bu ikisi
aslında bence bugünle arasındaki bağı kuran şeyler.

Adalet duygum çok sarsılmıştı. Çalıştığım süre boyunca bir sürü şey yaşamıştım.
Soruşturmalar vesaireler, daha önce de işten atıldım. Bir sürü şey geldi başıma,
işe geri döndüm sonra tekrar açığa alındım, bu sefer Fethullahçılık yakıştırması
üzerinden bir soruşturma geçirdim. Artık sesimi çıkarmasam ben kendime olan
saygımı yitirirdim yani.

Davada da anlatmıştım bunu; karşılarına çıkıp şey demek istiyorum; “Ya siz kim
oluyorsunuz da bu kadar insanı atıyorsunuz, asıl suçlu sizsiniz”. Ahmet Şık’ın
söylediği gerçek var ya yani, böyle çıplak gerçeği yüzlerine söylemek istiyor
insan. Evet, mafya gibi hareket ediyorlar ve suçlular, kesinlikle çok suçlular.
Halka karşı çok büyük suçlar işlediler bundan çok eminim. Bence bunu çok insan
biliyor Türkiye’de.

İnsanların açlıktan öldüğü bir ülkede yaşıyoruz, işin böyle bir boyutu var bir de
bunun hırsızlığı vesairesi var, cebimizden çaldılar, hayatımızdan çaldılar, doğa-
mızdan, her şeyimizden çalıyor bu adamlar, çok suçlular. O yüzden; “Siz kimsiniz
ki bizi işimizden atıyorsunuz” yani. “Sen kimsin” yani. Sen bir önce kendine bak.
Bugün yargılansan sana verilecek ceza buradan Fizan’a yol olur. Bitecek şey
değil, gelmişler bizi işimizden atıyorlar.

Biz o kadar haklı o kadar meşruyuz ki kendimi böyle bir yerde görüyorum. As-
lında bu direngenlik vesairenin dayandığı bir siyasi bir temel olduğunu söyleye-
bilirim; karşıdakini tanıma, nasıl bir ülkede yaşadığını bilme ve bugüne kadar
belki biraz kişisel tarihimin de getirdiği şeyler ve tarihsel olarak da haklı olduğu-
muza duyduğum büyük inanç.

Çok büyük bir inanç var biz haklıyız onlar karşısında. Hem siyasal olarak haklıyız
çok yanlış bir yerde duruyorlar, hem ezen-ezilen ilişkisi açısından biz ezilenler
her zaman haklı olduğumuzu biliyoruz. Böyle bir pozisyonda bir şey yapmak ge-
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rekiyordu, buna çok inanıyordum. Öyle bir şeyle çıktım. Ve bunlar oldu. Ben de
açıkçası böyle olacağını beklemiyordum.

Beklemediğiniz kişilerden, kurumlardan gelen destekler, beklediklerinizden
gelmeyen destekler oldu mu?

Nuriye Gülmen: O kadar çok yerden destek geldi ki bunların çoğunu beklemi-
yordum. Türkiye’deki emekçilerin desteği çok şaşırtıcı değil ama çok ünlü adam-
ların bizim için açıklama yapmasını filan beklemiyordum. Ken Loach, Costa
Gavras yaptı mesela. Bunlar bizim için açıklama yapsalar keşke diye hayal
etsem aklıma gelmezdi. Kişisel olarak kendim için değil elbette ama direnişimiz
için çok kıymetli. Onlar biraz şaşırtıcıydı. Onun dışında yapar dediğim ama yap-
mayan da şu an hiç aklıma gelmiyor.

Muhalefet üzerinde bir baskı var; “haklı olmak yetmiyor ne yapsak olma-
yacak” hissi de ender değil, sizin ise eyleme devam etmeniz; “İşimizi ala-
cağız” demeniz umut beslediğinizin göstergesi. Bu umudun kaynağı ne?

Nuriye Gülmen: Umudun kaynağı inanç herhalde. En başta da umutluydum,
bence bu halka duyulan inançtan gelen bir şey. Bir şey yaparsan eğer bunun
asla boşa çıkmayacağını biliyorsun. Öyle bir şey. 

İnsanlar zannediyorlar ki, açlık greviyle birlikte 60. günden sonra duyuldu da biz
böyle şey olduk. Ondan sonrasını biliyor insanlar öncesini bilmiyorlar. Ama biz
ilk gün de çok büyük bir umut besliyorduk, ben oraya çıktığım ilk gün de umut
besliyordum. Sonra Semih geldi.

İlk gün çağrı yaptım. Benimle birlikte üç tanesini hiç tanımadığım beş kişi gözal-
tına alındı. “Ben giderim bir şey yaparım da acaba yalnız kalır mıyım” düşünce-
sinin artık yersiz bir düşünce olduğunu anlamıştım.

Şöyle olmuştu: Ben duruyordum, polis geldi dedi ki; “Orada duramazsın”, hemen
bir kadın arkadaş geldi, öyle zannedildiği gibi OHAL var, çok korkunç, herkes
çok korkuyor falan olmadı, kadının biri geldi dedi ki; “Sokak burası istediğimiz
gibi bekleriz size ne oluyor”, benden önce resti çekti polise. Ben de tabi ki dedim.
Etrafımı bir sürü polis sarmış, sürekli orada bekleyemeyeceğimi falan söylüyorlar
ama yok insanlar geldi dayanışma gösterdi. O kadınlardan biri benimle gözaltına
alındı. Yıllardır görmediğim bir arkadaşım çıktı geldi benimle birlikte gözaltına
alındı.

Bir şey yaptığınızda o karşılık buluyor. Neden buluyor? Bu herkese dokunuyor.
Bu sadece size dokunan bir şey değil. Yüz bin emekçi işinden atılmış, insanlar
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işinde atılma tehdidiyle çalışıyorlar, çok büyük bir baskı altında, gerçekten in-
sanların üstüne basan bir şey var. O kadar bunalmış ki insanlar böyle yırtıp
atmak istiyorlar. Ben o psikolojiyi gördüm. 

Sonra devam eden gözaltılarda da bunu çok iyi gördüm. Çıkıp geliyor, hiç tanı-
madığım biri yani; “Hocam bugün de ben alınacağım sizle” diyor. Niye? Çünkü
artık ona da tak demiş, o da bir şey yapmak istiyor, benim yanımda olmak bir
şey evet ama bir şey yapmak istiyor insanlar.

Böyle yani işte üç kişi, beş kişi dersiniz ama o üç kişi, beş kişi benim için o umudu
beslememe yetti. O umudu büyütmeme yetti. Yani zaten içimde halka duyduğum
inancın karşılıksız kalmayacağına dair umut vardı ama yaşadığım şeyler onu
gerçekten çok büyüttü.

Hep anlatıyorum ama, şöyle insanlar çok çıktı, bir iki örnek değil; gelip özel olarak
teşekkür eden; “Bu süreçte benim tekrar ayağa kalkmamı, tekrar yataktan çık-
mamı sağladınız” diyen bir sürü insan oldu.

Umudu büyüttüğümüz gibi bir sürü insanın da yeniden umut beslemesine ve-
sile olan bir eylem oldu. Şimdi bu umudun kaynağı da milyonlar. Bize şu çiçek-
leri getiren insanlar, her gün mesaj atan insanlar, halk yani. Bu soruyu soran
insanlara tavsiye ediyorum, halka inanmak direnişlerin en temel taşıdır, halka
bir kere inanmaya görün, bir kere harekete geçin, o umut içinizde duyduğunuz
küçücük şey yeşerecek kocaman olacaktır, o insanlarla birlikte daha da büyü-
yecektir.

Akademideki sorunlar ortada, akademisyenler adliyelerde, duruşma salon-
larında. Akademiye döndüğünüzde nelerle karşılaşabilirsiniz? Eylemlilik
süreciniz akademide karşılaşılan sorunlara karşı farklı mücadele yöntem-
lerini düşündürdü mü?

Nuriye Gülmen: Çok farklı bir mücadele yöntemi, böyle bir direniş olmak zo-
runda değil elbette ama daha önce de denediğimiz ve yeniden denenmeye değer
yöntemler olduğunu düşünüyorum. 

Akademi bir sorunlar yumağı, işime döndüğümde tekrar sarmalın ortasında bu-
lacağım kendimi. Öğrenciler açısından da son derece sorunlu bir yer. Ama ha-
yatın her alanı öyle. Nerede çalışırsanız, nerede yaşarsanız, nerede ekmeğinizi
kazanmak isterseniz, ne yapmak isterseniz mücadele etmek zorundasınız. En
ufak bir şey bile emek gerektiriyor, gündelik hayatınızı devam ettirmeniz için de
minimum bir emek harcamanız gerekiyor.
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Mücadele edeceğiz elbette. Ama şu daha kötü; atılan insanlardan; “artık işte
akademi çok da şey değil, yani döneceğiz de ne yapacağız, bir taraftan iyi
oldu atıldığımız çünkü artık akademide nefes alamıyorduk” diye şeyler duyu-
yorum. Öyle bir rahatlığı da ben biraz kaçmak için yapılan bir şey olarak gö-
rüyorum.

Öğrencilerin böyle bir alternatifi yok. “Ben aslında üniversiteye gitmesem” dese
ne kadar gitmeyebilir, ne kadarı buna alternatif yaratabilir bilmiyorum ama çok
ciddi bir alternatifleri olduğunu düşünmüyorum çocukların. Gitmek zorundalar ve
birilerinden ders alacaklar. Kimlerden alsınlar? “Biz orada nefes alamıyoruz biz
olmayalım kimlerden alabiliyorlarsa alsınlar”.

Bugün AKP’nin doldurmak istediği bütün eğitim kadrolarında kimlerin olduğunu
görüyoruz. Kendisine düşman, muhalif gördüğü kimseler olmasın da kim olursa
olsun. Dersi veren tecavüzcü müymüş, istismarda mı bulunurmuş, çocuk psiko-
lojisinden anlamaz mı, şiddete meyili mi var? Bunların hiçbiri onların umurunda
değildir. Bizim çocuklarımız onların umurunda değil. Bizim çocuklarımız sadece
bizim umurumuzda. O yüzden biz oralarda olmalıyız. Kendi çocuklarımız için ol-
malıyız gerçekten.

Akademide mobbing vesaire gibi yaşadığımız ve yaşayacağımız şeylerin dışında
ne tür sorunlarla karşılaşacağımı biliyorum. 50/D sorunu var, güvencesizlik var,
iş güvencemizin tamamen elimizden alınacak olması sorunu var, performansa
dayalı çalışma var. Bunlar bütün emekçilerin yaşadığı sorunlar, sadece akade-
misyenlerin, eğitim emekçilerinin değil bütün emekçilerin yaşadığı çok kapsamlı
sorunlar.

Bunlara karşı meclisler kurmalıyız, o kadar canlı dinamik mücadele yöntemleri-
miz olmalı ki düşündüğüm zaman beni çok heyecanlandırıyor. Tartışmalıyız, ko-
nuşmalıyız, çözümler üretmeliyiz. Çok şey yapabiliriz. Bunun için araçlarımız da
var aslında. Sendika gibi araçlardan bahsediyorum ama maalesef sendikalar
mücadeleyi tatile çıkarmış durumdalar. Onun için bunların hiçbiri ilgi alanlarına
girmiyor. Bizim kendi sendikamızdan bahsediyorum. DİSK vesaire de öyle ama
memur alanında KESK’ten bahsediyorum. 

Mücadelenin yolu ve yöntemi bulunur yeter ki insanlar bir şey yapmak istesinler.
Çok yöntem olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi beni çok da heyecanlandırı-
yor. İşime geri dönmek bir taraftan; işimi yapmak, doktorama devam etmek, bir
çalışma üzerinde yoğunlaşmak, tezimi yazmak, bütün bunlarla birlikte de emek-
çilerin sorunlarıyla ilgili bir şeyler yapmak… Bunlar beni çok heyecanlandırıyor.
Dört gözle bekliyorum yani.
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Gündeme dair neler söylemek istersiniz?

Nuriye Gülmen: Barış İçin Kadın Girişimi’nin duruşması vardı bugün Kadı-
köy’deki destek açlık grevi eylemi nedeniyle yargılanan kadınlar ilk duruşmada
beraat etti]. Onlara buradan selam göndermiş olayım. Dayanışmamız baki el-
bette. Bizler onların elbette yanlarındayız. Zaten hep beraberiz. Ve bundan sonra
da dayanışma içinde olacağımızı düşünüyorum.

Bunun gibi pek çok insan gözaltına alındı, sosyal medyada paylaşım yaptığı,
Nuriye-Semih dedikleri için çok fazla insanın birçok şeye uğradığını biliyoruz.
“Bizim yüzümüzden” başlarına iş gelen insanların hepsine dayanışma ve sevgi-
lerimi iletmiş olayım. Herkes sağ olsun, var olsun.

Ama bu zaten bizim direnişimiz, herkes biraz kendini koyarak, kendini burada
var ederek bu direnişi sahiplendi. Kimsenin de bu yüzden gocunduğunu düşün-
müyorum; “Onların yüzünden” diye düşündüğünü de hiç düşünmedim şimdiye
kadar.

Beraberiz, beraber direniyoruz, beraber zulme uğruyoruz. Hep beraber de üste-
sinden geleceğiz.

Mesajlarınız kimlere ve nelerdir?

Nuriye Gülmen: Birincisi Yüksel Direnişçilerine, dostlarımıza, biz onlardan farklı
değiliz, Yüksel Direnişçileri bizi de kapsıyor. Bugün gerçekten çok büyük irade
gösteren muazzam bir enerji, inanç ve coşkuyla o alana her gün iki defa çıkan
şey var, kitle var. Beni gerçekten çok heyecanlandırıyor.

Geçen gün Seyri Sokak’ın bir röportajı vardı orada diyorlardı ki; “İyi ki zamanın
akıllısı değiliz, evet böyle dışarıdan bakınca bir avuç deli burada bir şey yapıyor
gibi görünüyor burada ama biz iyi ki deliyiz bu devrin delisiyiz.” Öyle bir coşkuyla
çıktılar alana, çok hoşuma gitti izlediğimde.

Bugün gerçekten Yüksel Direnişi diye bir şey varsa bu Semih’le bizim başlattı-
ğımız şeyden daha ziyade bizim tutuklanmamızdan sonra devam ettirilen irade
sayesinde. Acun Karadağ, Veli Saçılık, Nazan Bozkurt, Gülnaz Bozkurt, İlker
Işık, Simge Aksan, Perihan annemiz başrollerde. Onların sayesinde devam eden
bir şey var, bir tarih yazılıyor. Onlara çok selam olsun.

İkincisi, alışmayın diye bir mesaj yayınlamıştım geçenlerde. Açlık çok ilerledi ger-
çekten, insanlar günleri sayıyor. 300-301… günler ilerliyor. İnsanların bizim aç-
lığımıza alışıyor olması ihtimali beni çok korkutan bir şey.
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Bu biraz açlığın ilerlemesinden kaynaklanıyor aslında. Çok ilerledi. 300 gün, 400
gün boyunca bunu takip eden, bununla yaşayan insanlar, buna bir yerinden do-
kunup uzaklaşanlar gibi birçok şekillerde ilişkilenen insanlar var. Herkesin bir
tecrübesi var direnişimizle ilgili. Farklı şeyler yaşıyordur insanlar, alışmak da bun-
lardan bir tanesi. Alışmak da mümkündür ama olmasın.

Çünkü açlık grevi zaten bir kopuş yaşansın diye, bu adaletsizlik karşısında in-
sanlar şunu düşünsünler diye; “Ya bak insanları ekmeklerinden etmişler” desin-
ler, bunun farkına varsınlar diye.

Söz hükmünü yitirmiş çoğu zaman. Anlatmanın eğer farklı bir aracı olsaydı, daha
kolay bir yolu olsaydı biz açlık grevini tercih etmezdik. Bugün açlık grevi bir yön-
tem olarak tercih ediliyorsa bu gerçekten diğer bütün yol ve yöntemler tükenmiş
olduğu için tercih ediliyor. Hem halka anlatmakta hem de muhataplara söyle-
mekte. Öyle bir noktada biz açlık grevine başlamışız.

Yükseltmişiz talebimizi, sözle söylemişiz, anlatmışız ama sonrasında şöyle de-
mişiz halka; bakın bu bizim çok şeyi feda edebileceğimiz bir şey, biz bununla
onurumuzu korumaya çalışıyoruz.

Bunu çok güçlü şekilde ifade etmeye çalışmışız ve sonra bu pek çok insanda
kopuşa neden oldu. Bugün tam tersine dönüşürse, bir alışmaya, açlığa alışmaya
dönüşürse, bu kopuşun aksine bir şeye dönüşürse o zaman bizim yapmak iste-
diğimizin tam tersi bir şey olur. O yüzden alışmamak lazım.

Biz bu direnişi hiçbir zaman ajitasyon yüklü bir şeye dönüştürmek istemedik.
“Eriyoruz bitiyoruz” falan diye bir şey yapmak istemedik, bugün de yapmak iste-
miyoruz ama şöyle bir gerçek var; biz evet gün gün eriyoruz. Bugün ölüme yak-
laşıyoruz. 300 günü aşmış bir açlık var.

Biz çok iyiyiz çünkü moralimiz çok iyi, çünkü direniyoruz bu yüzden iyiyiz ama fiziken
çok iyi değiliz. “Nedir sağlık durumunuz?” diye soruyorlar. 307 gündür boğazımız-
dan lokma geçmemiş, beslenmiyoruz yani, aç olmak anlamında söylemiyorum ama
beslenmiyoruz, vücudumuzu beslemiyoruz. Tek kasımız kalmadı. Bu durumda
devam eden bir direniş var. Bunun insanlara anlattığı bir şey olmalı.

O yüzden ısrarla vurguluyorum bir gün daha, bir saniye daha, beslenmediğimiz
her an bizim daha çok canımızdan gitmesine sebep oluyor. O yüzden “301. gün
zulüm” demiştim, saliseler bizim için zulüm.

Gerçekten şu an arkama yaslanarak durmaya çalışıyorum çünkü kollarımla bir-
likte çok uzun konuştuğum, enerji sarf ettiğim için üst kısmımda müthiş bir acı
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çekiyorum şu an, şu konuşmayı yaparken acı çekiyorum.

Böyle bir direniş. Evet acı çekiyoruz, bedenimiz eriyor, bütün bu gerçekliklerle
devam eden bir direniş. Biz hep direniş kısmını ön planda tuttuk şimdiye kadar
çünkü aslolan direnişin kendisi.

Gözaltına alındığım ilk günlerde söylemiştim, canım yanıyordu, çok da alışkın de-
ğildim ilk günler, dayak yemişim, demiştim ki; “Çektiğimiz fiziksel acılar geçer, ama
onurumuz zedelenmesin, onun şeyini acısını yaşamak o geçmeyecek bir şey.”
Öyle görüyoruz. Aslolan direniş dediğimiz için bu acılara o yüzden katlanıyoruz.

Bugün de aynı şeyi söylüyorum; aslolan direniş. O yüzden zaten biz kazanaca-
ğız. Çünkü onlar kazanamayacaklar. Birincisi, haksız oldukları için kazanama-
yacaklar. İkincisi de her zaman direnenler son sözü söylemiş şimdiye kadar.

Son sözü biz söyleyeceğiz, onlar söylemeyecek. Onlar haksız oldukları için öyle
küçük hesaplarla, hilelerle, saldırılarla, yalanlarla, demagojilerle saldırırlar ve
bunlarla kazanmaya çalışırlar, ama direniş usulca kendi yolunda ilerler. Bakar-
sınız onlar çok haklıymış gibi görünür, bakarsınız insanlar onları haklı görüyor-
muş gibi zannedersiniz ama direniş böyle sessiz de olsa çok bir şey
söyleyemesek de, mesela tutsaktık, böyle konuşma imkanımız yoktu. Kendimizi
anlatamıyorduk, ama direniş devam ediyordu. Öyle bir şey işte.

Direniş devam ediyor. Kendi yolunda ilerliyor. Ve bu onun kazanacağının en
büyük kanıtı. Bağırıp çağırmıyor bizim direnişimiz. Bizim direnişimiz yalan ve de-
magoji üzerine kurulu değil, çok basit gerçekler üzerine, çok temel haklar üzerine
kurulu bir direniş. Biz çok haklıyız, biz çok meşruyuz, biz çok halkız, bu halkın
içinden çıkmış bu halkın evlatlarıyız, çok doğal bir şey yapıyoruz. Ekmeğine sal-
dıran birine “hoop” diyorsun yani, “çek elini ne oluyor” diyorsun, bu kadar basit
bir şey yaptığımız. Bunu da herkes görüyor o yüzden kesinlikle biz kazanacağız.

Güvel: Onlarla beraberim.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi olan 71 ya-
şındaki Mehmet Güvel Küçük Armutlu’da başladığı açlık grevini Gülmen’in ya-
nında sürdürüyor.

Güvel şöyle seslendi: “... Nuriye ve Semih’in haklı direnişlerinin kazanılması için
süresiz açlık grevine başladım. Bugün 193. gün. Onlar ne zaman kazanırsa ben
de bedeli ne olursa olsun sonuna kadar onlarla beraber gideceğim. Biz burada
haklı bir dava için direniyoruz. Bizim görevimiz bu, direneceğiz.”

(Aktaran: bianet.org - Beyza Kural)
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324. GÜN: AÇLIK GREVİNİ SONLANDIRIYORUZ

OHAL İnceleme Komisyonu 324 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın işe iade talebiyle yaptığı başvuruda olumsuz karar verdi. Baş-
vuruları reddedilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, kararla ilgili Semih ve Esra
Özakça’nın evinde basın toplantısı düzenledi. 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 324 gün önce “İşimizi Geri İstiyoruz” talebiyle
başlattıkları açlık grevini sonlandırma kararı aldı.

Gülmen; “Yargı yoluna gideceğiz. Açlık grevimizi bugünden itibaren sonlandırı-
yoruz ama direnişimiz bitmedi. Hastane sürecimiz bittikten sonra mücadele et-
meye devam edeceğiz. Biz bitti demeden bitmeyecek” dedi. Açıklamaya TİHV
Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, Ankara Tabip
Odası Başkanı Gökhan Bulut ile avukatlar katıldı. İhraç edildikleri için Yüksel
Caddesi’nde eylem yapan kamu çalışanları Acun Karadağ ve Veli Saçılık da iki
eğitimcinin yanındaydı.

Verdikleri mücadeleye destek olanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan
Gülmen, şunları söyledi:

“Küçücük bir direnişten bugün milyonlarca insanın duyduğu kocaman bir direni-
şimiz oldu. Biz direnişimizi çok seviyoruz. Bu direniş bize özgürlüğümüzü verdi.
O alana çıktığımız ilk gün özgürleştik. Korktuk ama korkularımızın üzerine gittik.
Bize onurumuzu geri verdiği için direnişimizi çok seviyoruz. OHAL’in karanlığını
yardığı için seviyoruz. Bugün sokağa çıkmanın fitilini ateşleyen bir direniş oldu.

KHK’ların meşruiyetini yok etti direnişimiz. Biz kendimizi hiç yalnız hissetmedik,
halkımızı hep yanımızda hissettik. İşe geri dönme hepimizin mücadelesi.”

Gülmen şöyle devam etti:

TEŞEKKÜR ETTİK: Numune Hastanesi’nin önünde nöbet tutan, duruşma
salonlarını boş bırakmayan ve tahliye edildikten sonra bizleri ziyaret eden ve
ellerimizi tutan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Direnişimizi her plat-
formda dile getiren sanatçı dostlara teşekkür ediyoruz. Acılarımızı dindirmek
için çaba gösteren Ankara Tabip Odası’na bağlı hekimlerimize çok teşekkür
ediyoruz. Bu halkın evlatları ve bir parçası olarak bu halka inandık ve direnişe
başladık. İnancımız boşa çıkmadı. Biz anlattık, onlar dinlediler. İnancımızı
boşa çıkarmadılar. Ellerimizi tuttular, kapılarını bize açtılar. Onlara çok teşek-
kür ediyoruz.
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PEK ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK: Direnişimiz pek çok değeri bize yeniden öğretti.
Sevgiyi, sadakati, aşkı, bağlılığı. Bunları biz yeniden tanımladık. Nazife ile, Esra
ile yeniden tanımladık. Aylarca her gün oraya iki kez çıkan ve gözaltına alınan
Yüksel Direnişçileri ile yeniden öğrendik.

‘ANNEMLE GURUR DUYUYORUM’

Gülmen’in ardından Semih Özakça konuştu. Özakça şunları söyledi; “Çok fazla
işkence, baskı, zulüm gördük. Bizim irademizi kırmak içindi bunlar. Ama bu di-
reniş kazandı. Bu direnişle insanlar artık başı dik ‘haksızlığa uğradım’ diyebiliyor.
Biz bu direnişle umudu büyüttük. OHAL Komisyonu hükmünden bağımsız olarak
bu kazanmış bir direniştir. Bu direniş sevdamızı da büyüttü. Eşim açlığa ortak
olarak direnişinin başarıya ulaşmasını sağladı. Annem ilk kez gözaltına alındı.
Birçok davası oldu. Annemle gurur duyuyorum. Bu direnişin kazançlarından biri
de ailemiz oldu. Biz somut bir kazanım istedik. Ret kararını da yargı yolu açıldığı
için somut kazanım olarak görüyoruz. Biz bu direnişle komisyonun da çalışma-
sını sağladık. Ret gerekçesinde memuriyetimden önceye dayalı bir dava nede-
niyle ret kararı verildiğini gördük.”

Kısa bir konuşma yapan Esra Özakça; “Teşekkür ederken unuttuklarımız olu-
yordur. Ama Nuriye ve Semih İçin Dayanışma hiç pes etmedi. Özel dayanışmaya
ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Ailelere de teşekkür ediyorum” dedi.

ACUN KARADAĞ: “İKTİDAR NURİYE VE SEMİH’İN ELİNİ ÖPMELİ”

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde ‘İşimi Geri İstiyorum’ eylemini sür-
düren öğretmen Acun Karadağ da “Aylarca arkadaşlarımıza bir şey olursa kor-
kusuyla direndik. Ama bugün çok mutluyum. En azından arkadaşlarımızı
kaybetme korkusunun yerine umudu koyarak direnmeye devam edeceğiz. İkti-
darın yerinde olsam bu insanlar temsilci gönderir ve ellerini öptürtürdüm. Veli’nin
sözü ile bitirelim: ‘Direniş daima’ diyelim. Nuriye ve Semih arkadaşlarımızı da
sağlıklarına kavuştuklarında Yüksel’deki direnişe bekliyoruz.”

ATO Başkanı Vedat Bulut’un verdiği bilgiye göre müdahale sürecinin özel bir pro-
tokolü var. Gülmen ve Özakça, bir hastaneye kaldırılacak. Burada normal gıda-
lara doğru beslenme süreci işletilecek. Bulut bu sürecin yaklaşık 6 hafta
süreceğini belirtti.

(Aktaran: gazeteduvar.com.tr - 26.01.2018)
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NURİYE GÜLMEN İLE ZAFER ÜZERİNE SÖYLEŞTİK…

Hastaneden taburcu olduktan sonrasını anlatabilir misin bize?

Nuriye GÜLMEN: 14 gün kadar kaldık hastanede, sonrasında hep birlikte ta-
burcu olduk. Ben, Semih, Esra, Mehmet amca dördümüz beraberdik zaten.
Beşinci haftaya girdik hastaneden taburcu olduktan sonra. Bu 4 haftanın 2 haf-
tası evdeydim, neredeyse hiç dışarıya çıkmadım. Fiziki olarak çok iyi olmadı-
ğım için… Böyle çok gezebilecek, merdiven filan çıkabilecek durumda değildim
ama bir buçuk haftadan sonra dışarı çıkmaya başladım. Her geçen gün daha
iyi hareket edebiliyorum. 35 kiloya düşmüştüm şimdi 50 kiloyum ama kilo çok
belirleyici değil mesele kaslarda aslında. Kaslar yerine gelmeye başladıkça
daha rahat ediyorum. KESK’e gidiyorum, orada devam eden bir eylem var. Biz
daha açlık grevindeyken başlamış bir eylemdi o. Devrimci Kamu Emekçileri,
Nuriye ve Semih başta olmak üzere KESK bütün ihraçlara sahip çıkmalıdır şia-
rıyla bir eylem başlatmıştı. Sonrasında biz açlık grevini sonlandırdık ama so-
nuçta direniş sürüyor. KESK’in 5000’e yakın üyesi var işten atılmış olan ve
onlar için halihazırda bir şey yapmıyor şimdiye kadar da bir direniş örgütlemedi.
Buna karşı bir eylem var ve ben de oradaki arkadaşların yanına gidiyorum.
Haftada birkaç gün orada ziyaretler kabul ediyorum. Böyle geçiyor, sağlık kont-
rolleri oluyor.

Sağlığınla ilgili belirtiler nelerdir?

Nuriye GÜLMEN: Her geçen gün iyiye gidiyor. Yapılan testlerde bütün değerle-
rim iyi çıkıyor, hepimizin değerleri iyi çıkıyor. Hepimiz gayet iyiyiz, sağlıklıyız. Sa-
dece bacak kaslarım çok zayıflamıştı, merdiven inip çıkarken zor oluyor. Destek
alarak çıkıyorum. Önceden onu da yapamıyordum çok zorlanıyordum. Hareket
sıkıntım var.

Halktan nasıl tepkiler aldın?

Nuriye GÜLMEN: Güzel tepkiler alıyorum, tanıyanlar zaten direnişi takip etmiş,
gönül bağı kurmuş kişiler oluyor. Benim tanıdığım ve beni tanıyan insanlarla ile-
tişim halindeyiz. Görmek istiyorlar, konuşmak istiyorlar, telefonla arıyorlar. Onun
dışında sokakta da insanlar tanıyor; sarılanlar, kucaklayanlar. Geçen gün tiyat-
roya gittik. Orada görevlilerden biri tanımış beni oyunculara söylemiş. Oradaki
oyuncu arkadaş görüşmek istedi, görüştük. Tiyatroda tanıyan insanlar oldu gel-
diler yanıma konuştuk, sohbet ettik. İnsanlar çok güzel şeyler düşünüyorlar, söy-
lüyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz.
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Tarihsel süreci itibariyle bu direnişi nereye koyuyorsun?

Nuriye GÜLMEN: Bu direnişin bence en önemli noktası OHAL karanlığını yar-
ması oldu diye düşünüyorum. Bizim açımızdan da, biz direnme hakkımızı koru-
duk, ona sahip çıktık. Benim açımdan en önemlisi teslim olmamak, onurunu
korumak meselesi. Tarihsel olarak bence bugün sokağa çıkılabiliyorsa Yüksel
Direnişi sayesinde olduğunu düşünüyorum. O süreci düşünüyorum şimdi insan-
larla konuştuğumda inanılmaz senaryolar anlatıyorlardı. “30 gün gözaltında ka-
lacaksın eylem mi yapılır, OHAL var…” Yani aklınıza gelebilecek en kötü
senaryoyu anlatıyorlardı. İnsanların böyle düşünmesinde tabi ki haklı noktaları
var. Zaten böyle olsun diye OHAL’i ilan ettiler. 

Önceden bunları yapamıyorlar mıydı yani mesela alana çıktığında gözaltına alı-
nıyorlar mıydı, alınıyorlardı. OHAL ya da gözaltı süresini uzatamaz mıydı? Uzatırdı,
OHAL ilan etmesine gerek yoktu. Bunları yine yapabilirlerdi, yine saldırırlardı. Dilek
Doğan’ı çat diye vurdu adamlar, gözlerini bile kırpmadan vurdu. Bunu yapması
için OHAL’e ihtiyaçları yok, insanları ne katletmesi için OHAL’e ihtiyacı var, ne de
başka bir şey için. Mesele burada, insanların beyninde bir şey yapılamaz, bu du-
rumda artık bizim yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. O korkuyu insanların içine
işlemekti mesele. İnsanlar böyle düşünsün istediler. 100 bin kişiyi işten atacaksın
ve bir şey olmamasını sağlayacaksın. Bunun için insanların beynini teslim almak
lazım gerçekten. Bunu yapmaya çalıştılar. İnsanlar direnmesin istediler. Direnmeyi
akıllarının ucundan geçiremesinler istediler. Biz onu yardık. İnsanlar bunun bir onur
mücadelesi olduğunu hatırladılar. Onur diye bir şey olduğunu, ekmek kavgası ol-
duğunu, bizim bunu unutmayacağımızı, bu halkı teslim alamayacaklarını görmeleri
gerekiyordu, o yüzden çok da iyi oldu, güzel oldu.

Sağlığına geri döndükten sonra tekrar Yüksel’e çıkmayı düşünüyor
musun?

Nuriye GÜLMEN: Tabi ki. Yüksel direnişi sürüyor. Önceden diyordum hep, anıt
benim evim. Çok evim var aslında, ailemin evi de benim evim. Biraz da sistem
sana ait olan bir şey diye yapıyor ya öyle bir yer yok benim için, bana ait olan.
Eşyalarımı toplayıp bir depoya koymuştum. Geldim eylem yapmaya başladım
anıtın orada. Bir gün gözaltındayken belki insanlar da unutmuştur bunu. Gözal-
tındayken polis geldi adresini söyle dedi yani söylemeyeceğim adres falan diyo-
rum. Hanımefendi bakın sizi burada tutarız. “Ne yaparsan yap söylemiyorum”
dedim. Çok ısrar etti. İyi yaz o zaman dedim. Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı.
Adam yazmış. Benim sistemde adresim İnsan Hakları Anıtı olarak görünüyordu.
Oraya zaten mektuplar geliyordu, postacılar getiriyordu. Sonrasında mizah un-
suru olarak çok kullanıldı. Orası benim gerçekten evim. Gerçekten kendimi bul-
duğum bir yer. 
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Orada direniş devam ediyor ben de oranın bir parçasıyım ama sadece fiziki en-
gelimden dolayı fiziki bulunamıyorum. Hiç de görmedim bu arada. Galiba şöyle
olacak. Oraya çıktığım gün, öyle bir totem de yaptım. Oraya ilk gün hiç görmeden
çıkacağım, gittiğim gün orada eylem yapacağım. Gitmek istiyordum çevremdeki
herkes ‘hayır sakın gitme polis gaz sıkar zor durumda kalırsın’ diye izin vermi-
yorlardı ben de öyle dedim oraya çıkacağım ve çıktığım ilk gün anıtın önünde
eylem yapacağım. Bugün de oradayım ben aslında.

KESK’te devam eden direniş için neler söyleyebilirsin?

Nuriye GÜLMEN: KESK’i harekete geçirme, KESK’in bir şeyler yapmasını sağ-
lamak için yapılan bir direniş. Çok anlamlı olduğunu düşünüyorum bu süreçte.
Çünkü bazı şeyleri insanlara anlatabilmek çok zor, öyle bir çağda yaşıyoruz ki
bizim açlık grevi yapmamızın sebebi de o. Bir şeyler anlatabilmek için bunu in-
sanlara yakıcı bir şekilde ifade etmeniz gerekebiliyor. Ben bulunduğum her or-
tamda söylüyorum. KESK bir şey yapmadı, bir direniş örgütlemedi, üyelerine
sahip çıkmadı. Üyelerine sahip çıkmamak nedir bir sendika için? Bitmiş bir sen-
dika demektir. Bunu biraz anlatabilmek için hem oradakilere hem KESK’te bulu-
nanlara hem dışarıdaki insanlara sözle değil eylemle anlatmak. O yüzden
eylemle anlatılıyor, arkadaşlar böyle yapıyorlar. O yüzden çok anlamlı.

Neden zafer?

Nuriye GÜLMEN: Direnişe başladığımız gün diyorduk aslında, biz zaten kazan-
dık, biz direnmeye başladığımız gün kazandık. Ben 9 Kasım’da çıktım sadece
siviller vardı. 10 Kasım’da Yüksel’e bir çıktım işte köşede çevik grubu, Karanfil’e
geçtim orada bir çevik. Yüksel’in sonunda da bir çevik grubu. 2. Gün adamlar
her yeri çevikle çevirmişler. Polis gelecek seni götürecek OHAL var, sen çıkıyor-
sun ‘ben işimi istiyorum bana bunu yapamazsın diyorsun.’ Bence bu muazzam
bir şey, zaferin kendisi bu. Daha somut şeylerden bahsedebiliriz. OHAL koşulla-
rında bir şeyler yapılabileceğini insanlara göstermiş olmak. Hiçbir durumda teslim
olunmayacağını anlatmak aslında…

Bunu anlatmış olmak önemli. Önceden insanlar bilmiyorlardı. Adaletsiz bir biçimde
işlerinden atıldıklarını bilmiyorlardı. Bizim gibi muhalif insanların atıldığını bilmiyor-
lardı. Hiç kimseyi bir listeye yazıp işinden atamazsın. Böyle bir şey olduğunu, in-
sanların hukuksuzca işinden atıldığını anlatmış olduk. Bunun sonucunda KHK ile
işten atmanın meşruiyet zemini kalkmış oldu. Şimdi artık çok az, eskisi gibi atamaz
oldular. Tayyip Erdoğan kendi ağzından 2 terörist için “dünyayı ayağa kaldırdılar”
dedi. Evet dünyayı ayağa kaldırdık. Bundan ala zafer mi olur. Cumhurbaşkanı çı-
kıyor söylüyor, İçişleri Bakanı çıkıyor söylüyor. Yetmiyor kitapçık çıkartıyorlar. İsmini
yasaklıyorlar. İnsanlar asla inanmıyorlar. Sen kimsin, eşek başısın sen.
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Bundan sonraki süreç için neler söyleyebilirsin?

Nuriye GÜLMEN: Baskı artacak. Faşizm saldırmaya devam edecek. Bütün hal-
kın ellerinden haklarını almaya çalışacaklar. Hapishanelerde şimdi “Tek Tip”
gündemde mesela. Kamu emekçilerinin güvensizleştirilmesi gündemde. Saldı-
rılar devam edecek. Mücadele etmek zorundayız. İlk çıktığım zaman da söylü-
yordum. Direnmek zorunluluk… 

İnsanlar şöyle diyor; bulaşmayayım başıma şu gelir, bu gelir. Ama yok yani sana
yarın öbür gün yaşayacak alan bırakmayacak. Bugün de bırakmadı. Şunlar in-
sanlara basit söylemler geliyor. Çocuklarımız için, çocuklarınızın rahat nefes al-
masını istiyor musun? İnsan gibi yaşamasını istiyor musun? Mücadele etmek
zorundasın. 

AKP iktidarı döneminde emperyalizmin bütün politikalarını hayata geçirdiler. Yap-
madıkları şey kalmadı. Doğayı talan ettiler, kamu emekçisinden işçisine bütün
çalışan kesimleri güvencesizleştirdiler. Sağlık sistemini, eğitim sistemini mah-
vettiler. Her yeri sattılar, bütün ülkeyi sattı adamlar. Bu daha da artacak zamanla.
Bunları aşmak için mücadele etmek zorunluluk, zorundayız. 

Biz bunun farkındayız, anlatacağız bunu insanlara, anlatmanın yollarını bulaca-
ğız. Bu çağda anlatmak çok zor. İşlemiyor insanlara. Bunu anlatmanın çok çeşitli
yollarını bulmalısınız. Biz bunun için uğraşacağız. İnanıyorum ki birlikte ve ör-
gütlü mücadele ederek haklarımızı kazanacağız.

(Aktaran: Tavır dergisi - Şubat-Mart 2018)

***

GÜLMEN VE ÖZAKÇA’NIN “SARTREYEN” ÖZGÜRLÜĞÜ

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL komisyonunun kararının ardından açlık
grevini sonlandırdı. Gülmen ve Özakça’nın direnişi, haksız yere ihraç edilen bin-
lerce kişinin sesi oldu.

26 Ocak sabahı pek çok gazeteci, Kanun Hükmünde Kararname’yle gör-
evinden ihraç edilen öğretmen Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça’dan
şöyle bir mesaj aldı: 
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OHAL Komisyonunun işe iademizle ilgili kararı bize ulaştı. Konuyla ilgili avukat-
larımız ve doktorlarımızla birlikte bir açıklama yapacağız. Tüm basın emekçileri
ve dostlarımız davetlidir. 

Yer: Esra ve Semih Özakça’nın Evi,    Saat: 13.00.

Açlık grevlerinin 75. gününde, 23 Mayıs 2017 tarihinde tutuklanan eğitimcilerden
Özakça 20 Ekim’de, Gülmen ise 2 Aralık’ta tahliye edilmişlerdi. Özakça ve Gül-
men özgürlüklerine kavuştuklarında kamuoyuna yansıyan görüntüleri infial ya-
ratmıştı. İkisi de bir deri-bir kemik kalmış, ölümün eşiğine gelmişlerdi. Dahası,
Gülmen ve Özakça hapisten çıkıp da görüntüleri yayınlandığında hükümete
yakın sosyal medya kullanıcıları “hapiste epey kilo almışlar” gibi acımasız saldı-
rılarından ve iki eğitimci aleyhine iktidar tarafından hazırlanan manipülatif bilgileri
referans göstermekten geri durmuyordu. Gülmen ve Özakça’nın taleplerinin kar-
şılanması için açlık grevine giren Esra Özakça ve 72 yaşındaki Mehmet Güvel’in
de durumu günden güne kötüye gidiyordu. 

Eğitimcilerin psikolojik ve fiziksel baskılara rağmen açlık grevine son vermeye-
cekleri anlaşılınca, hükümet ihraçlarla ilgili kararların gözden geçirildiği TBMM
bünyesindeki OHAL İnceleme Komisyonu’nun kararının beklenmesi gerektiğini
ifade etti. Muhalefetin ve KHK mağdurlarının sayısız talep ve kampanyalarına
rağmen işleri ağırdan alan komisyon, açlık grevinin sınırlarını zorladı.

“Özgürlük kişinin aldığı tavırda gizlidir”
Sonuçta komisyonun verdiği karar da tam bir hayal kırıklığıydı: 324 gündür açlık
grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın iş-
lerine iade talepleri reddedilmişti. Eğer Gülmen ve Özakça OHAL Komisyonu’na
tepki olarak açlık grevini sürdürmeye devam edip komisyon kararının mahkeme
tarafından bozulmasını beklerse bu, intihardan başka bir anlam taşımayacaktı.

Gülmen, Özakçalar, Güvel ve açlık grevine girmeyip aylardır onlarla birlikte işlerine
iade edilmek için mücadele yürüten ve sayısız defa gözaltına alınan Acun Karadağ
ile Veli Saçılık kameraların karşısına geçti. Bir yıl boyunca Türkiye’nin gündemin-
den hiç düşmeyen iki eğitimcinin kararını binlerce insan yüreği ağzında izledi. Nu-
riye Gülmen, Jean Paul Sartre’ın “Özgürlük kişinin kendisine yapılanlarla ilgili
aldığı tavırda gizlidir” sözünü bitkin sesiyle aktardıktan sonra açlık grevine son
verdiklerini ve komisyon kararını yargıya taşıyacaklarını söyledi.

114 bin 279 kişiden sadece ikisi  OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde
Kararnameler yoluyla toplam 116.250 kamu görevlisi hakkında bir daha kamu
görevinde yer almamak üzere ihraç kararı verildi. 15 Temmuz 2016’daki askeri
darbe girişimini dinci Fethullah Gülen’e bağlı cemaat/örgüt üyeleri gerçekleştir-
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miş oldukları halde kamudan ihraç edilenler arasında Gülmen ve Özakça gibi
binlerce solcu ve demokrat da vardı. İhraç edilenlerin sadece %1,69’u hakkındaki
ihraç kararı kaldırıldı. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hakkındaki ihraç kararı
devam eden kişi sayısı 114.279’du.

Bu 114.279 kişi içinde haklarında verilen kararın geri alınması için mücadele
edenlerin sayısının yirmi-otuz kişiyi geçmemesi (açlık grevine girmeyip sokak
eylemi yapan az sayıda KHK mağduru da var) Türkiye’deki örgütsüzlüğün özeti
sayılabilir. Fakat Gülmen ve Özakça’nın direnişi, haksız yere ihraç edilen binlerce
kişinin de sesi oldu.

Açlık grevinin sonlandırılması üzerine başından itibaren iki eğitimciyle birlikte
işine iade edilmek için mücadele yürüten sosyolog Veli Saçılık, bu sesin etki-
sini şöyle özetliyor: “Nuriye ve Semih, AKP’nin ihraçlarla ne yapmak istediğini
ve kime saldırdığını dünyaya gösterdi. Toplumu uyandırdı, yer yer harekete
geçirdi. OHAL Komisyonu’nun olumsuz karar vermesi, o komisyonun niteliğini
de teşhir etmiş oldu ama bir yandan da mahkeme yolu açıldı. Başından beri
‘Nuriye ve Semih yaşayacak’ dedik ve yaşıyorlar. Bu bizim için bir zaferdir.”
(...)

(Aktaran: taz.gazete - İRFAN AKTAN - 01-02-2018)

***

HİÇ KUŞKUM YOK BİZ KAZANDIK...

Koridorun kapısı açıldı ve genç bir kadın Ankara Dışkapı Hastanesi’nin Genel
Bakım bölümünün bekleme odasına benzer küçücük salonuna girdi. İncecik söz-
cüğü yetersiz, dokunsanız kırılacak gibi bir genç kadın. Onu tanıyoruz. Onu 9
Kasım 2016’dan beri, Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’nın önün-
deki fotoğraflardan tanıyoruz. O zaman da incecikti. Ama dokunsan kırılacak gibi
değil. O zaman da hep gülümsüyordu. Şimdi de gülümsüyor. Onu tanıyorsunuz!
Adı Nuriye Gülmen.

324 günlük açlık...

Hani KHK ile işinden atılınca kader arkadaşı edindiği Semih Özakça ile birlikte
ve “İşimi Geri İstiyorum” gibi korkunç, kabul edilemez, kabul edilirse son Türk
devletinin yıkılmasına yol açabilecek bir taleple direnişe geçen, ölüme değil ama
“açlığa yatan” o genç kadın. 
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Son hukuk yolu da sımsıkı kapatılınca 324 günlük açlık grevine son veren ve
şimdi bir hastane odasında 324 günün bedensel hasarlarını sağaltmaya çalışan
o genç kadın.

İyileşiyor...

Ağır ağır yürüyerek geldi. Sağlığı kritik eşiği olumlu yönde aşmış. Artık ağzını
olası bir enfeksiyona karşı kapatan maskeyi taşımıyor ve el sıkmasında bir sa-
kınca yok.

Selamlaşma kısa sürdü. Doğrudan konuya girdim: “Açlık grevini talepleriniz kar-
şılanmadan bitirdiniz. Yenildiniz mi siz?”

Yine gülümsedi ve yanıtladı: “Niye? Kazandık biz. Bundan hiç kuşkum yok. Biz
kazandık. Bunca ay hakkımızı tanımayan, bununla yetinmeyip bizi hapishane-
sinde tutsak eden bu iktidar zarar gördü, itibar kaybetti. Niye yenilmiş olalım?
Elbette biz kazandık.”

Ne denir? Haklı. KHK’lar açlığa mahkum edilmiş, çoğu genç onca kadın ve erkek
akademisyenin, öğretmenin, emekçinin sesi, simgesi oldular. Niye yenilmiş ol-
sunlar ki?

Benim soru yanlıştı. Başka bir soruya geçtim: “Burada, bu hastane odasında ne
yapıyorlar size?” Özel bir beslenme düzeni uygulanıyormuş. Bir de tehlikeli sı-
nırlara ulaşmış kan değerlerinin düzelmesi için tedavi sürüyormuş. Umutla gü-
lümsedi: “Yakında çıkacağımı sanıyorum. Birkaç gün de evde kalırım. Sonra...”

Boyun eğecek değilim...

Sonra ne? “Sonra demokrasi, özgürlük ve hak mücadelesine devam edeceğim
elbet. Boyun eğecek değilim.”

Oysa doktorları farklı düşünüyor. Bir yıldan önce bir eyleme katılmaması, hele
hele yeniden gözaltına alınacağı etkinliklerde bulunmaması zorunluymuş. Ağır
hasar gören bedeni için bu zorunluymuş.

Bedeni izin verecek mi? Ankara Yüksel Caddesi’nde şimdilerde polisin tutsak et-
tiği İnsan Hakları Anıtı önüne dönecek mi? Yoksa doktorların uyarısına uyacak
mı? Bilmiyorum. Ama sanmıyorum. Geleceğe ilişkin yaşam planı da henüz be-
lirsizlikler içeriyor. Örneğin doktorasını tamamlamayı düşünmüyor. Oysa karşı-
laştırmalı edebiyat eğitimi görmüş ve akademik yaşama da bu alanda başlamış.
İngilizce ve Almanca biliyor. “Belki” diyor, “Belki Hitler dönemi üstüne, mesela
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Hermann Hesse ile Thomas Mann’ın eserlerini konu alan bir karşılaştırmalı ede-
biyat çalışması yaparım. Bilmiyorum. Henüz bilmiyorum.”

Yemek yediniz mi?

Bizim meslek ister istemez “şeytanın avukatı” olmayı da zorunlu kılar. Zorunlu
sordum: “Siz açlık grevindeyken başta AKP’nin sosyal medya trolleri, ama salt
onlar değil, kuşku yaydılar. Sizin aslında gizli gizli yemek yediğinizi söylediler,
yazdılar. Bu kadar süre ile açlık grevinin yapılamayacağına kanıtlar getirdiler.”

Yine gülümsedi. Bu genç kadın hep gülümsüyor ve gülümseme ona yakışıyor.
“Direniş inancı olanı anlayamayanların safsataları bunlar. Eğer direniş kararınız
varsa, bu bilinçteyseniz beden de sanki o bilinçle donanıyor, o da direniyor. Bizim
bedenlerimiz de direndi. O kadar. B1 vitamini, şekerli su ve bitki çayları. Hepsi
bu.”

Peki, sizin için bir de örgüt talimatıyla bu direnişe başladığınız ve sürdürdüğünüz
söylendi. Hem de çok söylendi. Gerçek payı var mı bunda? Tahmin edebilece-
ğiniz gibi, yine gülümsedi: “Buna cevabı biz değil savcı verdi. İddianamesinde
‘Suç teşkil eden herhangi bir eylemi ve örgütsel faaliyeti görülmemekle birlikte...’
diye yazdı. Bu yetmez mi?”

Örgüt talimatıyla olmaz...

Aslında yeter ama dedim ya bizim şu berbat meslek, şeytanın avukatlığına zorlar
sizi: “Yani örgüt talimatı filan yok diyorsunuz?” Bu kez daha geniş gülümsedi ve
gülümsemesine bu kez bir küçümseme de kattı: “Bakın siz istemeseniz ve örgüt
talimatıyla açlık grevi yapmaya zorlanırsanız bir gün, bilemediniz iki gün yapar-
sınız. Üçüncü gün... Hayır talimatla direniş olmaz, açlık grevi hele 324 günlük
açlık grevi hiç olmaz... Bu sizin bilinç düzeyinize ve kararlılığınıza bağlıdır ve sa-
dece ona bağlıdır...” Ah, daha onlarca soru sorulabilirdi. Ama 324 günlük bir açlık
grevinin bedensel izlerini elle tutulur, gözle görülürcesine taşıyan bu kırılacak
gibi incecik kalmış genç kadını daha fazla tutmak ona ve direnişine de saygısızlık
olacak. İzin istedik. Vedalaştık. Bizi gülümseyerek uğurladı...

(Aktaran: Cumhuriyet Gazetesi - Aydın Engin)

***
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RUHUMUZ BU SÜRECİN İÇİNDE ÇİÇEK AÇTI

Halk TV’de yayınlanan “Ayrıntılar” programında Enver Aysever’in sorularını ya-
nıtlayan Nuriye Gülmen; “Ruhumuz bu sürecin sonunda çiçek açtı” dedi.

“Ruhumuz bu sürecin sonunda çiçek açtı. Çok güçlendik, kendimizi iyi hissedi-
yoruz. Bedenen elbette hasar gördük ancak kalıcı değil. Kaslarımız eski duru-
muna ulaşmadı. Yürümekte güçlük çekiyorum. Kemik yoğunluğumuzda azalma
var. Eskisinden daha sağlıklıyız.”

BİR ŞEY YAPMAK GEREKİYORDU

Adaletsizlik denen süreci uzun süre tecrübe ettim” diyen Gülmen, 
direnişin nasıl başladığına ilişkin şöyle konuştu: 

Akademiye başladıktan kısa bir süre sonra soruşturmalar geçirmeye başladım.
Akademik hayat içerisindeki hiyerarşiden kaynaklı mobbinge maruz kaldım. Ho-
caları tarafından evine temizliğe çağrılan araştırma görevlisi arkadaşlarımız
vardı. Fotokopi çekmekten tutun da kalan tüm angarya işler araştırma görevlile-
rine verilirdi. Akademik çalışmaların dışında kalan tüm işler yaptırılırdı. İtiraz etme
hakkınız da yoktu. Dolayısıyla bunlardan, verilen görevleri yapmamaktan, greve
katılmaktan kaynaklı soruşturmalar geçirdim. Osmangazi Üniversitesi’nde çalı-
şırken işten atıldım, dava açtım. Geri döndüm ancak sonrasında Fethullahçı ol-
duğum şüphesiyle soruşturma açıldı, açığa alındım. Adaletsizlik denen süreci
uzun süre tecrübe ettim.

Kararnamelerle açığa alınan arkadaşlarımın yaşadıkları bu kararı vermemde et-
kili oldu. Hukuka başvuracak bir yol yok, gayri hukuku bir şekilde işinize son ve-
riliyor. Kendi okulunuzda yani bir gün önce girebildiğiniz okula diğer gün terörist
olduğunuz gerekçesiyle kapıdan içeri alınmıyorsunuz.

Bu hukuksuzluğa, haksızlığa karşı bir şey yapmak gerekiyordu, bu duyguyla di-
renişe başladım. Bu adaletsizlik karşısında susmamak gerekiyordu. Bir teslimiyet
dayatması vardı ve bunun karşısında olmak gerekliydi.

AÇLIK GREVİ BİR ÇIĞLIKTI

120 günün sonunda açlık grevine karar verdik. Sesimizi duyurmak durumunday-
dık. Kapitalizm insanları yozlaştırıyor, duyarsızlaştırıyor. Sözle anlatmak bile yet-
miyordu. Açlık grevini bir çığlık olarak tanımlıyorduk. Mesele şuydu aslında,
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birileri Fethullahçı yapılanmayla ilgili suçlanacak ise bunun hedefi AKP iktidarının
kendisi. Bu yapılanmayı başımıza bela eden onlar. Biz bu konuda hesap verecek
kişiler değiliz. Biz kendimizi devrimci-demokrat olarak tanımlıyoruz. Biz çalıştı-
ğımız süre boyunca hep halk için çalıştık. Bir gün geliyorlar ve “seni işten atıyo-
ruz” diyorlar. Sen kimsin, bizi işten atıyorsun, atamazsın.

HOCALAR İHBAR TİMLERİ KURUYORDU

Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyenin ölümüyle sonuçlanan sürece ilişkin
de açıklamalarda bulunan Nuriye Gülmen; “Muhbirlik faaliyetinin bu denli yayıldığı
bir ortamda biz işimizi istiyoruz derken, akademisyenlerin buna dur demesi gere-
kirdi.” dedi. Soruşturma geçirdiğim zaman Osmangazi Üniversitesi’nde kapı kapı
hocaları gezerdim. Biz bunları yaşarken kimse kendilerinin başına geleceğine
inanmıyordu. Yaşananlar, suskunluğun bir sonucu aslında. Muhbirciliğin cumhur-
başkanı eliyle meşrulaştırıldığı bir dönemde bunların yaşanması hiç şaşırtıcı değil.
Aynı odada çalıştığınız arkadaşınız acaba ihbar ediyor mu diye düşünüyorsunuz
ve ediyordu. İhbar timi kuran hocalar oluyordu. Akademi çürümüş bir yer. Korku
belirleyici bir şey. Muhbirlik faaliyetinin bu denli yayıldığı bir ortamda biz işimizi is-
tiyoruz derken, akademisyenlerin buna dur demesi gerekirdi. Bunun için bir şey
yapmadılar. Yüksel Direnişinin temelinde de bu var. Bu korkuya karşı ses olmak.

AÇLIK GREVİNİ ŞİMDİYE KADAR YAPMAKTA HAKLIYDILAR

Açlık grevi sürecinde iktidarın kendileriyle temas ettiğini ifade eden Gülmen o
süreci anlattı: O dönemin Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli temas etti bi-
zimle. Ben görüşmedim ancak annem, Semih’in annesi ve eşi görüştüler. Açlık
grevinin 60’lı günleriydi. OHAL Komisyonu’nun ilan edileceği dönemdi. “Şimdiye
kadar yapmakta haklıydılar ancak artık açlık grevine son versinler. Çünkü artık
başvurabilecek bir yer olacak” şeklinde konuşmuşlar.

BİR BAŞKASININ İSTEĞİYLE 1 GÜN BİLE AÇ KALAMAZSINIZ

Açlık grevini bir örgüt talimatıyla yaptıkları iddialarına ilişkin yanıt veren Nuriye
Gülmen; “İnsan bir başkasının isteğiyle 324 değil, 1 gün bile aç kalamaz.” dedi.
“İnsanın açlık grevi yapabilmesi için, adalet duygusunun çok sarsılması lazım.
Birinin, bir örgütün isteğiyle 324 gün değil, 1 gün aç kalamazsınız. Bu argümanlar
hep kullanılıyor. Ne zaman insanlar büyük eylemler, iktidarı zora sokan bir direniş
yapsa ilk başvurulan savunma bu. Sadece su, şeker, bitki çayları alıyorduk ve
B1 vitamini kullanıyorduk. 35 kiloya düşmüştüm açlık grevine son verdiğimde…
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ÖĞRENCİLERİMİZİ MUHBİRLİK YAPAN HOCALARA 
TESLİM ETMEYECEĞİZ

324 gün süren açlık grevini nasıl sonlandırdığını ise şu sözlerle ifade etti: Biz
kazandığımızı en başından beri biliyorduk. Yüksel Caddesi’nde oturma hakkını
kazandığımız an, biz kazanmıştık aslında. Açlık grevinde gidebileceğimiz son
noktaya kadar gideceğiz dedik. Direniş devam ediyor, bitmiş değil; açlık grevi di-
renişin bir haliydi ancak sadece o son buldu. Öğrencilerimizi üniversitelerin, okul-
ların korkunç haline, muhbirlik yapan hocalarına teslim mi edeceğiz?
Etmeyeceğiz...

(Aktaran: Halk TV - Enver Aysever)

***

Nuriye Gülmen’den 8 Mart mesajı: “YÜKSEL’E DÖNECEĞİM!”

KHK ile ihraç edilen ve açlık grevine başlayan emekçi Nuriye Gülmen, Gazete
Karınca’ya röportaj verdi. Kadınlara 8 Mart mesajını ileten Gülmen, direnişine
dair ayrıntılara değindi.

“Bir kadın olarak zaten mücadele etmek çok daha zor.” diyen
Nuriye Gülmen sözlerine şöyle devam etti:

“... Çünkü bağlarımızdan kurtulmak bizim için daha zor. Mesela bir erkeğin bunu
yapması ailesi tarafından daha olağan karşılanabilir ama kadınınki öyle değil.
Benim ailem de mesela bunu kolay kabullenecek bir aile değildi. İnsanlar ne der
düşüncesi hakim. O feodal bağları kaldırmak bizim açımızdan daha zor. Tabii
erkek de olsa çocukları için endişelenirler ama bizim için bir adım daha zor.

Ben bu süreçle çok harika kadınlar tanıdım. Bizim birbirimize tutunmamız, ver-
diğimiz güç çok farklı. O kız kardeşlik duygusu çok farklı. Bir sürü kız kardeşim
oldu diyebilirim bu süreçte. Direniş öyle bir şey ki normalde insanlarla böyle yakın
olmak için uzun bir zamana ve deneyimlere ihtiyaç olur ama direnişte öyle değil.
Öyle bir duygu geçiyor ki iki tarafta da. Kısa sürede güzel dostluklar edindim.
Bir anda birbirimizi görüyoruz ve sanki bin yıldır tanışıyormuşuz gibi oluyor.
Orada birlikte olmak bizim için en temel referanstı. İşte buradayız demek ki kar-
deşiz, demek ki yoldaşız. Ve kadınlar benim için hep farklı oldu. Kadınlarla bir-
likte yürüyor olmanın gücünü çok iyi hissettim.”
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YÜKSEL’E GERİ DÖNECEĞİM

Bundan sonraki süreçte neler yapacağını Gülmen şu sözlerle açıkladı:

“Yüksel Direnişi devam ediyor. Bu beni çok rahatlatan bir şey oldu. Direniş sü-
rüyor ve ben de fiziki olarak tekrar kendimi topladığımda mevziim hala orada
olacak. Bunu bilmek çok güzel. Mevzii orada, ben de hala oradayım aslında sa-
dece fiziki olarak bulunamıyorum.

Şimdi ise programlar yapıyoruz, söyleşiler başlayacak. İlki Ankara’da olacak
sonra diğer illere de gideceğim. Ben hastaneden çıktığımda hemen İnsan Hak-
ları Anıtı’na gitmek istedim. Ama herkes henüz erken olduğunu düşünüyor (gü-
lüyor). Umarım ben iyileşmeden direniş kazanmış, insanlar işlerine dönmüş, anıt
özgürleşmiş olur ama öyle olmazsa ben yine Yüksel’de olacağım.”

Eğitimci Gülmen, 8 Mart vesilesiyle kadınlara seslendi:

“Direniş beni özgürleştirdi; öyle gerçekten. İnsan bir şey yapıyorsa önce kendisi
için yapıyor. Bedelleri ağır olabiliyor ama hayat böyle yani. ‘Ayağında diken ya-
rası olmayan yüzüne gül yaprağı süremez’ diye bir sözü vardı Tebriz’in, öyle ger-
çekten. Özgür olmak istiyorsak -sistem içerisinde olabilecek en iyi haliyle- onurlu
kalmak, güçlü olmak istiyorsak mücadele etmek, hak aramak zorundayız. Bunun
bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kadınlar olarak biz gerçekten her zaman
daha fazla saldırıya uğrayıp, daha fazla sömürülüyoruz. Tüm kadınlar birlikte
mücadele etmeliyiz.”

(Aktaran: Abc gazetesi - 8 Mart 2018)

***

AKADEMİDE MUHBİRLİK KOMİTELERİ OLUŞTURULUYOR

Siz bir dönem çalıştığınız Osmangazi Üniversitesi’nde de pek çok soruş-
turmaya maruz kalmış bir isimsiniz. Üniversitedeki katliam olayı size ne
düşündürdü?

Nuriye Gülmen: Orada çalıştığım süre boyunca 3 soruşturma geçirdim. Sürekli
psikolojik baskı ve yıldırma uygulamalarıyla karşılaştım. Berkin Elvan’ın katle-
dilmesini protesto eylemine, Gezi sürecindeki eylemlere katıldığım ve sendika-
mın aldığı grev kararına uyduğum için 1 yıl ve 2 yıl kademe durdurma cezaları
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ve maaştan kesme cezası aldım. Muhbir akademisyen tipi o zamandan hayata
geçirilmeye başlanmıştı.

Bu muhbir akademisyenler nasıl hareket ediyordu?*

Nuriye Gülmen: Şu anda akademide inanılmaz bir korku ortamı var, acaba ihbar
edilir miyim, işimden atılır mıyım diye. Üniversitelerde komite gibi çalışan, muhbirlik
faaliyeti yapan birimler oluştu. Selçuk Üniversitesi’nin bana Fethullahçı yapılan-
mayla ilişkili olduğuma yönelik açtığı soruşturma, açıktan muhbirliğe teşvik eden
bir soruşturmaydı. İhbarcılık yapın, sizi aklayalım diyorlar üstü kapalı bir biçimde.

Yani bu katliam ortamı göz göre göre geldi?

Nuriye Gülmen: ‘Volkan Bayar aşağılık bir katil’ deyip işin içinden sıyrılmak çok
kolay. Ama mesele bu kadar basit değil. Siz, her türlü muhbirlik faaliyetini yayar-
sanız, insanları itirafçılığa teşvik ederseniz, ki Cumhurbaşkanı bunu bizzat ken-
disi yaptı, bu sonuçların oluşması son derece doğal. Dolayısıyla bu ölümlerden
iktidarın kendisi sorumlu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan
Gönen ve muhbirlik faaliyetini yayan, yapan tüm idareciler sorumlu. İnsanların
birbirini ihbar ettiği bir çalışma ortamında ne bilim yapılabilir ne de eğitim verile-
bilir. Orada kokuşma ve ahlaki çürüme vardır.

Siz de aslında bunlar olmasın diye de direnmiştiniz...

Nuriye Gülmen: Evet. Biz direnişi bir seçenek olarak değil zorunluluk olarak
gördük. Bir yanıyla üniversitelerde, muhbirlik yapanlar değil, biz olmalıyız. Diğer
yanı ise şu: OHAL uygulamalarına, işten atılmaya karşı direnmek aslında az
önce bahsettiğim çürümenin önüne geçmek için de yaptığımız bir şey. Ne kadar
çok kişi OHAL’e ve OHAL’in getirdiği uygulamalara karşı direnir ve mücadele
ederse bu tarz olaylarla o kadar az karşılaşırız.

Açlık grevinize toplumdan ciddi bir destek gelmişti, iktidarın söylemleri de
hâlâ hafızalarda...

Nuriye Gülmen: Hepsi yıldırma faaliyetiydi, bize destek olan insanları alıkoyma,
bizi tecrit etme faaliyeti. Ama biz tutuklandıktan sonra açlık grevine devam edince
halktan daha fazla destek geldi, terörist söylemleri işe yaramadı zira herkes biliyor
ki onlara göre kendileri gibi düşünmeyen herkes terörist. Çok çaba sarf ettiler bizi
tecrit etmek için, terörist olduğumuzu iddia eden kitapçıklar hazırladılar, adımızın
söylenmesini bile yasakladılar. Ama bu yaptıkları onların acizliği idi, iki eğitimciye
boyun eğdirememenin acizliği. Ve sonuç alamadılar, o sahiplenmeyi kıramadılar.

(Aktaran: BirGün’den Meltem Yılmaz)
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500. GÜN: DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ...

Yüksel Direnişi’nin 500’üncü günü nedeniyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde
“Direniş Nereden Nereye” adlı br etkinlik düzenlendi.

Bu söyleşiye Nuriye Gülmen ile birlikte Yüksel Direnişçisi Mehmet Dersulu ile
Düzce Direnişçisi Alev Şahin katıldı.

‘NE MUTLU BİZE Kİ DİRENDİK’

Söyleşinin ilk sözünü KHK ile ihraç edilen mimar Alev Şahin alarak şöyle dedi:
“Tarih bana, ‘Direnecek misin yoksa teslim mi olacaksın?’ diye sordu. Ben di-
renme kararı aldım. Ve ne mutlu bana ki direnmişim” sözleriyle konuşmasına
başladı. 

Olağanüstü HAL’i (OHAL) “yasal sopa” olarak nitelendiren Şahin, şöyle
devam etti: 

“... Bir gece birileri çıkıp ‘sana artık ekmek yok’ ya da iktidarın deyimiyle ‘Ağaç
kökü yiyin’ dediler bizlere. Bizi bununla sınamaya çalıştılar. Ben direnmeyi
seçtim ve direnme kararlılığı noktasında Yüksel Direnişi vardı. Bu direniş
önümde bir gelenek olarak duruyordu. OHAL ile kamu emekçilerini ihraç etti-
ler. Ama şu ana kadar peyder pey devam etti bu süreç. Bugün de Boğaziçi
Üniversitesi öğrencilerini hedef gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşsizliğin
sebebi, katliamların, ölümlerin sebebi ben ya da bizler değiliz. Ben görevimi
kötüye kullanmadığım için ihraç edildim. Ama işten atılmış olmamız öfkemizi
biledi. Ne mutlu bize ki direndik ne mutlu ki tekrar insan onurunu taşımayı öğ-
retenlere.”

‘FAŞİZM DEVAM ETTİKÇE DİRENECEĞİZ’

Mehmet Dersulu: “... Açlık grevi bitti niye devam ettiriyorsunuz eyleminizi?’
diye soruyorlar bize. İşten atılan herkes halk için çalışan insanlardı. İşten
atılmadan önce de bu ülkede faşizm vardı ve işten atılmadan önce de bu fa-
şizme karşı direniyorduk. Eğer bir ülkede faşizm, adaletsizlik varsa buna kar-
şılık yapılacak şey ya direnmek ya teslim olmaktır. OHAL ile birlikte halkların
bütün kesimine karşı saldırılar arttı. Biz buna bir karşılık vermek zorundaydık
ve insan onurunu korumayı tercih ettik. Devam ediyoruz, çünkü işimize hala
dönmedik, çünkü faşizm hala devam ediyor. Direnmek için çok sebebimiz
var.”
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‘AÇLIK GREVİ SONLANDI AMA DİRENİŞ DEVAM EDİYOR’

Nuriye Gülmen, açlık grevi eylemleri sırasında kendilerine yönelik tutumları
değerlendirdi: 

“... Bir bizim yaşamamızı isteyen bir de yaşamamamızı isteyen tutumlar vardı.
Yaşamamızı isteyen insanlar açlık grevini bırakmamızı istiyorlardı. ‘Yeter ki ya-
şayın’ diyorlardı. Bizi çok sevdikleri için bunu diyorlardı; ama bu doğru değildi.
Bir de direnişimizi küçümseyen bir tutum vardı. Açlık grevi direnişimiz sonlandı;
ama direniş devam ediyor. Belki işimizi hiç alamayacağız, belki başka durumlarla
karşılaşacağız. Ama belirleyici olan teslimiyetçi politikalara karşı direnmeye
devam ediyor olmamız.”

SADECE İŞE GERİ DÖNMEK İÇİN DEĞİL

“... Biz evet işimizi geri istiyoruz; ama sadece bunun için değildi. Çünkü me-
seleye şuradan bakıyoruz. Tarihin sorduğu ‘Direnecek misiniz yoksa teslim
mi olacaksınız?’ sorusuna nasıl bir cevap vereceğiz noktasından bakıyoruz.
OHAL koşullarında sokağa çıkıp ‘İşimi Geri İstiyorum’ diyorsun ve gözaltına
alınıyorsun veya işkenceye uğruyorsun. İnsan sadece 3 bin lira maaşlı işe
geri dönmek için bu kadar şeyi göze almaz. Bir şekilde karnımızı doyurabili-
riz. Mesele; bizi bir şeyle sınıyor olmaları, mesele insanlığımızı sınıyor ol-
maları. Bu bir politika. Türkiye’de her gün yüzlerce insan bununla karşılaşıyor.
Bize adaletsizlik karşısında susun denmek istendi. İnsan kalmak için yaptı-
ğımız şey; bu adaletsizliği asla kanıksamamak. Bu herkesin yapması gere-
ken bir şey.”

DİRENİŞİMİZİN SOMUT VE SİYASİ KAZANIMLARI VAR

İnsanların işlerine geri dönmedikleri için açlık grevi eylemini “sonuçsuz”
olarak gördüğüne dikkat çeken Gülmen, eylemlerinin somut ve siyasi ka-
zanımları olduğunun altını çizdi. Bu kazanımları açıklayan Gülmen, şunları
söyledi: 

“... Bu açlık grevinin en büyük kazanımı değerlerimizi unutmamak ve unuttur-
mamak. Eğer unutursak içten içe çürümeye başlarız. Somut kazanımımız; iktidar
bir OHAL komisyonu kurmak zorunda kaldı. Bizi öncelikli değerlendirmek zo-
runda kaldı ve yargı yolu açıldı. Biz bunları çok büyük kazanımlar olarak gör-
müyoruz; ama bu kazanımlar için bile çok büyük bedeller ödendi. Siyasi olarak
kazanımlar elde ettik. 
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Örneğin; OHAL karanlığını yardık. Beyinlerimizi teslim almak için tesis edilmişti
OHAL. Direnmeyi aklının ucundan kimse geçiremesin diye tesis edildi OHAL.
Oysa faşizm OHAL’den önce de vardı. Kürt illerinde bodrumlarda yüzlerce insan
yaktı bu iktidar. 

Direnişimizin bir diğer sonucu da AİHM’i teşhir etmekti. Halklara umut oldu dire-
nişimiz. Tekrar bir araya gelebileceğimizi gördü Türkiye halkları. 

AKP faşizminin ne kadar aciz olduğunu gösterdi direnişimiz.

Sevdanın kavga içinde nasıl güçlendiğini gösterdi Semih ve Esra nezdinde. 

Yoldaşlığın gücünü gösterdi. Geleceğe bir direniş geleneği bırakmak gereki-
yordu. Eylemimiz tarihsel bir roldü ve bu rolü yerine getirdiğimiz için onur duyu-
yoruz. Direnmeye devam edeceğiz.” 

***

AÇLIK GREVİMİZE YÖNELİK İKİ YAKLAŞIM VE KAZANIMLARIMIZ

“...Direnişin tarihsel etkilerinden biri “OHAL’de bir şey yapılamaz” teorilerini alt
üst etmesi oldu. Haklı olduğumuz sürece her koşulda direnebileceğimizi, her
gün hücre hücre eriyerek, hücre hücre çatışarak bir direnişin sürdürülebileceğini,
önemli olanın direnme kararlılığına sahip olmak ve hangi koşulda olursa olsun
boyun eğmeyi reddetmek olduğunu gösterdi. Halkın “faşizme karşı direnilebilir”
inancını büyüttü. AKP faşizmi karşısında ezilen, kendini sıkışmış hisseden ve
politik bir özne olarak var edemeyen pek çok kişiye tutunacak bir dal yarattı. Ve
halka umut oldu...

Açlık greviyle ilgili yanlış olduğunu düşündüğüm iki temel yaklaşım var. 

Birincisi açlık grevinin kazanımlarını görmezden gelen ya da küçümseyen yak-
laşım. Bu tür bir yaklaşımı doğrudan savunan biriyle karşılaşmadım. Ama böyle
düşünenlerin olduğunu tahmin etmek güç değil. 

İkinci yaklaşım ise çok sık karşılaştığım, sadece bizim yaşıyor olmamıza odak-
lanan düşünce biçimi. Birincisi 324 gün açlık grevi yapıp herhangi bir hak ka-
zanmadan grevi sonlandırdığımız düşüncesine dayanıyor. Ne kazanıldı da
açlık grevi bırakıldı? 324 gün boşuna mı aç kalındı? Onca bedel boşuna mı
ödendi? 
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Diğeri ise yine kazanımlarımızı görmemede, sadece açlık grevini sonlandırmış
ve yaşıyor olmamızdan dolayı mutluluk duymada ifadesini buluyor. Bu iki yakla-
şımın ortak noktası açlık grevimizin kazanımlarını iyi tahlil edemiyor oluşu. Bu
yüzden kazanımlarımızı daha çok anlatmak ve vurgulamak gerektiğini düşünü-
yorum. Açlık grevini işimize dönme hakkımızı kazanmadan sonlandırdık. Ancak
bu, direnişin kazanımla sonuçlanmadığı anlamına gelmiyor. 

Zafer bizim için sadece fiziki bir kazanımın ifadesi değil. Hatta, belirleyici olan
fiziki kazanımdan öte siyasi kazanımlar. Bizce direnmenin kendisi en önemli
siyasi kazanım, zaferin ilanı anlamına geliyor. Çünkü direnmek; teslimiyeti
reddetmek, adaletsizliğe alışmamak demek. AKP iktidarının yapmak istediği
OHAL’le insanları hareket edemez hale getirmek ve koca bir halkı teslim al-
maktı. Direniş bu politikayı boşa düşürdü. Faşizme, göğsünü gere gere şunu
söyledi: “Ne kamu emekçilerini ne de Türkiye halklarını teslim almak öyle
kolay değil, çünkü biz varız. Size boyun eğmeyeceğiz, onurumuzu çiğnetme-
yeceğiz.” 

Evet, AKP’nin OHAL ve KHK politikası karşısında direnenlerin sayısı fazla olmadı
hiçbir zaman ama belirleyici olan kaç kişinin direndiği değil. Bir düşünürün dediği
gibi; “Tek bir kişi bile direniyorsa adalet onun ayağını bastığı yerde yeniden
kurulur.” 

Zaten direniş bir kişiyle başlayan bir direnişin ne kadar büyük bir etki yaratabi-
leceğini de gösterdi. Bugünden bakınca az da olsa direnenlerin olmasının etkisi
iyi tahlil edilemeyebilir. Çünkü egemenler direnişleri yok sayarak, görmezden
gelerek, her türlü araç ve yöntemle saldırarak halkın gözünde küçültmeye ça-
lışırlar. Sonuçta direnenlerin elinde, iktidarların elinde olan olanakların hiçbiri
yoktur ve çoğu zaman sınırlı sayıda insana ulaşırlar. Ama egemenler göster-
diklerinin aksine direnenleri her zaman önemser ve onları hesaba katarak ha-
reket ederler. Ve tarih her zaman direnenleri kaydeder. Yüksel Direnişi bu
anlamda genel ve ortalama olanı aştı. İktidarın elindeki tüm teknik olanaklara,
medya ve haberleşme ağına rağmen onların söylediklerinin aksini milyonlara
anlatmayı başardı. Bizim elimizdeki tek güç halkın içinden çıkmış olmamız,
halka güvenmemiz ve haklı olduğumuza inanmamızdı. Bırakın milyon dolar-
lara, şirketlere sahip olmayı, tüm medya kuruluşlarını yönlendirmeyi, işten atıl-
mış insanlar olarak ne maddi kaynağa ne büyük teknik olanaklara sahiptik ne
de söylediklerimizi emir sayarak aktaran medya kuruluşları vardı ama sesimiz
milyonlara ulaştı. Faşizmin tüm karalama kampanyalarına, yasaklamalarına,
baskılarına, gözdağına, direnişe yönelik sansür ve tecrit politikasına rağmen
direniş kendi sözünü söyledi ve tüm halka duyurdu. Bu sayede KHK’larla işten
atmalar meşruiyetini yitirdi ve durma seviyesine geldi. Direnişimizin en önemli
somut kazanımı da bu oldu. 
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Biz açlık grevine başlamadan önce binlerce insanın işten atıldığı KHK’lar yayım-
lanırken açlık grevimizin duyulması ve ses getirmesiyle uzunca bir süre KHK ile
işten atmalar olmadı. Daha sonra da tek tük gerçekleşti. Bu yüzden direnişimizin
kamu emekçilerinin sigortası olduğunu söylüyoruz. Hala da öyle.

AKP iktidarı sadece kamu emekçileri açısından değil, tüm Türkiye halkları açı-
sından, atacağı her adımda direnişimizi hesaba katmak zorunda. Bu açıdan di-
reniş, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de belirliyor. 

Direnişin diğer somut kazanımları OHAL komisyonunun kurulması, dosyaları-
mızı öncelikli olarak incelemesi ve yargı yolunun açılması oldu. Bu kazanımlar
siyasi olarak kazandığımız zaferin yanında elbette küçük kalıyor. Ama bir yan-
dan direniş tüm Türkiye halklarına şunu bir kez daha kanıtlamış oldu: Ülke-
mizde bu küçük dediğimiz kazanımlar için bile ağır bedeller ödemeyi göze
almak gerekiyor. 

Direnişin belki bugünden göremediğimiz siyasi etkileri de olacaktır. Ama bizim
cephemizden görünen, çok önemli olduğunu düşündüğüm diğer etkilerine de
değinmek istiyorum.

Örneğin direnişimiz AKP iktidarının OHAL politikalarıyla göstermek istediği-
nin aksine ne kadar güçsüz olduğunu ilan etti. Her şeyi yapmaya muktedir
ve her yaptığında haklı olduğunu göstermeye çalışan iktidar direnme karar-
lılığına sahip iki direnişçiye boyun eğdiremeyecek kadar güçsüzdü. Devletin
bütün imkanları ellerindeydi ve iktidar etmenin bütün olanaklarını direnişi-
mize karşı kullandılar. Hakkımızda dava açtılar, bizi tutukladılar, henüz hak-
kımızda açılan dava devam ederken İçişleri Bakanı’ndan Cumhurbaşkanına
kadar faşizmin temsilcileri terörist olduğumuza dair açıklamalar yaptılar.
Hakkımızda kitapçıklar yayımladılar, direnişimize özel eylem yasağı ilan et-
tiler, ismimizi söylemeyi yasakladılar, avukatlarımızı tutukladılar, bizimle ilgili
eylem yapan kişileri gözaltına aldılar, günlerce gözaltında tuttular, bizim gibi
KHK ile işten atılmış iki direnişçi arkadaşımızı, Nazife Onay ve Celal Akgün’ü
tutsak ettiler. Ama tüm bunlara rağmen direnişi bitiremediler, halkın direnişi-
mizi sahiplenmesinin önüne geçemediler. Direniş karşısında tüm güçlerini
kullandılar, boyun eğmeyi reddeden iki direnişçiye güçlerinin yetmediğini
hep birlikte gördük.

Tayyip Erdoğan’ın; “iki terörist için dünyayı ayağa kaldırdılar” deyişi rastgele
kullanılmış bir ifade değildir. Faşizmin temsilcileri kendilerine karşı yapılan eyle-
min yarattıklarını abartmazlar aksine küçültmeye çalışır, görmezden gelmeyi ter-
cih ederler. Ama direniş onları öyle rahatsız etti ki direnişin gerçek etkisini kendi
ağızlarıyla söylemek zorunda kaldılar. 
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Direnişin tarihsel etkilerinden biri “OHAL’de bir şey yapılamaz” teorilerini alt
üst etmesi oldu. Haklı olduğumuz sürece her koşulda direnebileceğimizi, her gün
hücre hücre eriyerek, hücre hücre çatışarak bir direnişin sürdürülebileceğini,
önemli olanın direnme kararlılığına sahip olmak ve hangi koşulda olursa olsun
boyun eğmeyi reddetmek olduğunu gösterdi. Halkın “faşizme karşı direnilebi-
lir” inancını büyüttü.

AKP faşizmi karşısında ezilen, kendini sıkışmış hisseden ve politik bir özne ola-
rak var edemeyen pek çok kişiye tutunacak bir dal yarattı. Ve halka umut oldu.
OHAL karanlığını yardı. “Sokağa çıkılamaz” denen ve kimsenin sokağa çıkmayı
göze alamadığı bir dönemde sokağı yeniden çıkılabilir kıldı. Bu anlamda Yüksel
Direnişi direnme ve sokağa çıkma hakkımızın sigortası oldu.

320 gündür, her gün iki kez devam eden gözaltına alma saldırısına rağmen di-
renişimiz sürüyor ve hala Türkiye halklarının hak mücadelesinin sigortası olma
işlevini sürdürüyor.

Direniş sevdanın, yoldaşlığın ve sahiplenmenin ne demek olduğunu hepimize
yeniden hatırlattı. Semih ve Esra özelinde, sevdanın kavga içinde gerçek anla-
mını bulduğunu gördük. Burjuva kültürünün özendirmeye çalıştığı günübirlik aşk-
ların, birbirini tüketen ilişkilerin karşısında gerçekten sevmenin ne demek
olduğunu onların aşkları somutladı. Esra, Semih için açlığa yattı. Açlığın koy-
nunda bir aşkın büyüyüşüne tanık olduk. 

Mehmet ve Feridun Amcalar sahiplenmenin, yoldaşlığın ne olduğunu hatırlattılar.
Burjuva kültürünün yaydığı bencillik karşısında bizimle birlikte ölümü göze alarak
gerçek sevgiyi ve sahiplenmeyi gösterdiler. Yoldaşlık gerçek anlamını bir kez de
onların açlığıyla tarihe yazdırdı. 

Açlık grevimize ve direnişimize yönelik yazının başında ifade ettiğim yaklaşım-
ların olmasını son derece doğal karşılıyorum. Ancak bu düşünce biçimine karşı
savaş açmanın da bir o kadar gerekli, hatta zorunlu olduğunu düşünüyorum.
Zira, tarihin lokomotifi egemenlerden değil halklardan yana dönsün istiyorsak
hem direnmeli hem de direnişi ve kazanımlarımızı halkların bilincinde ilmek ilmek
işlemeliyiz.

(Aktaran: Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi - Nisan sayısı)

***
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VELİ SAÇILIK’IN DURUMUNA DAİR;

Halkımıza!

Veli Saçılık’ın, Yüksel Direnişinden ayrıldığı tarihten bugüne kadar, neden artık
eyleme katılmadığı sorularına, kendisi adına cevap vermeyi etik bulmadığımız
için, kendisine direnişten ayrıldığını ilan etmesi için çağrılarda bulunduk. Çağrı-
larımıza olumlu yanıt vermesine karşın, direnişten çekildiğini net bir şekilde açık-
lamadı. Bu nedenle, siyasi ahlakımız gereği dedikodu yapılmasının önüne
geçmek ve halkımızın kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına Veli Saçılık
ile yaşadığımız süreci net bir biçimde anlatacak olan bu yazıyı kaleme almak biz
Yüksel Direnişçileri açısından bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kendisine direnmekten başka bir çaremiz olmadığını, kendisine uygun olan gün-
lerde, gelebileceği ölçüde eyleme katılmasının bizim için sorun teşkil etmeyece-
ğini, direnişe olan ilgiyi yükseltecek olanın yine bizler olduğunu, bildiriler dağıtıp,
kitle çalışmaları, konserler, etkinlikler organize edebileceğimizi, emek vermeden
kendi kendine ivmenin yükselmesinin mümkün olmadığını, başka yerlerde farklı
eylemlere elbette sıcak baktığımızı ancak bunca emekle kazanılmış olan alanı
da asla bırakmamamız gerektiğini açıklamış isek de direnişten çekilme kararını
değiştirmemiştir.

Veli Saçılık, ihraç edilmesinin hemen ardından; Nuriye Gülmen’in 9 Kasım 2016
tarihinde başlatmış olduğu direnişe katılmaya başlamış, defalarca gözaltına alı-
nıp işkence görmüş, bu işkencelerden birinde omzu kırılmış, direnişten ayrıldığı
tarihe kadar da ağır fiziki işkencelere, para cezalarına ve hakkında açılmış da-
valara rağmen bizlerle birlikte direnmiştir. Direnişten ayrıldığını “bölünmüşlük gö-
rüntüsü vermemek” adına açıklamadığını söyleyen Veli arkadaşımızın bu
tutumu, milletvekilliği adaylığını açıklamasıyla birlikte direnişimizin politik hattıyla
çelişik bir görüntü vermesine sebep olmuştur.

Nuriye ve Semih’in açlık grevinin bitmesinin ardından, 27 Ocak 2018 tarihinde
Yüksel ailesi olarak yaptığımız bir toplantıda; Veli Saçılık, her gün iki kez yapılan
eylemlerin bire düşürülmesini önermiş ancak genel kanaat açlık grevi bitirilir bi-
tirilmez eylem programında böyle bir değişikliğe gitmenin faşizme karşı verdiği-
miz mücadelede bizi geri bir noktaya çekeceği yönünde olmuştur. 

Bunun üzerine;

- Kişisel nedenlerle direnişi bu haliyle devam ettirmesinin mümkün olma-
dığını,
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- Sosyal medyada direnişe olan ilginin azaldığını, eylem videolarının
ancak birkaç retweet aldığını,

- Başka yerlerde farklı eylemler yapılabileceğini,

- Yüksel Direnişinin açlık grevinin bitmesiyle birlikte sonlanması gerekti-
ğini, Konuşmasının farklı noktalarında söyleyerek direnişten ayrılacağını
belirtmiştir.

Bu anlamda;

- Veli Saçılık’ın 27 Ocak 2018 tarihi itibariyle direnişten ayrılmış olması
sebebiyle, HDP’den milletvekili aday adayı olmasının Yüksel Direnişini
hiçbir suretle bağlamadığını ilan ederiz. Yüksel’de direnişi seçen ve ne
pahasına olursa olsun direnmekte ısrar eden irade, kendisini her zaman
alanlarda ve direnişte olmak gerektiği düşüncesiyle beslemiş ve seçimleri
hiçbir zaman halkın ve emekçilerinin sorunlarının çözüm aracı olarak gör-
memiştir. Yüksel Direnişçileri olarak faşizme, OHAL’e, KHK’lara karşı mü-
cadelenin sandıkta değil sokakta verilmesi gerektiği düşüncemizi buradan
bir kez daha beyan ederiz.

Yüksel Direnişinin hiçbir siyasi partinin seçim çalışmasına malzeme yapılmaması
gerektiği konusunda herkesin gerekli hassasiyeti göstereceğini umuyoruz.

Saygılarımızla

YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ

***

ÇÖZÜM SOKAKTA, DİRENİŞTE!

Veli Saçılık ile ilgili yazdığımız yazı, yazıyı yazmamızın nedenini açıklıyor. Yazı
iyi okunursa orada birçok söylentinin ve açıkça dedikodu diyebileceğimiz konuş-
maların önüne geçmek için Veli Saçılık’tan bir açıklama yapmasını istediğimizi,
bunu net olarak yapmayınca bizim buna gerek duyduğumuzu anlatmıştık. Altında
başka bir şey aramaya, cümle altı ve niyet okumaya gerek yok. Yüksel Direniş-
çileri bugüne kadar eylemlerinde kendisini net olarak ortaya koydu. Söylemle-
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rinde de hiçbir zaman iktidar dışında bir hedef gözetmedi. Söylediğini yaptı, yap-
tığını söyledi.

Direnişimizin mücadelesi faşizme karşıdır ve bunu doğru yöntemlerle sokakta
yapmaya çaba göstermektedir. Metne destek vermek-vermemek deyimi bizce
doğru bir tanım değil, zira taraf olunacak bir durum söz konusu değildir. Biz bir
durum tespiti yaptık ve kendimizi doğru ifade etmek istedik. Yüksel Direnişçileri
faşizmin olduğu yerde seçimin bir çare olduğunu düşünmüyor. “Oy vermek
çözüm olsaydı, yasaklanırdı.” Bugün yasaklanan şeylerin evet bir çare olduğunu
düşünebiliriz. Örneğin sokağa çıkmak, sokakta açıklama yapmak, dernek kur-
mak, dernekler üzerinden insanlarla buluşmak yasak.

Faşizm kontrol edemeyeceği her şeyi yasaklıyor. İstediği gibi davranan herkesi
kabul ediyor. Bugün sendikalara dokunmuyor. Çünkü sendikalar sokağa çıkmı-
yor. Sendikalar grev örgütlemiyor. Kapatılmasına, engellenmesine bir neden ya-
ratmıyor. İktidarı zora sokacak bir hareketlilik içinde olmazsanız “rahatsınız”.
Aslında medyanın teslim alınmasından gazetecilerin işten atılmasına kadar ikti-
darın yaptığı bütün manipülatif işler seçimin yapılması ama istediği biçimde ya-
pılması üzerinedir. Çünkü kendisini seçim üzerinden meşrulaştırmaktadır.

Her ağzını açtığında “seçilmiş Cumhurbaşkanı” tabirini kullanmaktadır. Bu söy-
lem seçimin hala halk üzerinde bir etki yarattığının göstergesidir. Evet, halk se-
çimin çare olmadığını anladığında iktidar tüm gücü eline geçirmiş ve katliamlara,
sokak infazlarına hazır duruma gelmiş olacak. İşte o zaman bugünkünden daha
büyük kayıplarla bir mücadele verilecek. Nuriye ve Semih tutuklandığında polis
fezlekesinde ve savcı iddianamesinde Gezi ve Tekel benzeri direnişlere sebep
olmak istedikleri suçlaması vardı. Bu da gösteriyor ki iktidarın en büyük korkusu
halkın ayaklanması ve halk desteği ile iktidarın indirilmesidir.

Ne gariptir ki seçimleri kendi ilan ediyor ve yapılması için kurumlarını çalıştırıyor.
Sokağa çıkanı ise gözaltına alıp tutuklamakla tehdit ediyor ya da tutukluyor.
Bugün halka ulaşmak için sokak ve sosyal medya dışında bir alternatifimiz yok-
tur. Sosyal medyadan haberleşip sokakta buluşmanın önemini Gezi ayaklanma-
sında çok net gördük. Bizim meramımız budur. Bu nedenle Veli’nin ya da başka
adayların adaylığını desteklemek gibi bir tavrımız olamaz. Herhangi bir partinin
veya adayın tarafı değiliz. Bu tavrı referandumda da gösterdik. Burada da dire-
nişin bir taraf olmasını istemedik. Referandumun bir sonuç getirmeyeceğini ba-
şından söyledik. Nitekim YSK’yı devreye sokarak referandum sonucunu %51
ilan ettiler. Çünkü dürüst ve adil bir seçim olmayacağını biliyorduk.

Hem faşizmden bahsedecek hem de seçim sonucuyla gideceğini düşüneceğiz.
Sizce de bu çok çelişik değil mi? Ya faşizmi tanımıyoruz ya da gücümüzün far-
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kında değiliz. Evet, birçok partiden tanıdığımız insanlar var ve birçoğunun direnişi
desteklediklerini biliyoruz. Ama milyonlarca halk desteğimiz de var. Halka karşı
sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Ve halkı geçici, çözüm getirme-
yen umutlarla oyalamak istemiyoruz.

Bizce her zaman söylediğimiz ve yaptığımız gibi çözüm sokakta ve direniştedir.
Başka yolu yok. Yüksel Direnişinin bugün 561. günü. Faşizme karşı 56 gündür
sokaktayız. Evet, bu hali devam edecek. Çünkü bu şekli 22 Mayıs 2017 tarihin-
den beri bu iktidarın valilik talimatıyla günde iki kez bir grup kamu emekçisine
basın açıklaması hakkı vermediğinin teşhiridir. 365x2=730 kez direnişçilerin işi-
mizi geri istiyoruz talepli basın açıklamasına saldırdığının teşhiridir. Ama direnişin
sadece bu şekilde devam ettiğini söyleyemeyiz. Direnişin ihraçlarla kahvaltısı
var 15 günde bir. Her Cumartesi Yüksel Okulu ile yürüyen dersleri var. Her hafta
çıkan Yüksel Gazetesi direnişin eylemlerinden yalnızca birkaçı. Kapı kapı dolaşıp
bildiri dağıtıyoruz. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Ülkenin birçok yerinde
yaptığımız söyleşiler var. Yüksel Direnişinin bir parçası olan Düzce direnişi halen
devam ediyor.

Film izliyoruz, şiirler yazıyor, besteler yapıyor, günceler ve yazılar yazıyoruz. Di-
renişçiler günde iki kez alana çıkan ve basın açıklaması yaparken gözaltına alı-
nan insanlar değiller. Direniş çok boyutlu. Tabi ki bunu duyuracak ve anlatacak
olan medya mensupları, yani sizlersiniz. Direniş sokak ve kültürel halleriyle
devam edecek diyelim.

Rejim seçimle değişmez, seçimle iktidar el değiştirir. Bu, iktidarın dünyadaki em-
peryalist projelerden bağımsız hareket ettiğini düşünülebilir mi? Böyle düşünür-
sek iktidara çok anlam yüklemiş oluruz. Yani bu faşizan ortamı Tayyip Erdoğan’ın
tek başına ya da bir ekiple planladığını düşünmek onlara değer atfetmek olur.
Ben-biz bunun böyle olmadığını düşünüyoruz. Bu rejim kapitalizmin devrevi kri-
zinin bir ihtiyacıdır. Kapitalizm üçüncü büyük krizini yaşıyor. Ve emperyalist te-
keller bu krizi aşmak için tüm ülkelere biçim ve ayar veriyor. Ortadoğu Projesi
Eş Başkanıyım diyerek başbakan olan birinden bahsediyoruz.

Sizce onu kim eş başkan seçti? Ortadoğu’yu biçimlendiren kimdir? Suriye, Mısır,
Libya’da iç savaşların düğmesine kim bastı? Bu nedenle bu ülkede de rejimin
seçimle değişeceğini düşünmek, halkın yararına bir iktidar olacağını düşünmek
ancak yine sonuçsuz umutlar dağıtmak olur halka. Seçim çare değil diyerek bi-
tirmek isterim sözlerimi.

Bir de şunu söylemek isteriz ki çok çaresiz kaldılar ve halkı karşılarına almak is-
temeyerek bize işlerimizi geri verdi bu iktidar diyelim. Sizce bu mücadele biter
mi? Eğer işimize döndük tamamdır diyeceğimizi düşünüyorsanız Yüksel Direni-
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şini ve direnişçileri hiç tanımamışsınız demektir. Direniş bu haliyle biter çünkü
talebi işidir. Ancak mücadele başka halleriyle devam eder. Çünkü biz zaten mü-
cadele eden insanlar olduğumuz için ihraç edilmiştik. 

Son söz olarak diyelim ki;

“HAK VERİLMEZ ALINIR, ZAFER SOKAKTA KAZANILIR”

Nuriye Gülmen

(Aktaran: Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi - Haziran 2018)

***
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ÇUKURUN DİBİ YOKTUR! KESK İHBARCILIK YAPIYOR

30 Mayıs 2018 tarihinde KESK yönetimindeki reformistlerle Yüksel Direnişçi yeri
adına genel merkez binasında bir görüşme gerçekleştirildi. Yüksel Direnişçileri’ni
temsilen Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu bu görüşmede yer aldı. Aşağıdaki
yazı bu görüşmeyi anlatmaktadır.

KESK DİRENENLERİ YOK SAYDIĞINI İLAN ETTİ!

Yüksel Direnişçileri ve Kamu Emekçileri Cepheli memurlar tarafından 7 Kasım
2017’de “KESK başta Nuriye ve Semih olmak üzere ihraç edilmiş tüm üyelerine
sahip çıkmalıdır” talebiyle KESK Genel Merkez binasında başlatılan oturma ey-
lemi, Haziran 2018 itibariyle devam ediyor. Çünkü KESK yönetimi halen ihraç
edilmiş kamu emekçilerinin işlerine dönmesi talebiyle bir eylem programı çıkar-
mış değil. Her türlü baskı, gözaltı, tutuklama ve işkenceye rağmen ilmek ilmek
örülen Yüksel Direnişi devam ederken, KESK yönetimi Yüksel Direnişini ve
KESK’te oturma eylemi yapan KEC’lileri görmezlikten gelmeye devam ediyor.

KESK’te oturma eylemi yapan KEC’liler, 30 Mayıs 2018 tarihinde KESK ile bir
görüşme daha gerçekleştirdi. Görüşmede KEC’lilerin dört gündem maddesi
vardı. Birincisi, Yüksel Direnişinin 500. günü kapsamında yapılan etkinlikler için
hiçbir sendikanın direnişçilere yer vermemesiydi. İkinci gündem maddemiz KESK
yönetiminin, genel merkez binasında devam eden oturma eylemiyle ilgili sendika
genel merkezlerine ve şubelere gönderdiği yazıda kullandığı ifadelerin ihbarcılık
niteliğinde olmasıydı. Üçüncüsü, devam eden oturma eylemimizin taleplerini kar-
şılamak için KESK Genel merkez yöneticilerinin bir adım atıp atmayacağı; dör-
düncü gündem maddesi ise KESK üyesi tutsaklarla ilgili KESK’in bir şey yapıp
yapmayacağı meselesiydi.

SENDİKALAR, YÖNETİMDEKİ ANLAYIŞLARIN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR!

SENDİKA BİNALARI, DİRENEN ÜYELERİNE KAPATILAMAZ!
KESK Genel Merkez yöneticilerinden üç kişinin bulunduğu görüşmede, Yüksel
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Direnişinin 500. günü etkinlikleri için sendika salonlarını kullanmak istediğimizde
KESK’e bağlı sendikaların yönetimlerinden olumsuz cevap aldığımızı; Yüksel Söy-
leşileri için gidilen illerde de aynı tavırla karşılaştığımızı anlattık ve Yüksel Direniş-
çilerine sendikaların kapılarını kapatma konusunda KESK’in bir kararı olup
olmadığını sorduk. KESK MYK üyeleri bu konuda herhangi bir karar almadıklarını
ancak sendika tabanının KESK’te devam eden oturma eyleminden rahatsız olduğu
için böyle bir sonuçla karşılaşmamızın doğal olduğunu ifade ettiler. Ayrıca yöneti-
ciler, KESK’li üyelerin gelip bizi sendikadan çıkarmak istediğini, kendilerinin üyeleri
tuttuğunu söylediler. KESK Genel Merkezi’nde devam eden oturma eyleminin gayri
meşru olduğunu ve emekçilerin derhal binayı terk etmeleri gerektiğini ifade ettiler.

Biz de kendilerine, bize kapatılan sendika salonlarının, üyelerin oturma eylemin-
den rahatsızlık duymasıyla ilgili olmadığını, bu kararların üyeye sorularak alın-
madığını, KESK’te yönetimde bulunan kendi anlayışlarından şube yöneticilerinin
bu kararları verdiğini ve sendika binalarını bize kapattığını ifade ettik. Bu tutum-
dan vazgeçilmesi gerektiğini, çünkü emekçilerin KESK’e sorumluluklarını hatır-
latmak için oturma eylemi yaptığını ve KESK yöneticilerinden ihraç edilmiş
üyelerine sahip çıkmaları konusunda bir adım beklediğini; ancak yöneticilerin
sorumlulukları yerine getirmek bir yana geri adım attığını ve emekçileri cezalan-
dırmaya çalıştığını, bunun doğru bir tavır olmadığını söyledik.

Bizler, KESK’e bağlı sendikalara üye emekçilerin, yapmakta olduğumuz oturma ey-
leminden rahatsız olmadığını tecrübelerimizden biliyoruz. “Yüksel Direnişini Ana-
dolu’ya yayacağız” şiarıyla açlık grevi zaferini ve direnişi Anadolu’yu karış karış
dolaşarak halka anlatıyoruz ve görüyoruz ki, üyelerin talebi KEC’lilerin KESK’ten
çıkması değil, KESK’in sokağa çıkması ve sorumluluklarını yerine getirmesidir.

Devrimci memurlar, KESK’in ve bağlı sendikaların binalarının üyelere kapatıla-
mayacağını dolayısıyla bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirttiklerinde “Siz-
lere daha önce söylediğimiz gibi artık sizlerle görüşme yapmayacağız” cevabını
aldılar.

ÇUKURUN DİBİ YOKTUR! KESK İHBARCILIK YAPIYOR. KAMU EMEKÇİLE-
RİNİ FAŞİZMİN HEDEFİ HALİNE GETİRİYOR!

Ayrıca, KESK’in 3 Mart 2018 tarihinde genel merkezlere ve şubelere KESK’te
devam eden eylemle ilgili yolladığı yazısında; “Üyeler dışında eyleme katılanlar
oluyor, biz gelenleri denetleyemiyoruz” diyerek oturma eylemi yapan emekçileri
iktidarın hedefi haline getirdiğini, ihbarcılık yaptığını söyledik. Bunun çok tehlikeli
bir tutum olduğunu, eğer burada oturma eylemi yapan emekçiler KESK’in; “biz
buraya gelenleri denetleyemiyoruz” şeklindeki ifadelerinden dolayı faşizmin sal-
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dırısına maruz kalırsa bunun altından nasıl kalkacaklarını sorduk.

Yöneticiler, ihbarcılık olarak nitelendirdiğimiz sözlerini; “biz öyle uygun gördük”
diyerek savundular ve aslında burada hedef gösterenin KEC, hedef gösterilenin
ise KESK olduğunu belirttiler. 

KESK’te yapılan eylem, hiçbir şekilde bir hedef gösterme olamaz. Çünkü sözünü
düşmana değil, dosta söylemektedir. KESK’e, ihraç edilen üyelerine sahip çık,
demektedir. Burada KESK’i AKP faşizminin hedefi haline getirecek bir ifade ya
da fiil yoktur.

Ancak KESK, “genel merkez binamıza giren çıkan belli değil, burada denetimi
sağlayamıyoruz” dediğinde, açıkça AKP faşizmine, “ben denetim sağlayamıyo-
rum, sen sağla” diye çağrı yapmaktadır. Bu sözler çok net bir şekilde ihbarcılıktır
ve KESK’in geldiği noktayı göstermesi açısından da önem taşımaktadır.

İhbarcılık yaptıklarıyla ilgili tespitimizi yinelediğimizde bu kez ağızlarından baklayı
çıkardılar ve polisle bu konuyla ilgili görüştüklerini, polisin kendilerini uyardığını
fakat kendilerinin “onlar bizim üyemiz” diyerek bize sahip çıktıklarını ifade ettiler.
“Biz, polisin üzerimizdeki baskısına rağmen size sahip çıkıyoruz” dediler. Örne-
ğin, sendikaya sendika üyesi olmayan, İzmir’den bir taşeron işçinin geldiğini söy-
lediler. (Bu kişi işini geri almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde 184 gün
açlık grevi yapan Mahir Kılıç’tır.)

Polisin bizim orada yaptığımız eylemden rahatsız olması doğaldır. Çünkü eylem
emekçilerin hakkını korumayı, emekçileri bir araya getirmeyi, örgütlü hareket et-
melerini sağlamayı, üyelerinin ekmek ve onurlarına yapılan saldırı karşısında
çalışma hakları için hiçbir şey yapmayan, aksine üyelerini pasifleştiren bir sen-
dikayı harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Polis halkın yararına olan bir eylem-
den rahatsız olur, taciz eder, terörize etmeye çalışır. Bu doğaldır. Bunu yapmasa
biz yanlış bir şey yaptığımızı düşünür, kendimizden şüphe ederdik. Ancak sen-
dikanın bizim oradan çıkmamız için ihbarcılık yapması ve çıkmamız gerektiğiyle
ilgili argümanlarında eylemimizi terörize etmeye çalışan Ankara polisini referans
göstermesi kabul edilemez!

Polise karşı; sendika üyelerini ve eyleme destek olan halktan insanları, Yüksel
ailesini “savunmalarını” bir lütuf gibi görmeleri ve göstermeleri kabul edilemez.
Elbette sendikamızda oturacağız. O binalar, sadece MYK üyesi olanlara ait de-
ğildir. Sendikalar üyelerindir.

Orası bir sendikadır ve sendika binasına üye olsun olmasın, halka düşmanlık
etmemiş herkes girebilir. Sendikaya giremeyecek olanlar direnenler, direniş dost-
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ları, halkın evlatları değil, halka düşman olanlardır. Ancak biz o kapıdan AKP’nin
bakanının girdiğini ve içeride ağırlandığını gördük. Polisin KESK’in yapacağı bir
eylem öncesinde binaya geldiğine ve eyleme kaç kişinin katılacağını sorduğuna,
KESK yönetiminin de bu soruya cevap verdiğine şahit olduk. Biz, onların ahbap-
lık kurduğu o polislerden her gün işkence görüyoruz. KESK üyesi 4218 emekçi
onların sendika binasında ağırladığı bakan tarafından işlerinden atıldı. Ancak
KESK yöneticileri için polisin sendikaya gelmesinde, eyleme katılacak insan sa-
yısını sormasında bir beis yoktur. Polisin sendikaya girmesini meşru görenlerin,
sendikaya giren emekçileri terörize etmesi doğaldır.

Sendika yöneticileri eğer bize söyledikleri gibi polise; “sendikamızda bulunanlar
bizim arkadaşlarımızdır” dedilerse, bunun için onlara minnet duymamızı bekle-
mesinler. Kamu emekçilerinin haklarını korumak için direnen ve işini isteyen
emekçilerden daha çok polise yakın olmalarını meşru görmüyoruz. Polisle bi-
zimle olduğundan daha fazla muhatap olan, onun sözünü emir telakki eden ama
bizim “üyelerine sahip çık” sözümüzü küfür olarak algılayan ve asla harekete
geçmeyen sendika yöneticileri, kendilerine teşekkür etmemizi beklemesinler.
Şunu da söylemek gerekir ki; sizi polise karşı savunuyoruz diye efelenen bir sen-
dikal anlayışın sonraki adımı, emekçileri polise şikayet etmek olacaktır. Çünkü
çukurun dibi yoktur. Gerilemenin sonu yoktur.

Görüşmenin iki gündem maddesi daha vardı: KESK’teki fiziki varlığımızın sebebi
olan “KESK’in ihraç edilmiş üyelerine sahip çıkmak için bir mücadele programı
çıkarması” talebimiz. İkincisi KESK üyesi tutsak kamu emekçileriyle ilgili bir gün-
demlerinin olup olmadığıydı. Ancak bu iki gündem maddesi görüşülemedi. Çünkü
iki yönetici toplantı devam ederken; “Sen kimsin ki ben seninle üyenin önünde
tartışacağım” diyerek toplantıyı terk ettiler. 

KESK MYK’SI SİYASİ TARTIŞMALARIN DİLİNİ
BİR BASAMAK AŞAĞIYA İNDİRMİŞTİR!

KESK NE DİYOR? BİZ NE DİYORUZ?
KESK diyor ki: Yaptığınız eylemden bütün şubeler rahatsız durumda ve şube-
lerin gelip sizleri buradan çıkarmaması için şubeleri biz tutuyoruz.

Biz diyoruz ki: Bu dil, emekçilerin, birbirine dost olanların değil, iktidarın halkı
korkutmak, sindirmek için kullandığı dildir. Hatırlanırsa, AKP de halkı “yüzde elliyi
evde zor tutuyoruz” diyerek tehdit etmişti.

Bizim yaptığımız eleştiridir! Eleştirinin, sadece sözle değil fiziki olarak KESK bi-
nası içinde bulunarak ifade edilmesidir. Söylediğimiz çok açık: Üyeleriniz için bir
mücadele programı çıkarana kadar buradan gitmeyeceğiz.
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Size sorumluluğunuzu hatırlatıyoruz. Yaptığımız eleştirinin cevabı; “üyeleri zor
tutuyoruz” olamaz. Zor tutuyoruz dedikleri, direnen kamu emekçilerine karşı kış-
kırtmaya çalıştıkları kendi tabanlarıdır. KESK’in yapması gereken eylemimiz kar-
şısında kendi tabanını kışkırtmak değil, bu konuyu tüm üyelerin karşısında bizim
de katılımcı olacağımız şekilde tartışmaya açmaktır. 

Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bizi “üyeleri zor tutuyoruz” diyerek tehdit
edeceğinize; bizim de katılımcı olacağımız, tüm üyelerin çağrıldığı bir toplantı ör-
gütleyin, bu konuyu üyenin önünde tartışalım. Siz, ihraç edilmiş üyelerinizin
önünde, onların çalışma haklarına, ekmeklerine ve onurlarına yapılan bu saldırı
karşısında yeterince şey yaptığınızı bir de üyelerin önünde savunun. Üyelerin bizi
sendikadan atmak istediğini, üyelerin önünde söyleyin. Bizim üyelerin önünde söy-
leyemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Her şeyi tartışırız. Ve eğer, genel merkez bi-
nasından çıkmamız yönünde karar çıkarsa da, derhal burayı terk ederiz.

KESK diyor ki: Sizin eyleminiz bir dayatmadır. KESK içerisindeki hiçbir anlayış,
KESK’e eylem dayatamaz.

Biz diyoruz ki: Eylem bir dayatma değildir. KESK’in yapması gerekeni, sorum-
luluğunu hatırlatmaktır, eleştirinin eylemle ifade edilmesidir. Eylemimiz KESK’in
suskunluğuna, sinmişliğine karşı bir eleştiridir.

Biz KESK’e şu ya da bu eylemi yapmalısın, demiyoruz. Daha önce ihraçlar ku-
rultayı yaptın, ama üyelerin burada dile getirdiği taleplerin çoğunu karara bağla-
madın. Karara bağladıklarını da hayata geçirmedin. İhraç edilmiş üyelerini tekrar
bir araya getir, onların taleplerini topla, başı sonu belli olan bir mücadele prog-
ramı çıkar, diyoruz.

KESK diyor ki: Sizinle bir daha görüşmeyeceğiz, toplantıyı bitiriyoruz, yaptığınız
eylem meşru bir eylem değil, sendikadan derhal çıkmanızı istiyoruz. Milyon yıl
da geçse taleplerinizi yerine getirmeyeceğiz.

Biz diyoruz ki: KESK Yürütme Kurulu Üyeleri hiçbir şart altında üyeleriyle gö-
rüşmüyoruz diyemez. Eğer biz KESK hukukuna aykırı hareket ediyorsak, sınıfa
ihanet içindeysek o zaman bizi ihraç edersiniz. Böyle bir durum yoksa KESK
genel merkez yöneticileri bizimle görüşmek zorundadır. Böyle bir keyfiyet içinde,
“sizinle görüşmek istemiyoruz” diyemezler.

KESK ne yaptı? Direnmek isteyen üyelerine ihraçlar kurultayını adres gösterdi,
kurultayda üyelerden gelen taleplerin çoğu karara bağlanmadı, karara bağladık-
larını ise hayata geçirmedi. Reformist, uzlaşmacı, icazetçi anlayışını sürdürdü.
Direnmemenin teorilerini yaparak direnmek isteyen üyelerini pasifize etti. Üyeler
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sokağa çıkmıyor dedi, sokağa çıkan üyelerine sahip çıkmadı. İleri adım atmak
bir yana, KESK’e hakim anlayışlar kendi toplantılarında aldıkları kararı KESK
üyelerine mal etmeye çalışarak, kapılarını direnişçilere yani kendi üyelerine ka-
pattı. Asıl dayatma olan KESK’e hakim anlayışların bu tutumlarıdır, KEC’lilerin
üyesi olduğu sendika yöneticilerine sorumluluğunu hatırlatması değil. Doğruları
anlatmaya devam edeceğiz.

Sendikayı direnen kamu emekçileri değil, icazetçilik batağına saplanan ve kitle-
leri bu batağa çekmeye çalışanlar terk edecekler. Milyon yıl da buna devam et-
seniz, biz devrimci kamu emekçileri milyon yıl burada kalacak ve size bunu
hatırlatacağız. Faşizme ve adaletsizliğe karşı direnmenin zorunluluğunu göz ardı
eden, kendi mücadele tarihine ve ödenen bedellere ihanet eden, ihraç edilen
üyelerini yüzüstü bırakan, kan can pahasına ekmeklerini onurlarıyla savunan
Yüksel Direnişçilerine düşmanca bir tavır alan KESK yönetimi teslimiyetçiliğin
tarihini yazarken; biz direnmeye, dayatılan teslimiyetin ve halkın direnme dina-
miklerinin tasfiyesinin karşısına direnişlerimizle çıkmaya devam edeceğiz.

KESK diyor ki: KESK’i protesto ettirmek için üyelere faks çektiriyorsunuz, 8 tane
faks ile burayı protesto ettiriyorsunuz. Siz ancak 8 faks çekebilirsiniz. Ama mec-
liste biz güçlüyüz. Üyelerden; “ihraç edilmiş üyelere sahip çıkılması için bir mü-
cadele programı çıkarılması” yönünde bir talep gelmiyor, bunun kararlaşmasını
istiyorsanız, sizin gücünüz yetiyorsa meclislerden karar çıkarırsınız. 

KESK diyor ki: Eylem yaptığınız yer KEC’in örgütsel bürosuna dönüşmüş du-
rumda.

Biz diyoruz ki: KEC, KESK içerisindeki anlayışlardan biridir ve emekçilerin olduğu
her yer KEC’in bürosudur. Bizler KESK üyesi emekçileriz. Sendika binalarında ka-
nımız, canımız, emeğimiz var. Elbette buralarda olacağız, buralarda örgütleneceğiz.
Sendika binaları sadece yönetimde olan anlayışların çalışma ve örgütlenme alanları,
mekanları değildir. Tüm sendika üyeleri sendika binalarında örgütlenme çalışması
yapabilir. KEC de burada örgütlendiğini her yerde açık bir şekilde ifade etmektedir. 

Kaldı ki; direnişçilerin sendikaya girip çıkmasına bile iktidarın gözüyle tedirgin
olarak bakan KESK MYK’sı biliyor ki; büromuz alanlardır, büromuz sokaklar, hal-
kın ve kamu emekçilerinin yanıdır. Büromuz, faşizmin hapishaneleridir. Dört du-
varın arasına kapanıp, halktan kopuk bir mücadele yürütenler bürolarının
kapısına kilit vurulduğu zaman da yok olurlar!

Ayrıca, bizler sendika binalarını kitle ve sınıf sendikacılığı ilkelerine uygun şekilde
değerlendiriyoruz. Devrimci sendikacılığın gereklerini yerine getirdiğimiz için de,
KESK yürütme kurulu tarafından suçlanıyoruz.
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Sizler ise, sendika binalarını sınıfın ihtiyaçları için kullanmak yerine, sendika üye-
lerini burjuvazinin ahırına yedekleme yarışı içindesiniz.

KESK diyor ki: Dünya sizin etrafınızda dönüyor sanıyorsunuz. Siz bizim dev-
rimciliğimizi sorgulayamazsınız, biz sizin yaşınız kadar devrimcilik yaptık.

Biz diyoruz ki: Devrimciliğimiz yaşımız kadar değil, ideolojimiz kadar. Gücümüzü
yaşımızdan ve sayımızdan almıyoruz. Ezilen halkların, teslim olmama geleneği
yaratanların ortak hafızasından alıyoruz. Sekiz kişi değil milyonlarız, halkız. Tek
bir kişi kalsak da direnmeye ve doğruları söylemeye devam edeceğiz.

KESK diyor ki: Yayınlarınızda bize küfrediyorsunuz.

Biz diyoruz ki: Bizler küfretmeyiz, eleştiririz. Marksist-Leninist literatürdeki kav-
ramların anlamlarını çarpıtarak kullanan reformizm, bu şekilde gözlerden gizle-
neceğini sanarak yanılıyor. Eleştiri-özeleştiri devrimcilerin en güçlü silahıdır.
Bundan kaçınanlar M-L olamaz, mücadele edemez, direnemez.

Biz diyoruz ki: Faşizmin kamu emekçilerine yönelik saldırılarına karşı boyun
eğmeyen, açlık grevi direnişiyle bütün dünyayı ayağa kaldıran, her türlü iş-
kenceye rağmen günde iki defa alana çıkıp tek bir kişi olsa bile faşizme karşı
direnilebileceğini gösteren KEC’liler güçlüdür. Asıl güçsüz olan ise binlerce
üyesi olduğu halde ihraç edilen üyeleri için tek bir politikası olmayan, seçimle
oyalanan, kafa hesabı yaparak güç gösterisi yapmaya çalışan reformist, uz-
laşmacı, icazetçi çizgisine sıkı sıkıya bağlı olan anlayışlardır.

Düzen içi sendikacılık yaparak, direnişlere sırt çeviren KESK değil, ilmek ilmek
örülen, halklaşan ve 20 aydır kararlılıkla devam eden Yüksel Direnişinin mi-
marlarıdır güçlü olan. 550 bin üyesi bulunan ve ihraç edilen üyeleri için tek bir
eylem örgütlemeyen TMMOB değil, Düzce’de 300 günü aşkın bir süredir bas-
kılara, yasaklara ve faşist saldırılara rağmen direnişini sürdüren, kurduğu di-
reniş sofralarında halkın bütün kesimlerini direniş sofrasında toplayan Alev
ŞAHİN’dir güçlü olan.
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KESK MYK’sına açık çağrımızdır:

- KESK üyelerini hedef göstermeyi, kişiselleştirmeleri, yönetimdeki anla-
yışların düşüncelerini üyelerine dayatmayı bırakmalıdır.

- KESK ve bağlı sendikalar üyelerine, 600 gündür işkence gören direniş-
çilere kapılarını kapatmaya derhal son vermelidir.

- KESK demokrasicilik oyununu üyelerine çözüm olarak sunmayı bırak-
malıdır. Seçim emekçilerin gündemi değildir.

- KESK ihraçlar ile ilgili bir mücadele programı çıkarmalı; düzenliliğini ve
sürekliliğini sağlayarak hayata geçirmelidir.

“Her iş yerine bir kreş” kampanyası emekçiler için tali bir sorundur ve performans
sistemi faşizmin yok etmeye çalıştığı iş güvencesinin sadece bir ayağıdır. Temel
olan saldırılara karşı cepheden ve kararlı direnişler örgütlemektir.

- KESK üyeleri olan tutsak kamu emekçilerine sahip çıkmalıdır.

- KESK direnişçilerin de katıldığı, üyelerine açık bir toplantı örgütlemeli,
KEC’lilere yönelttiği suçlamaları ve mücadele programını üyelerinin kar-
şısında tartışmalıdır.

(Aktaran: Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi - Haziran 2018)

***
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DİRENMEK ÇOK COŞKULU BİR RUH HALİ, MÜTHİŞ BİR ŞEY...

* Nuriye Gülmen Ayvalık söyleşisine Yüksel Direnişçilerinden Mehmet Dersulu
ile birlikte katıldı. 

Nuriye, söyleşinin bir bölümünde KESK Genel Merkez yöneticileri ile görüşmelerini
anlatıp KESK yönetimindeki reformistlere açık bir çağrıda bulunduklarını aktardı. 

KESK yönetimine: “... Çıkıp üyenin karşısına “biz ihraçlarla ilgili yeterince şey
yaptık deyin, gelin bunu üyenin önünde tartışalım” der demez, nasıl bir cevap
aldıklarını şöyle aktarır Nuriye: “... Aynen şöyle yaptı “ya sen kimsin ya, sen kim-
sin de ben seninle üyenin önünde konuşacağım.”

- İzleyici: Elif Hanım mı?

Nuriye Gülmen: Evet, aynen, yürütme kurulundan Elif Çuhadar. Yüksel Dire-
nişçilerine benim nezdimde, aslında direnişin bedelini bu kadar ağır bedellerle
ödemiş birine böyle bir tavır takındı. “Sen kimsin” dedi. Buradan bir kez daha
söylüyoruz. Çok önemli, buna şahit olmanızın çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum arkadaşlar. Bu sadece bir sendikanın yönetimindeki bilmem kimin bilmem
kime karşı olduğu bir tavır değil. Bu teslim olmuş bir anlayış, teslim olmuş bir
sendikal anlayışın direnen, her gün bedel ödeyen, her gün işkence gören Yüksel
Direnişçilerine, direnişe karşı takındığı bir tavır. Bu aslında direnişle teslimiyetin
çarpışması, bunu görmenizi istiyoruz. Bu çok önemli. Çünkü böyle tarihsel sü-
reçlerde kimin ne yaptığını bilmek ve ona göre hareket etmek, çıplak bir şekilde
bu gerçeği görmek ve göstermek çok önemli. İşte bu yüzden “sen kimsin” diyen-
ler aslında direnişi yok saymaya çalışıyorlar. 

Kamu emekçilerinin haklarını savunması gereken, devrimci olduğunu iddia eden
bir sendikanın yöneticisi böyle bir tavır takınıyor. Hatta çok çirkin tavırlar sergiledi
Elif Çuhadar. Sürekli böyle tavırlar içerisinde, dayanamadım artık. Dedim ki; bu
tavır gerçekten çok çirkin...

“Sizi yok sayıyorum” dedi, “sizi yok saydığım için böyle davranıyorum” dedi.
Gerçekten orada bir gerçeğin ifadesi var. KESK yönetimi -üyeleri kesinlikle ten-
zih ederek söylüyorum- Yürütme Kurulu, Yüksel Direnişini yok sayarak tarihe
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geçecek arkadaşlar. Tarih onları böyle kaydedecek. Çünkü tarihi direnenler ya-
zıyor.

Bir yerde direniş sürerken, bir yerde direnişi yok sayanlar... Faşizmin saldırısına
uğrayan insanları yok sayarak kendisini var eden anlayışın gerçekliğini görme-
nizi, bunun karşısında direnişten yana taraf olmanızı istiyoruz sizden.

Bugün Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nda devam eden oturma
eyleminde kamu emekçisi olsun olmasın mutlaka herkesin emeği olmalı. Gel-
melisiniz. Orada siz de bizimle birlikte oturmalısınız. Orada birlikte çay içmeliyiz,
oturma eylemin meşruluğunu siz de onlara anlatmalısınız. Çünkü şöyle diyorlar;
“üyeler sizi buradan atacaklar, biz üyeleri zor tutuyoruz.” Bu yaklaşım gerçekten
AKP iktidarının kullandığı bir şey. Şöyle demiyorlar mı biz “%50’yi zor tutuyoruz”,
tehdit ediyor açıktan. Diyor ki yani; “getirip sizi buradan attırabiliriz”, yani inanın
bundan kendi başlarının yanmayacaklarını düşünseler bunu bile yapacaklar.
Tehdit ederek bizi kaldırmaya çalışıyorlar.

Dediler ki; “milyon yıl da burada kalsanız istediğinizi yapmayacağız”. Bir kere
de sizin nezdinizde, burada gözünüzün önünde söyleyelim: Vallahi milyon yıl da
geçse biz de orada oturmaya devam edeceğiz. Bunu gerçekten sıradan bir dav-
ranış olarak algılamayın dediğim gibi bu direnişle teslimiyetin karşılaşması...
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YÜKSEL DİRENİŞİ’NİN YARATTIKLARINA DAİR...

NURİYE GÜLMEN: Evet gerçekten orada bir mücadele var ama bunların dı-
şında, arkadaşlar sizin burada olmanızda dahil olmak üzere, pek çok ayağı
örülen pek çok iş var. Bunlardan bir tanesi Yüksel Gazetemiz. Cep gazetesi
çıkartıyoruz. Haftalık olarak çıkıyor gazetemiz. Bunu dağıtıyoruz kamu emek-
çilerine, halka. Kapıları çalıyoruz, esnafları geziyoruz. Şöyle küçük bir şey. Bu
son sayısı Nazan’ın fotoğrafı ile çıktı. Elmacık kemiğini kırdılar Nazan’ın.
Onunla çıktı.

Neler oluyor içinde, Direniş Günlükleri oluyor. Mutlaka birimizin yazdığı bir gün-
lük oluyor. Bu hafta Nazan’ın Günlüğü vardı. Size ondan bir parça okuyacağım
şimdi. Haberler oluyor. Yüksel söyleşileri, bundan önce birçok yere gittik, on-
ların haberleri var. Mesela film önerimiz var ve mutlaka bir kitap önerimiz var.
Arka kapakta bir şiir var. Böyle bir şey. Birazdan size de dağıtırız zaten ince-
lersiniz. 

YÜKSEL OKULU’NA DAİR...

Bunun dışında başka ne var. Yüksel okulumuz var. Acun Hoca her cumartesi
sendikada, Eğitim-Sen’de haftasına göre konu belirleyerek ders anlatıyor. As-
lında ders anlatıyor demek çok doğru olmaz ama onun öncülüğünde bir konu
tartışılıyor, bir şey okunuyor, ondan dersler çıkartılıyor. Çok canlı, çok güzel tar-
tışmalar oluyor gerçekten. Eğer takip edebiliyorsanız canlı yayından da izleye-
bilirsiniz. Çok güzel bir şey. 

Yüksel Okulu’nun şöyle bir iddiası var aslında; sadece biz geldik burada bir şey-
leri öğretiyoruz, zaten öyle bir şey değil. Şöyle bir şey; AKP sizi işten atarak diyor
ki sen öğretmenlik yapamazsın. Biz aslında ona bir cevap daha vermiş oluyoruz.
Direniyoruz. İşimizi geri istiyoruz. Bu çok önemli ama bununla da yetinmiyoruz.
Yaparız diyoruz, öğretmenliği de yaparız. İşte burada direnişi anlatıyoruz. Faşiz-
min müfredatını değil kendi müfredatımızı anlatıyoruz. Faşizme karşı direnmek
gerektiğini anlatıyoruz... 
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DAYANIŞMANIN İNCELİĞİNİ GÖRMEK
TARİF EDİLMEZ BİR MUTLULUKTUR...

Kırılan bir gün Nazan’ın elmacık kemiği... Bir başka gün Acun’un kolu oluyor...
Mehmet’in ayağı oluyor... Mehmet bir buçuk ay alana çıkamadı ayağındaki ezik-
ten dolayı. Benim daha önce burnumu kırmışlardı. Perihan anneye yapılanları
mutlaka izlemişsinizdir. Yaptıkları her şey kasıtlı. O kini nasıl akıttıklarını gör-
müşsünüzdür.

Bugün evet Nazan’ın şahsında işkence görünür oldu. Şimdi Nazan’ın hastaneye
kaldırıldıktan sonra o süreci anlatan bir yazısı var burada. Günlüğünden. Onu
size okumak istiyorum. Başına neler geldiğini anlatıyor. Bunu, Yüksel’in ruhunu,
oradaki direnişin yarattığı ruhu anlamanızı aktarabilmek açısından önemli görü-
yorum.

Nazan diyor ki; 

“... Çok acı çektim ve halen çekiyorum. Ancak dayanışmanın inceliğini görmek
tarif edilemez bir mutluluk benim için. Bana yapılan bu korkunç işkenceyi öğrenir
öğrenmez insanların nasıl hastaneye koştuğunu gördüm. Hastaneye geleme-
yenlerin ellerinde telefon, benden haber almak için çırpındıklarını. Gecenin 10’u
işten çıkıp yanıma koştuklarını. Hatta beni görebilmek için hastane güvenliğini
nasıl atlattıklarını gördüm. Bir annenin çocuğuna baktığı gibi hiçbir şeyden tik-
sinmeden veya yüksünmeden her işimde yardımcı olan yoldaşım Alev’i... Ken-
disi topallıyorken beni yürütmek için koluma giren Mehmet’i... Yaralı gözümün
üstünden öpen, elimi tutup gözümün içine sevgi doldurarak bana sevgiyle bakan
Nuriye’yi gördüm... Uçamayan küçük bir serçeyi avuçlarının arasına alıp ona
şefkat gösterirken serçeye Nazan ismini veren insanlarımızı gördüm... “Ceylan
gibi kızımıza ne yaptınız” diye polislere haykıran Perihan teyzeyi gördüm... Has-
tanede işlerimi yaparken beni bu hale getiren polislere lanetler yağdıran sağlık
emekçilerini gördüm... 

Beni çiçeksiz bırakmayan insanlarımızla, gözünü telefondan ayırmadan benden
gelecek haberi bekleyen dostlarımız var. Mesleki imkanlarını seferber eden he-
kimlerimiz ve sağlık emekçilerimizle, gözüme rüzgar değmesin diye elleriyle gö-
züme siper olan ablalarımızla, bütün bunlardan dolayı çıkamadığım alanlarda
ismimi haykıran ve işkencecilerin ismini teşhir eden yoldaşlarımla, sağlığımın
düzelmesi için dua eden yaşlı analarımızla, şefkat dolu ellerini üzerimden hiç
çekmeyen annem, babam ve kardeşlerimle ve beni çok sevdiklerini asla yalnız
olmadığımı hissettiren tüm bu güzel insanlarla biz kocaman bir aileyiz. Çok güzel
bir aileyiz. Yüksel Direnişçisi Nazan Bozkurt.”
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Bu işkenceler olduğunda yani gerçekten Ankara’ya gelin ve o havayı soluyun
isterim. Ben açlık grevini sonlandırdıktan sonra, bir süre sonra hemen dire-
nişe koştum. Alana çıkamıyorum ama orda insanlar KESK’te oturma eylemi
yapıyorlar, oraya gidiyorum. Söyleşilere koşuyorum. Oraya gittiğimde arka-
daşlarım her gün işkence görüyorlar ve her gün birbirlerine nasıl baktıklarını,
birbirlerini nasıl sahiplendiklerini görmek insana gerçekten çok farklı duygular
hissettiriyor.

Bu düzende kim mutlu diye bakıyorum. Bu insanlar işlerinden olmuşlar. Bir sürü
sorunla cebelleşiyorlar. İşkence görüyorlar, oraya koşturuyorlar ve daha bir sürü
şey ve bana gerçekten kim mutlu derseniz size onları gösteririm. Size kendimi
gösteririm. Size Nazan’ı gösteririm. İşte şu fotoğraf, mutluluğun fotoğrafı olabilir
mi? Evet burada işkence var. Çekilmiş acılar var bu fotoğrafta ama buna rağmen
insan olmayı, insan olmanın erdemlerini, güzelliğini gerçekten hisseden bir insan
var burada. Faşizme karşı direnmenin onurunu yaşayan ve yoldaşlarıyla omuz
omuza olan ve bunun güzelliğini yaşayan insanlar var. 

Bu aslında nedir biliyor musunuz? Kapitalizmin yaratmak istediği bir insan tipi
var, bu gerçekten mutsuz bir insan. Yalnız bir insan. Güvensiz bir insan, hem
kendisine hem çevresindekilere güvensiz bir insan. Bu kolay yönetilen biri me-
sela. Evinden işine giden biri. Çok da belki de insanlarla iletişim kuramayan biri.
Aslında bütün bunlardan birazcık içinde barındıran, buna rağmen evet halen
insan olan. Evet, kapitalizm bunu seviyor, böyle insanı seviyor çünkü bunu yö-
netmek kolay ama bunun karşısında başka bir insan var. İşte o direnişlerin ya-
rattığı insandır. Bu tarih boyunca hep oldu. Bunu biz yaratmadık. Nerde bir
direniş varsa, duruma boyun eğmeyenler varsa işte oraya bakın, orada onuru
görürsünüz. Orada adaletin temsilini görürsünüz. Orada insanlığı görürsünüz,
insan olmayı görürsünüz. Orda güveni görürsünüz. İşte Yüksel Direnişi, bütün
bunları temsil ediyor. 

İşte Nazan’ın bu fotoğrafında da onur, adalet, sevgi var. Hepsi Yüksel Dire-
nişi’nde yaşanıyor. Acılar çekilmiyor mu, çekiliyor. Zorluklar yaşanmıyor mu,
yaşanıyor. Şimdi size böyle pespembe bir dünya anlatıyormuşum gibi geli-
yor. Öyle bir şey değil. İnsanın olduğu her yer çetin bir mücadele alanı ama
zaten hayatın kendisi de bu değil mi? Hayatın kendisi bu gerçekten: İnsan
olmak için, insan kalmak için uğraşmak... Faşizme karşı direnirken, insanları
direnmeye sevk etmek... Onların yapamadıklarıyla, onların zaaflarıyla mü-
cadele etmek, kendi zaaflarınla mücadele etmek... İnsan olmak bu demek
işte...
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BEDENİNİZ İNCELDİKÇE BİLİNCİNİZ KESKİNLEŞİYOR

- İzleyici: Ben bu noktada bir şey sorabilir miyim? Açlık grevleri zamanında bu-
radaki herkes aynı şeyleri hissetti. Biz bu kadar etkilenmişken, bizim bu kadar
canımız yanmışken size ne oldu? Sizin canınız yandı mı?

NURİYE GÜLMEN: Aslında belki kısmen cevaplamış oldum az önce. Bizim Se-
mih’le ikimizin tarif ettiği bir hal vardı hapishanedeyken. Bunu çok hissediyorduk
gerçekten. Şöyle bir şey, ilk Semih söylemişti bunu. Diyor ki; “bedeniniz incel-
dikçe, eridikçe ruhunuz keskinleşiyor, bilinciniz keskinleşiyor.” Bu tam ola-
rak tarif ediyor aslında. Ruhumuzu tarif eden şey bu: Keskinleşmek... İncelmek,
canlanmak... Hayatımda hiç bu kadar güzel duyguyu ve tecrübeyi bir arada ya-
şamadım. Direnmek çok coşkulu bir ruh hali. Müthiş bir şey. Hayatın ta kendisi
o. Yaşamak dediğiniz şey böyle bir şey... 

AİLELERİN TAVRINA DAİR...

- İzleyici: Anne babanızın desteğini de gördünüz mü?

NURİYE GÜLMEN: Evet. Anlattık ve destek oldular. Aileler bizim vazgeçmeye-
ceğinizi gördüklerinde, “vallahi yapacak bir şey yok” diyerek yanımıza destek ol-
maya geldiler. Evladı gözlerinin önünde eriyor. “Bir şey yapmazsak ne olacak?
Bir sürü insan bir şey yapıyor. Ben de yapmalıyım. En azından yanında olmalı-
yım” diye düşünüyor. Yani aslında direnişin en büyük kazanımlarından biri de bu
oldu. Ailelerimizin yanımızda olması, sahiplenmesi ve onların da faşizmi tanıma-
ları oldu. 

SEÇİMLER ÇARE DEĞİLDİR...

NURİYE GÜLMEN: Bugün emekçilerin saldırılar karşısında direnişten başka bir
gündemi olmamalı. Bugün en önemli gündem bu. 

Emekçiler kendi gündemlerini, kendi sorunları üzerinden belirlemelidir arkadaş-
lar. Seçimin kesinlikle çare olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle oy vermenin bizi
kurtaracağına falan asla inanmıyorum. Seçimden bir ümidiniz varsa, hemen bir
kenara koymanızı tavsiye ediyorum. Ama yapmazsanız da zaten sonuçlar size
bu gerçeği gösterecek.

Seçimlerle ilgilenen insanlara da böyle söylemek gerekir: Sokaklar bizi kurtara-
cak. Biz sokaktayız bugün ve bunu anlatmaya geldik. Emekçiler, sendika yöne-
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timindeki arkadaşlar gelip dinlemeliler. Ne yapıyor bu insanlar? Bu insanlar fa-
şizme karşı direniyorlar bu önemli.

İkincisi bu bir anlayış, devrimci bir anlayışın ürünüdür. Bu direnenlerin ürünü.
Burada ne olduğu çok belli. Burada Yüksel Direnişi var. Bir anlayış direniyorsa
ortada olana bakarsınız ve eyleme göre konuşursunuz. Nasıl diyeyim, gerçek
bir şey var: O da Yüksel Direnişi. 591 gündür faşizme meydan okuyan insanlar
var. Geliyorlar burada konuşuyorlar, bu kadar net. Yani, kurtuluşumuz kendi el-
lerimizde, direnişimizdedir...

***

ADINI DİRENİŞİMİZDEN ALAN BEBEK: NUSE DİREN...

Perşembe öğlen saatlerinde Ankara’dan yola çıktık. Ankara’dan Antakya’ya gi-
derken yola çıktıktan yaklaşık bir buçuk-iki saat sonra sağ tarafta Tuz Gölü’nü
görürsünüz. Ankara-Konya arasında daha önce yolculuk yapmıştım ama Tuz
Gölü’nü yakından hiç görmemiştim. Araçtan inip ufak bir Tuz Gölü gezisi yaptık.
Yol boyunca Esra’mla sohbet ettiğimiz için çevreyi pek izleyemedim. Sadece
uzun bir süre bozkırda yol aldığımızı hatırlıyorum.

Antakya kültürüyle, doğasıyla, insanlarıyla, farklı bir memleket. Daha önce iki
kez gitmiştim ama bunlar çok hızlıca yapılan ve kısa ziyaretlerdi. Eski Antakya
evlerini ve Harbiye’yi, şelaleleri şöyle bir görme fırsatım olmuştu. Bu kez daha
uzun kalacaktım. Antakya’da geçireceğim altı gün beni daha yola çıkmadan he-
yecanlandırmaya başlamıştı. Heyecanımdaki en büyük etken ne şehrin doğası
ne tarihi dokusu ne yemekleriydi. Bunları da kapsayan Antakya kültürü; insanı-
nın, bizim insanlarımızın içten sevgisi, sahiplenmesi, hesapsızlığı...

Antakya’ya gidişlerimden biri direnişe başladığım tarihten çok kısa bir süre önce;
28 Ekim 2016’daydı. O zaman Eğitim-Sen Hatay Şubesi’nin açığa alınan üyele-
rine destek olmak için düzenlediği dayanışma yemeği vardı. Ona katılmış ve di-
renişe başlayacağımı, onlardan da destek beklediğimi ifade etmiştim. Salonda
tanıdığım insan sayısı çok azdı. Konuşmayı yaparken çok heyecanlanmıştım.
Şimdi yine Eğitim-Sen’in çağrısıyla bir söyleşiye konuşmacı olarak katılacaktım.
O günden sonra çok şey yaşamış, çok değişmiş, çok eylemiş ve söylemiştim.
Orada, pek çoğuyla yan yana olmasak da açlığımız boyunca kalbi bizim için ger-
çek bir öfke ve acıyla titreyen insanların olduğunu biliyordum. Ben değişmiştim,
insanların benimle ilgili bilgisi değişmişti, aramızdaki ilişki, soluduğumuz hava
değişmişti. Bu kez zihnimizde direnişin bilgisi, etrafımızda direnişin halesi vardı.

262

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



Bir buçuk yıl önce orada konuşurken direnişçi olarak  -yalnız değildim ama- tek
başımaydım. Şimdi ise Yüksel Direnişçileri’nden biri olarak konuşacaktım. Yük-
sel’in sesini, öfkesini ve umudunu taşıyan biri olarak söyleyecektim sözlerimi.
Yoldaşlarıma duyduğum sevgi ve bağlılık ve ilk gelişimden bu yana yaşadığımız
onca şey beni çok daha güçlü biri yapmıştı.

SÖYLEŞİ...

Söyleşiden önceki akşam Hayat anacağımda kaldım. Hayat ana TAYAD’lıdır.
Dokuz evladından ikisi tutsak. Anamız sadece evlatları için değil tüm tutsaklar
ve devrimciler için didinip durur. Onu ilk kez Eğitim-Sen’in yukarıda bahsettiğim
dayanışma yemeğinde görmüştüm. Kısa bir hal hatır sormadan öteye geçme-
mişti sohbetimiz. Onu esas olarak hapishanedeyken; tecridi kıran, anaç elleriyle
başımı okşayan, yüreğimi serinleten kelimeleriyle tanıdım. “Canım kızım” diyen
sesi hep kulaklarımda kaldı. Hayat ana; biz tutsak düşmeden önce de, sonra da
ziyaretimize geldi. Yüz yüze kısa sohbetlerimiz oldu. Ama bu kez onun diyarında,
onun bahçesinde, evinde olacaktım. Bu gerçekten çok heyecan vericiydi.

O gün Antakya’da çok şiddetli bir yağmur yağdı. Başta bize Asi boyunca hafifçe
ıslanarak romantik bir yürüyüş yapma fırsatı tanıdığı için doğaya şükranlarımızı
sunduk. Sonra yağmur bir afete dönüştü. Antakya merkezde bulunan bir kapalı
çarşıda 2 saatten fazla mahsur kaldık. Sırılsıklamdık, üşüyorduk, yağmur kor-
kunç bir hız ve şiddetle yağmaya devam ediyordu. Hayatımın en uzun süreli yağ-
murunu da burada tecrübe etmiş oldum.

Yağmurdan sonra Hayat ananın anaç ellerinde soluğu aldım. Eve vardığımızda
ıslak, üşümüş ve bitkin bir haldeydim. Yağmurdan dolayı eşyalarımın bulunduğu
arabaya ulaşamamıştım. Ev ahalisi hızlıca örgütlendi ve bu halime çözüm bul-
dular. Hayat ananın gelininin kıyafetlerinden ayarlandı, ayaklarımın ısınması için
küçük bir elektrikli soba getirildi. Bir süre uzun ve hiç dinmeyecekmiş gibi yağan
yağmuru konuştuk. Yollarda kalan arabalar, yıkılan duvarlar ve orada burada
mahsur kalan insanlar... 

Hayat ana ve ev ahalisi gelişimin böyle kötü bir yağmura denk gelmesine epey
üzüldüler. Çok şanssız olduğuma kanaat getirdik. Bahçede oturup Hayat anayla
birlikte tutsaklara mektup yazma hayalim pek gerçekleşeceğe benzemiyordu.
Gece boyunca ananın evlatları, torunları geldi gitti. Elektriklerin de gitmesiyle
birlikte güçsüz bir ışık altında yapılan sıcak bir sohbetle gece son buldu.

Ertesi gün söyleşi için Eğitim-Sen’deydik. Sevgili Acun da gelmişti. Salon epey
kalabalıktı. Önce Acun konuştu. Direnişin devam ettiğini ve kazanana kadar sü-
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receğini ifade etti. Ben de bugüne kadar olan kazanımlarımızı ve açlık grevi sü-
recini anlattım. Eylemimizin “İşimizi İstemek”ten ve almaktan ötesindeki anlamını
ve açlık grevi eylemimizle AKP faşizmi karşısında kazandığımız siyasi zaferi
açıkladım. İkimiz de kısa konuştuk. Sonra dinleyicilerden sorular geldi. Coşkulu
ve nitelikli bir söyleşi oldu.

ZİYARETLER...

Söyleşiden sonraki birkaç günü gezerek; devrim ve demokrasi mücadelesi şe-
hitlerinin ailelerini ziyaret ederek geçirdik. Acun’la birlikte Gezi şehitleri ailelerini
ziyaret ettik. Ali İsmail’in ailesini görmek için Ekinci’ye gittik. Gezi şehitleri içinde
Ali İsmail’in ve ailesinin bende ayrı bir yeri vardır. 

Ali İsmail hayatını kaybetmeden önce o zamanlar görev yaptığım Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi’nin Hastanesi’nde 38 gün boyunca kaldı. Onunla Gezi’nin
ilk günlerinde aynı sokaklarda, aynı eylemlerde olduğumuzu bilmiyorduk. Omuz
omuza yürüdük. Sonra onu öldürdüler, vura vura. Faşizme karşı duyduğum ilk
gerçek ve büyük öfkeyi Ali İsmail’in katledildiği gün duydum. 

Hastanede kaldığı günler boyunca Ali İsmail’in ailesi hastanenin bahçesindeki
çimlerin üzerinde oturup onun uyanmasını bekledi. İşe gidip gelirken yanlarına
uğrar, öğle aralarında canım dostum Betül’le birlikte ziyaretlerine giderdik. Emel
anne; hep ‘Benim oğlum uyanacak’ derdi. Kimsenin aksini düşünmesine mü-
saade etmezdi. Yüzlerce insan, o çimlerin üzerinde Ali İsmail’i bekledik. Bir gün,
yanlarından ayrılıp bölüme gitmiştik, henüz ofisin kapısından girmiştik ki Ali İs-
mail’in şehitlik haberini aldık. Hastanenin oraya gittiğimizde Emel anneyi bir ban-
kın üzerinde “Ali’m, sana nasıl kıydılar Ali’m” diye ağıt yakarken bulduk.
Yeryüzündeki bütün acılar gelmiş Emel annenin yüzüne oturmuş gibiydi. 

Yeryüzündeki bütün öfkeler, bütün insanlıklar, bütün sevgiler gelmiş, bizim gön-
lümüze kurulmuştu. Anamıza, Ali İsmail’imize duyduğumuz sevgi; katillere duy-
duğumuz öfke... Şimdi, bu satırları yazarken de aynı öfke yalımı kalbimi sarıyor. 

Ali İsmail’in cenazesi bizim okulun morgundan çıktı, omuzlarda taşındı. Ali’yi bek-
lediğimiz çimlerin üstü o gün boşaldı. İşte bu bilgilerle, bu duygularla çaldım Ali
İsmaillerin zilini. Emel anne beni görünce çok şaşırdı. Biraz sevinçten, biraz ara-
mıza gelip oturan acının ağırlığından ağladık.

Şahap Baba, Gürkan, Feryat, çocuklar hep beraber oturduk. Bir dostumuz da
hem beni görmek hem de Ali İsmail’in ailesini ziyaret etmek için geldi. Üç aylık
bebekleri kucaklarındaydı. Adı Ali Hasan. İsmini Ali İsmail’den ve Hasan Ferit’ten
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almış. Ali Hasan, Ali İsmail’in yaşadığının resmiydi. Ali İsmail ve onun temsil ettiği
değerler Ali Hasan’ın ismiyle yeniden hayat buluyordu. Belli belirsiz bunları dü-
şündüm ve Ali Hasan’ın odadaki varlığı gönlümü ferahlattı. İçime bir esenlik
doldu. Bir oğulun katledilmesinde, bir ananın acısından öte olana varmak, acıyı
öfkeye katmak ve koşmak gerekiyordu.

Aynı gün Ahmet’lere gittik. Kapıyı Ahmet Atakan’a çok benzeyen bir genç adam
açtı. Daha sonra Ahmet’in kardeşi olduğunu öğreneceğimiz delikanlıyı görünce
bir anlığına heyecanlandım. Sonra bilincim bana gerçekleri hatırlattı. Karşımdaki
Ahmet olamazdı. Zafer güleryüzlü, kendinden emin bir gençti. Yanı başında aynı
güleçlikle bizi karşılayan sevgili eşi Feyruz vardı. Yıllardır birbirimizi tanıyormuş-
çasına selamlaştık, kucaklaştık. Aramızdaki samimiyet acılarımızın, sevgilerimi-
zin, öfkelerimizin ortaklığından geliyordu. Bir de aramızda bir tür kan bağı vardı.
Ahmet, direniş yoldaşımız Mehmet Dersulu’nun teyze oğluydu. Zafer’in konuş-
ması, mimikleri Mehmet’e çok benziyordu. Sonuçta hepimiz aynı insanlık ailesi-
nin fertleriydik. Ama bizi birbirimize yakınlaştıran bu olgular ilişkimizi
güçlendiriyordu.

Emsal anneyle yıllar öncesinden tanışıyorduk. Direniş sürecinde de hem Yüksel
Caddesi’nde hem evde bizi ziyaret etmişti. Arkamızda Ahmet’in fotoğrafının ol-
duğu bir kanepede oturduk. Biraz sohbet ettikten sonra ev ahalisiyle birlikte Meh-
met’lere gitmek üzere evden ayrıldık. Mehmet’lerde akşam yemeğine
bekleniyorduk.

Mehmet’in ailesi bizi büyük bir sevinçle karşıladı. Bütün aile oradaydı. Mehmet’in
kardeşleri, kardeşlerinin eşleri, çocukları... Büyük bir sofrada, keyifle, lezzetli An-
takya yemeklerinden yedik. Acun’un o akşam dönmesi gerekiyordu. Yemekten
sonra aramızdan ayrıldı. Biz sohbete devam ettik. Mehmet direnişin yoğunlu-
ğundan kaynaklı uzun süredir eve gelemiyordu. Anne, Mehmet’i bekliyordu. Her
gün işkence gören evladı için endişeleniyordu. Onu biraz rahatlatmaya çalıştım,
biraz da güçlü olması için yüreklendirmeye... Ne zaman acılı bir anne görsem,
faşizme karşı öfkem alevlenir. Sorulacak ne kadar çok hesap olduğunu düşünü-
rüm. Annelerimizin gözlerinden akan tek damla yaşın, yüreklerindeki titremenin
bile hesabını vermeliler.

Sonraki gün Abdocan’lara gittik. Acun çok istemesine rağmen önceki gün ayrıl-
dığı için bizimle olamadı. Evde Abdocan’ın abisi Adnan, eşi, çocukları ve anne
vardı. Abdocan’ın diğer abisi Zafer yurt dışında yaşıyordu. Evde anneyle kalan
hasta bir abi ve iki ablası daha vardı Abdocan’ın. Abdocan şehit olduktan sonra
üç kardeş çocuklarına Abdullah ismini koymuşlar. O gün evde, bizimle olan Ad-
nan’ın bir çocuğunun adı Abdullah Mert’ti. Gencecik bir delikanlı daha, yeni do-
ğanlara isim oluyordu işte. Vefatından sonra üç kez amca olmuş, üç kez ismini
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vermişti Abdocan. Bu vakıa, halkımızın evlatlarına verdiği değeri göstermesi açı-
sından “ne güzeliz” dedirtiyordu insana; diğer yandan gençliklerinin baharında
evlatlarımızı elimizden aldığı, onları cisimleriyle değil isimleriyle yaşattığı için
“lanet gitsin düzeninize” dedirtiyordu.

Abdocan’ın ailesiyle ilk karşılaşmamızdı. Anne Türkçeyi tam konuşamıyordu. An-
takya’da geçirdiğim günler boyunca bana eşlik eden Sabah ablacığım arada kap-
tırıyor, anneyle uzun uzun Arapça konuşuyordu. Biz de Adnan’la Türkçe sohbet
ettik. İki dilli ortam çok hoşuma gitti. 

Gittiğim tüm evlerde Arapçayı iyi konuşan birileri mutlaka oluyordu. Bazılarında
tüm aile Arapça konuşuyordu. Bazılarında ise gençler sadece anlayabiliyor, ko-
nuşamıyordu. Bazı Kürt ailelerde olduğu gibi, kendilerine okulda zorla, döve döve
Türkçe öğretilen anne babalar çocukları da aynı şeyi yaşamasın diye onlarla
Türkçe konuşuyor, çocuklar Arapçayı değil Türkçeyi anadilleri olarak öğreniyor-
lardı. Okulda da Türkçe eğitim aldıkları için Türkçeleri giderek gelişiyor, Arapça
ise evde büyüklerin konuşmalarından öğrenilen güdük bir ikinci dil olarak kalı-
yordu. Antakya ziyaretimden bana kalan şeylerden biri, halkların kendi kültürlerini
özgürce yaşatabildikleri bir dünya hayali oldu.

Adnan bize biraz davadan bahsetti. Abdocan’ın katili 16 yıl ceza almış. O da ne
zahmetlere girerek ne emeklerle... Şimdi yurtdışında olan abi, Zafer dosya üze-
rinde günlerce, gecelerce çalışmış. Abdocan’ı biber gazı fişeğiyle akrepten vur-
muş polis. Akrepten alınan görüntülerde biber gazının atıldığı görülse de
Abdocan’ın vurulduğu görülmüyormuş. Zafer görüntüleri izlerken sesi açmış ve
fişeğin atılması ile; “Abdocan vuruldu” seslerinin aynı anda olduğunu tespit etmiş.
Abdocan’ın o akrepten atılan gaz fişeği sonucunda hayatını kaybettiği böyle is-
patlanmış. Neler yaşanmış diye düşünüyor insan. Şimdi karşımızda evlatlarıyla,
torunlarıyla oturan bir ana var. Çektiği acılar yüzünde çizgi, saçında beyaz, gön-
lüne yük olmuş. O Abdocan’ımızın anası. Hayatı boyunca acısıyla ve onuruyla
tanımlanmaya mahkum.

SAMANDAĞ...

Aynı gün Samandağ’a gittik. Deniz kenarına gidip biraz denizi seyrettik. Saman-
dağ’ı ve denizi gören yüksek bir yere çıktık. Oradan Türkiye’deki tek Ermeni köyü
olan Vakıflı köyüne gittik. Antakya’ya geldiğimizi öğrenen, balıkçılıkla uğraşan
bir direniş dostu balık ikram etmek için günler öncesinden bize ulaşmıştı. Akşama
onun misafiri olacaktık.

Samandağ’a kadar gelmişken, ‘91’de polis tarafından katledilen Erdinç Aslan’ın
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ailesini de ziyaret etmek istiyorduk. Akşam yemeğimizi Erdinç Aslan’ın abisi
Nizam abilerde, balıkçı dostumuz Sever’le birlikte yedik.

Samandağ’a geldiğimizi öğrenen gazeteciler röportaj yapmak istemişler. Saman-
dağ’da yayın faaliyeti yürüten, açlık grevi süresince hemen her gün haberlerimizi
yapan iki gazeteden muhabir dostlarımız ziyarete geldiler. Hem röportaj yaptık,
hem sohbet ettik. Çok hoş bir akşam geçirdik.

İsimlerin hikayesi burada da peşimi bırakmadı. Ziyaret ettiğimiz her evde, şehit
olmuş insanlardan bana bir hatıra kalsın istedim. Maddi bir şeyden öte, o kişiye
dair bir hikaye, bir anı... Hayatını kaybetmiş bir devrimcinin ailesini, bir yakınını,
onu iyi tanıyan birini gördüğümde hemen sohbeti o devrimcinin kişiliğine, karak-
ter özelliklerine, nasıl bir devrimci olduğuna getirmek isterim. Bu dünyadan göç-
müş bir devrimciden geriye kalacak en güzel şey, ondan öğreneceklerimizdir
diye düşünürüm. Erdinç Aslan’ın ailesi o kadar sıcak, o kadar yakındı ki sohbeti
oraya getirmek hiç zor olmadı. Yenge, onu uzun uzun anlattı. Ve hikaye geldi,
yine bir isim hikayesine dayandı.

Erdinç hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce Nizam Abi’nin eşi İpek hamile
kalmış. Erdinç İpek’in bebek beklediğini öğrenince, her zamanki neşeli haliyle
bebeğe ne isim koyacaklarını sormuş. İpek, Erdinç’i çok sevdiğinden, erkek
olursa Erdinç koyacağını söylemiş. Ohooo, yenge, demiş Erdinç, biz daha öl-
medik ya. Şimdi 19 yaşında olan Yaren, henüz annesinin karnında 7 aylıkken
eve önce Erdinç’in ölüm haberi sonra cenazesi gelmiş. İki ay sonra Nizam abiyle
İpek’in kızları doğmuş. Yani Erdinç, ölümü kendine yakıştırmadığı o zamanlarda
beklenen bebeğe isim olmamış yine de. Ama ne çok iz bırakmış insanlarda. Ne
güzellikler yaratmış. Ölümünden 19 yıl sonra bile insanlar ondan bahsederken
gözleri ışıldıyor. O evde, uzun süredir duyumsamadığım bir şey duyumsadım.
Gencecik yaşında halkların çektiği acılara derman olmak için mücadeleye atılmış
bu adamın ruhu o eve, evin ve aile fertlerinin ruhuna, kişiliğine şekil vermişti.
Gece boyunca aramızdaydı. Kısa ömründe var ettiği güzellikler ve geriye bırak-
tıklarıyla...

DİKMECE VE NUSE DİREN...

Başka bir isim, başka bir hikaye bizi bu kez Dikmece köyüne götürdü. Sincan
Hapishanesi’nin hastanesindeyken haber almıştık: Bir direniş dostu yeni doğan
bebeğinin adını Nuse Diren koymuştu. Nuse, aylardır ismiyle Antakya’nın Dik-
mece köyünden bizi çağırıyordu. Davete icabet ettik. Yine bir büyük aile karşıladı
bizi. Çocuklar, torunlar... 
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Nuse’nin dayısı Mehmet Ali Öğretmen, kamu emekçilerinin haklarını savunduğu
için yıllardır tutsak. Mehmet Ali’yle yüz yüze tanışmadık hiç. Ama tutsaklığım bo-
yunca bana sık sık mektuplar yazdı. Tecritte tutulduğumuz aylar boyunca keli-
meleriyle duvarları aştı, hücrelerimizde bize yoldaş oldu. Biz hapishanelerin kalın
duvarlarını ardımızda bıraktık. Ama Mehmet Ali ve pek çok devrimci tutsak hala
hapishanelerde, F Tipi tecrit işkencesine ve hak gasplarına karşı mücadelelerini
sürdürüyorlar. Bu kez biz onlara ses ve soluk oluyoruz.

Nuse Diren direnişimizin en güzel meyvelerinden biri. Direnişin ruhunu taşıyan
bir bebek. Onu kucağıma aldım, sevdim. Anadolu’da, kadınlar başkalarının ya-
nında kocalarının ismini söylemeye utanırlar. Ben de başta garip bir şekilde, Nu-
se’ye adıyla seslenmeye utandım biraz. İnsan bir garip hissediyormuş. Sonra
alıştım. Antakya’nın Dikmece köyünde, dayısı faşizmin hücrelerindeyken büyü-
yen bir bebek var. Adını direnişimizden almış: Nuse Diren.

ANTAKYA’YA VEDA...

Antakya seyahatim boyunca daha köyler, evler, insanlar, dostlar gördüm. Anlat-
maya sayfalar yetmez. Sonunda 6 gün geçiverdi. Antakya’ya veda etme zamanı
geldi. Bu bir nevi teşekkür ziyaretiydi. Direnişimize omuz veren Antakya halkına
bir küçük selam verdik. 

Bu bir çağrıydı; devam eden direnişimize omuz vermeye devam edin çağrısı...
Bu bir zafer kutlamasıydı; Yüksel Direnişinin, açlık grevinin yarattığı zaferi An-
takya halkına götürme, bu onuru paylaşma, zaferi beraber kucaklama arzusu...

Dönüş yolunda oradan ayrılıyor olmanın hüznü ile direnişimize yeni duygular,
yeni bilgiler getirmenin sevinci birbirine karıştı. Antakya halkıyla bu yeniden kar-
şılaşma direnişimizin faşizm karşısında ördüğü barikata güç verdi.

(Aktaran: Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi - Sayı: 7)

***

“DİRENİŞTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK”

(Nuriye Gülmen’in Bursa Eğitim-Sen Panel Konuşması’ndan)
Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Böyle kalabalık bir salonda olmak
çok güzel. Biraz anlatayım istiyorum. Sonra soru cevap şeklinde devam ederiz.
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Öncelikle sizlere Yüksel Direnişçilerinin selamını getirdim. Ankara’da faşizmin
başkentinde İnsanlık Anıtı’nın önünde her gün işkence gören ama 564 gündür
direnmeye devam eden Nazan, Acun, Alev, Gülnaz, Perihan anne ve tüm Yüksel
Direnişçileri’nin coşkusunu, sevgi ve selamlarını getirdim. Hepinizi coşku, umut
ve sevgiyle kucaklıyorum.

Türkiye’nin çeşitli yerlerine söyleşilere gidiyoruz. Bu söyleşilerde hedeflediği-
miz bazı şeyler var. Öncelikli olarak tüm halkımıza teşekkür etmek istiyoruz.
324 gün boyunca süren açlık grevimiz süresince insanlar Türkiye’nin dünyanın
dört bir yanında yaratıcılıkla eylemler yaptılar. Bizlere seslerini bir şekilde ulaş-
tırdılar. Yanımızda olduklarını hissettirmek için birçok yaratıcı yol ve yöntemle
seslerini ulaştırdılar. Yalnız olmadığımızı hissettirdiler. Belki bazen dua ettiler,
belki bazen sadece üzüldüler ama biz birlikte olduğumuzu hissettik. Biz içeri-
deyken bunu çok yoğunlukla yaşadık, dışarıdan da sizin öyle hissettiğinizi bi-
liyorum.

Çok büyük, çok güçlü bir direniş Yüksel Direnişi. Hepimizin sayesinde oldu. Biz
direndik, siz destek verdiniz. Türkiye halkları sahiplendi. Bu yüzden aslında bu
söyleşilere Yüksel Direnişinin onurunu sizlerle paylaşma söyleşileri diyebiliriz. 

İkinci hedefimiz direnişimizi anlatmak. Çünkü açlık grevi sonlandı ancak direni-
şimiz sürüyor. 324 gün süren açlığımızın sonunda 26 Ocak’tan bu yana 4 ay
geçti. O günden bu yana Yüksel Direnişi devam ediyor. Ne pahasına devam edi-
yor? 

Ankara’nın göbeğinde çok çetin bir direniş sürüyor. Evet, belki bir avuç kamu
emekçisi direniyor gibi gözüküyor ama Yüksel Direnişi faşizmin ciddiye almaktan
asla vazgeçmediği bir direniş. Bazen 2 kişi bazen 5 kişi olarak o alana çıkılıyor.
Ama hiçbir şekilde bir basın açıklaması yapılmasına izin verilmiyor. Öğlen saat
bir buçuk ve akşam saat 6’da basın açıklaması yapılmak isteniyor. Arkadaşları-
mız günde iki kere yoğun işkencelerle gözaltına alınıyor. Kısa bir bilançomuz
var. Özetleyerek söyleyeceğim.

9 Kasım 2016 tarihinden bu yana 564 gün geçti. 600’den fazla gözaltı, yakalama
işlemi yapıldı. 100 binlerce liralık para cezası kesildi. Semih ve beni de sayarsak
5 kişi tutsak verdi. Şu an 3 tutsak var: Nazife, Celal, Akman.

Nazife Onay İstanbul’da “İşimi İstiyorum” eylemleriyle başlamıştı direnişe sonra
Yüksel’e taşıdı direnişini. Celal Akgün ihraç edilen bir sağlık emekçisiydi. Bizimle
dayanışmak için o da Yüksel Caddesi’ndeydi. Akman Şimşek çalışan bir emek-
çiydi, aslında en güzel örnek. Kendisi çalışıyor olmasına rağmen ihraç edilen
kamu emekçilerini sahiplenmeye başladı. 3 tane tutsağımız var bugün. 
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Nuriye ve Semih’in avukatlığını yapan 18 avukatımız bugün tutsak. Faşizmin
hücrelerindeler. 

İnsan Hakları Anıtı’nın önünde devam eden eylemlerde üzerimize hedef gözeti-
lerek mermiler sıkılıyor. Gaz bombası atılıyor; doğrudan yüzümüze, gözümüze,
ağzımıza biber gazı sıkılıyor. Pek çok arkadaşımızın kolu, kaburgası kırıldı. Pek
çoğunuz biliyorsunuz, Perihan anneyi duydunuz. Yüzünü mosmor yaptılar. 75
yaşında bir kadını getirdikleri hali gördünüz. Pek çok arkadaşımızı saçlarından
tutarak sürüklediler.

Bu listeler çok uzar ama mesele bu değil. Evet, bunlar çok önemli, biz işkence gö-
rüyoruz mutlaka bunun hesabı sorulmalı ama buna rağmen devam eden bir direniş
var. Dikkatinizi Yüksel’de devam eden direnişe yöneltmenizi istiyoruz. Bu söyleşiler
bir taraftan insanlarımıza bir çağrı. Aslında direnişin kendisi en başından beri hem
kamu emekçilerini hem de Türkiye halklarını kendisine davet ediyor.

HER GÜN DİRENMEK İÇİN SEBEPLERİMİZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

En başından beri, alana çıktığımız ilk günden beri hep şunu söyledik; direnişimiz
kamu emekçilerini iş güvencesine sahip çıkmaya çağırıyor. İhraç edilen kamu
emekçilerini kendi haklarını, emeklerini geri almaya çağırıyor. Türkiye halklarını
OHAL’e karşı kendi haklarını sahiplenmeye çağırıyor.

Bizim çağrımız şu; nasıl bir ülkede yaşıyoruz ve ne yapmamız gerektiği sorusuna
doğru cevabı vermek istiyoruz. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz sorusu, sadece kamu
emekçilerini değil bütün bir halkı ilgilendiren ve direnişe çağıran bir sorudur. 

Bir kaç örnek vermek istiyorum. Bundan üç, beş gün önce Malatya’nın Doğanşehir
ilçesinde tütününü satamadığı için ve borçlarını ödeyemediği için kendini yakmaya
kalkan bir çiftçi, Metin Çelik. Bu Türkiye’den bir tablo sevgili arkadaşlar.

20 Nisan’da Pamukkale’de inşaatlarda sıvacılık yapan Süleyman Kal, cebinde
borç listesiyle intihar etti. Kendini astı. 2018’in ilk 4 ayında 575 işçi hayatını kay-
betti. 16 Nisan’da hepiniz hatırlarsınız ataması yapılmayan gencecik bir öğret-
men 25 yaşındaydı, Merve Çağdar intihar etti.

Biz, her gün direnmek için sebeplerimiz olduğunu biliyoruz. Böyle bir ülkede, biz-
ler kendimize aydın diyebilmek için, bu ülkenin aydınları olabilmek için, böyle bir
ülkede direnmek gerektiğini biliyoruz.

Direnişimiz, bu anlamıyla da nasıl bir ülkede yaşıyoruz sorusunun cevabı olarak,
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sizleri her gün, her saniye direnmeye davet ediyor. Bursa’da gerçekleştirdiğimiz
bu söyleşinin bir anlamı, herkesi bulunduğu yerde faşizme karşı direnmeye davet
etmek...

TEK BAŞINA BAŞLAYAN BİR DİRENİŞTEN BİNLERİN TOPLANDIĞI
BİR DİRENİŞE DÖNÜŞTÜ YÜKSEL DİRENİŞİ

Yüksel Direnişinin bir iddiası var; biz diyoruz ki tüm kamu emekçilerini kendi so-
runları etrafında örgütleyebilmeli, faşizme karşı mücadele eder bir duruma ge-
tirmeliyiz. Böyle bir iddiası var Yüksel Direnişi’nin. Altını da doldurabilir
direnişimiz. Şimdi nasıl altını doldurduğunu anlatmak istiyorum. Size Yüksel Di-
renişini anlatmak istiyorum. 

Şimdi direnişe dair iki fotoğrafla başlamak istiyorum. Bu fotoğraf elimizde yok
ama ben size anlatacağım. Bir belgesel gösterimi yaptık, orada direnişin ikinci
gününe ait bir görüntü vardı. Ben tek başıma alandayım, elimde bir döviz var.
“Açığa Alındım İşimi İstiyorum” yazıyor. Güvenlik Şube polisleri hemen karşıma
dikilmişler ve yapamazsınız diyorlar, çeşitli şekilde müdahale etmeye çalışıyorlar.
Ben elimde döviz şöyle diyorum; “İşimi geri istiyorum! OHAL’in kaldırılmasını is-
tiyorum!” Böyle taleplerimi sayıyorum. 

Direnişin o anını bütünden kopartıp aldığımızda, bütünüyle düşünmediğimizde şöyle
söylenebilir: Sen kimsin de tek başına çıkıp OHAL’in kaldırılmasını istiyorsun?

Türkiye’de 80 milyon insan var ve tarih 9 Kasım 2016. OHAL, tüm ağırlığıyla
Türkiye halklarının üzerine çökertilmeye çalışılıyor. Siz kalkıp OHAL’in kaldırıl-
masını istiyorsunuz. İşinizi geri istiyorsunuz. Akademisyenlerin çeşitli sorunlarının
ortadan kaldırılmasını istiyorsunuz. Kamu emekçilerinin iş güvencesini geri isti-
yorsunuz. Böyle bir tablo...

İkinci resmi anlatmak istiyorum size. Orada Yüksel Caddesi’nde, bu tablonun,
az önce size anlattığım tablonun üstünden 184 gün geçmiş ve Yüksel Cadde-
si’nde binler toplanmış. Binlerce insan benim ve Semih’in açlık grevinin 60’lı gün-
lerinde Yüksel Caddesi’ndeler. Hep birlikte halaylar çekiliyor, türküler söyleniyor
ve sloganlar atılıyor. Böyle bir sahne... 

Yani, tek başına başlayan bir direnişten binlerin toplandığı bir direnişe dönüştü
“İşimi Geri İstiyorum” eylemi.

Başka bir fotoğraf anlatmak istiyorum size. Açlık grevinin 74. günü ben ve Semih
tutuklandık. Bir önceki gün gözaltına alınmıştık. Şöyle düşünün o fotoğrafları
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görmüşsünüzdür. Gerçekten tarihsel fotoğraflar. Anıtın etrafı abluka altında. Sa-
dece anıtın etrafı da değil tabi, biz o zaman tutuklandığımız için bilmiyoruz ama
Yüksel Caddesi’ni Karanfil Sokağın olduğu yerden kapatmışlar ve polis konuşu-
yor. Diyor ki; “Yüksel Caddesi yaya trafiğine kapatılmıştır. Lütfen bekleme yap-
mayınız!” Her taraf polis dolu, çevik yığılmış Yüksel Caddesi’nde müthiş bir polis
ablukası var. O gün onlarca insan gözaltına alındı ve Yüksel Caddesi’ndeki polis
ablukası uzunca bir zaman devam etti. Sonra anıtın orada bariyerler durmaya
devam ediyor. Bugün itibariyle 1 yıl 5 gün oldu. İnsan Hakları Anıtı’nın önünde
hala varlar.

Bir şey daha anlatacağım. Biz Semih ile tutsak edildik. Hapishanede direniş
devam ediyor. 100. gün geçmiş. 74 kişi gözaltına alınmış. Yüksel Caddesi’nde
abluka devam ediyor. Ve biz tutsağız. Bu sefer hakkımızda bir kitapçık yayınla-
dılar. Şöyle bir şeyi gözünüzün önüne getirin, mutlaka hapishanede kalmışlarınız
vardır. Bir hücrenin içindesiniz, sesinizi duyurabileceğiniz kimse yok, sizi tutsak
etmişler. Bir hücredesiniz, tek başınasınız ve hakkınızda kitapçıklar yayınlanıyor.
Faşizmin direniş karşısında ne kadar da çaresizleştiğini anlatıyorum.

Bir sokağı, bir anıtı ablukaya alacak, etrafını saracak, insanların geçmesini en-
gelleyecek, iş yerlerinin çalışmasını engelleyecek bir duruma getirmek bir cad-
deyi, insanları tutsak etmek... Bununla da baş edemeyince hakkında kitapçıklar
çıkartmak... Sonra faşizm temsilcilerinin en üst seviyelerinden cumhurbaşkanına,
içişleri bakanına kadar; “bunlar terörist” demagojisi yapmak... 

Hakkımızda bir dava açılmış. Tutsağız ve büyük ağızlardan; “bunlar terörist”
ağızları yayılmaya devam ediyor. Bu bir çaresizliğin göstergesi ama çaresizlik
sadece bununla sınırlı kalmadı. Bir de çarpıcı bir örnek; tutsakken devam ettir-
diğimiz açlık grevini duyurmak için “Nuriye-Semih Yaşasın” diye pankart açan
10 tane taraftar tutuklandı. Biz tutsaktık. “Nuriye Semih Yaşasın” diye pankart
açan insanları tutukladılar. 

“DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDILAR...”

Davamızı savunmasız bırakmak için tam davadan iki gün önce 14 Eylül’de du-
ruşmamız vardı, 12 Eylül’de avukatlarımızın tümünü tutukladılar. Bu gerçekten
çok büyük bir çaresizliğin göstergesi ama bununla da baş edemediler. Bu kez
avukatlarımız dedi ki; “Nuriye ve Semih’i avukatsız bırakmayacağınızı biliyoruz”
dediler. Ve o salona onlarca avukat geldi, yüzlerce avukat davanın tarafı oldu. 

Basın açıklamalarında; “Nuriye Semih” demeyi yasakladılar. Ankara’da açıklama
yapan herhangi bir kurum, demokratik kitle örgütü açıklamasında Nuriye-Semih
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demek istediğinde “eğer derseniz müdahale edeceğiz” diyorlardı. Ve adımızı an-
dıklarında polis hazır bir şekilde bekleyip müdahale ediyordu.

Adımızı söylemeyi yasakladılar ama insanlar adımızı söylemekten vazgeçmedi.
Bu kez sokakları “Nu-Se” isimleriyle doldurdular. En sonunda Tayyip Erdoğan
ağzından şunu itiraf etmek zorunda kaldı; “terörle bağlantılı iki öğretmen için
dünyayı ayağa kaldırdılar” dedi. Bu, gerçekten, onların ağzından direnişimizin
yarattığı gücü gösteren bir açıklamaydı. Bilirsiniz genelde görmezden gelirler,
yok saymaya çalışırlar. Ama bunu ağzına aldıklarında direnişimizin ciddiye alın-
dığını, kitlelere mal edildiğini itiraf etmiş oldular. 

Faşizmi bu kadar teşhir eden bir eylemin yaratıcıları, sürdürücüleri olduğumuz
için iddiamızı tekrar ediyoruz: Tüm kamu emekçilerini faşizme karşı mücadelenin
içinde örgütleme ve mücadelenin içine katma iddiasına sahibiz. Dediğim gibi,
bunun altını az önce saydığımız şeylerle dolduruyoruz. Başka nelerle dolduru-
yoruz; Yüksel Direnişinin iddiası büyük. Çünkü kapitalizmin bireycileştirdiği, yal-
nızlaştırdığı, kendine güvensizleştirdiği, iddiasızlaştırdığı, korkuyla teslim almaya
çalıştığı insanın karşısına Yüksel Direnişi başka bir insan modeli ortaya çıkardı.
Bu hiçbirinizin yabancı olduğu bir insan değil aslında, mücadelenin içindeki
insan. Ama Yüksel Direnişi özelinde bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle Yüksel
Direnişçilerini çıkarttı.

KAPİTALİZMİN YARATTIĞI İNSAN TİPİNE KARŞI
DİRENİŞİN YARATTIĞI İNSAN GERÇEKLİĞİ...

Yüksel Direnişçileri burada hepimizin olduğu gibi insanlar. Borçları var, çocukları
var, aileleri var, bakmakla yükümlü olduğu insanlar var. Bu düzende yaşıyor ol-
manın getirdiği bağlar ve zincirleri var. Buna rağmen, OHAL’e rağmen, her şeye
rağmen, uzun süreli tüm gözaltı tehditlerine rağmen, teslim alma dayatmasına
ve Türkiye halkları üzerinde yaratılmak istenen o korku atmosferine rağmen Yük-
sel Direnişçileri oraya çıktılar. 

Bu insan, kapitalizmin yaratmaya çalıştığı hastalıklı insandan çok daha farklı bir
insan. Bu tablonun direnişimizin gücünü açıkladığını düşünüyorum. 

Biz tutuklandığımızda kendi işini geri isteyen arkadaşlarımız vardı. Biz tutuklan-
dıktan sonra kendi taleplerini gündemden çektiler. Tek talepleri sadece “Nuriye
Semih işlerine geri alınsın” oldu. Orada kendi işi için direnmeye devam eden,
aynı zamanda direnişe destek olan ve pek çok insan; “Nuriye Semih İşe Alınsın”
talebini yükseltti. Başta Yüksel’de direnen arkadaşlarımız olmak üzere, her gün
gözaltına alındılar sadece bu talebi yükseltmek için. 
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Şunu anlatmaya çalışıyorum: Burada gerçekten dayanışmanın, sevginin ve eme-
ğin gerçekliğini görüyoruz. Bu insan tipi, her şeye rağmen birbirini sahiplenmeye
devam eden insan demektir. Yüksel Direnişi’nin temel taşlarından bir tanesi
budur.

Yüksel Direnişinde Perihan annemiz var. Duymuşsunuzdur. İşkenceye uğradı,
televizyonlarda görüldü. 1 Mayıs’ta polisin ciddi bir saldırısı oldu. Üç tane kadın
arkadaşımıza, Nazan, Gülnaz, Acun arkadaşlarımıza TOMA’dan gaz ve su sı-
karak saldırdılar. Kenardan, Perihan anneyi, bir polis -kırk kilo bir kadını- aldı
ve yere attı. Alnı şişti, gözleri morardı. Tanımayacak hale geldi. Gözünde görme
kaybı meydana geldi. Perihan anne o gün pek çok kişi tarafından tanındı ama
Yüksel Caddesi’ne geldiyseniz eğer onu direnişin bir parçası olarak görmüş-
sünüzdür. Yüksel’e çıktığımız ilk günden bu yana Perihan anne bizimle. 564
gündür Perihan anne bizim yanımızda. Bizim için imza topladı. 75 yaşında bir
kadın Ankara’nın ayazında, eksi derecelerde imza toplamaya çalıştı. Mehmet
amcamız var, Mehmet Güvel. Bizim için bedenini açlığa yatırdı. Esra eşi için
ve atılan tüm kamu emekçileri için bedenini açlığa yatırdı. Bizimle birlikte açlık
grevi yaptı. Tüm direnişçilerin yakınları, benim annem ve babam, kardeşim
olmak üzere evlatlarını sahiplenmek için pek çok şey yaptılar. Kapıları aşındır-
dılar, gözaltına alındılar. Onlar da bizim gibi pek çok bedeli göze alıp göğüsle-
diler. Yani direnişimiz işte bu ve bunun gibi az önce size saydığım insanlar gibi
bunların yarattığı bir aileden oluşuyor. Türkiye’nin dört bir yanından, farklı yer-
lerinden, direnişi sahiplenen, direnişe emek veren insanlardan oluşan bir Yük-
sel Ailesi var. Bu aile aslında direnişimizi var eden ve bizimle birlikte direnişin
bir parçası olan, direnişi taşıyan insanlardan oluşuyor. Direnişimiz bu yüzden
güçlü.

Bunu, bu gücü anlatmaya çalışıyorum. Kapitalizmin ve faşizmin yaratmak iste-
diği, birbirine düşman, birbirinin kuyusunu kazan insanlar karşısında, direniş
bambaşka bir insan tipi yaratıyor. Halk için her türlü fedakârlığı göze alan, her
türlü işkenceye maruz kalan ama direnmeye devam eden insanlar çok güçlü
duygular yaşıyor.

Gerçekten insan olmanın, yaşıyorum demenin karşılığını biz direnişle birlikte
hissettik ve yaşamaya da devam ediyoruz. Pek çok duyguyu, sevgiyi, fedakâr-
lığı, vefayı, bunların hepsini yeniden öğreniyoruz. Her gün yeniden öğreniyo-
ruz. Her gün direnmeye devam ediyoruz. Halkla her zaman iç içe olan ve
halktan da öğrenen bir pratiğimiz var. Bu anlamda direnişimizin gücü de bu-
rada. Bizi güçlü kılan, bizi her gün direnmeye yeniden davet eden halktan al-
dığımız güçtür.
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YÜKSEL DİRENİŞİ’NİN BAŞARDIĞI HALKA GÜVENMENİN,
SINIF VE TARİH BİLİNCİNİN ÜRÜNÜDÜR

Bugün gerçekten nerede bir direniş varsa, Yüksel Direnişi’nin dolaylı dolaysız
emeğinin güçlü olduğunu düşünüyoruz. Bugün de bu mücadelede demokratik
mücadele içinde bir şey yapabiliyorsak, sokaklara çıkabiliyorsak OHAL karanlı-
ğını yaran Yüksel Direnişi’nin etkisinin büyük olduğunu söylemek istiyorum. 

Yüksel Direnişi, bizim şahsımıza mal ettiğimiz bir direniş değil. Nuriye ve Semih
olmak değil mesele. Yüksel Direnişinin başardığı her şey aslında bir ideolojinin,
halka güvenmenin, sınıf bilincinin ve tarih bilincinin bir ürünü. 

Bunu şunun için söylüyorum. Bazen şöyle bir şeyler duyuyoruz: Çok güzel dire-
niyorsunuz... Ama yani ben yapamam... 

Bu zaman zaman şöyle olabiliyor, insanlar bazen şunu diyor: Benim çoluğum
çocuğum var... Beni bağlayan şeyler var... Bunlar kısmen anlaşılabilir. Yani “Ben
korkarım” diyor... 

Oysa direnmek, bizim kişisel olarak ne kadar cüretli oluşumuzla ilgili bir özellik
değil. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü direnmek, mücadele etmek, sokakta
olmak, işkence görmek ve direnişten vazgeçmiyor olmak... Bireysel bir özellik
değil. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz sorusuna cevap olarak onurlu yaşıyor muyuz
diyebilmekten geçiyor bu. Direnişin kendisi bu sorulara doğru cevap verebilmek-
ten geçiyor. Bu anlamda bir çeşit direnmekle, direnme işiyle, direnişle kendi ara-
nıza mesafe koymamanızı istiyoruz. Çünkü bunun, direnmenin, faşizme karşı
mücadele etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz.

Direnişimizin gösterdiği şeylerden birisi de korkuların aşılabilir olduğudur. Korku
bazen bir şeyleri yapmamanın aracı olarak sunulabiliyor. Ben yapamam, ben kor-
kuyorum gibi... Aslında direnişin korkularının aşılabilir olduğunu gösterdiğini söy-
lememin sebebi bu. Korkular aşılabilir. Korkmayan bir insan, korkmayan bir kişinin
olduğunu düşünmüyorum. Neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz durumlarda, insa-
nın korkması doğal bir şey. Zaman zaman, ilk günlerde, bacaklarım titreyerek çık-
tım o alana. Yalnız olduğumuzu düşünmedik ama korku insana has bir duygu. 

Bir söz var; “cesaret neyden korkulması gerektiğine karar verebilme yete-
neğidir.” Onurunuza, ekmeğinize yapılan saldırıya boyun eğmiş olmaktan daha
çok korktuğumuz için o alana çıktık. Kimse cesur ya da korkusuz olduğundan
direnmiyor. Bu cesur ya da korkusuz olduğundan yapılan bir tercihin de ötesinde
zorunluluk. Direnişi bir zorunluluk olarak gördükten sonra diğer geri kalanları çok
da düşünmüyorsunuz.
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AÇLIK GREVİ YAPTIĞIMIZ SÜREÇ BOYUNCA KHK’LAR İLE
İŞTEN ATMALAR DURDURULDU

Direnişin yine kazandıklarından biri KHK’ları durdurması oldu. Biz açlık grevi
yaptığımız süreç boyunca KHK’lar ile işten atmalar durduruldu. Aslında bu şunu
da vurguladı. Bizim direnişimizle KHK’lar meşrutiyetini yitirdi. Ortada kalmış bir-
çok insan var. 110 bin insan, şu an sayı bu. Ve mutlaka birilerine değdi, dokundu.
Evet, insanların bir kısmına ulaştı.

Bunlar karşısında direnmek şunu anlattı: Bu insanlar haksız yere işlerinden atıldılar.
Bu bilgi insanların zihninde bilince çıktı. Dolayısıyla insanlara şunu anlatmış olduk:
Pek çok insan haksız yere işlerinden atıldı. 110 bin insandan bahsediyoruz. İşte bu
insanları aileleriyle, etrafındaki insanlarla düşünün. 4 ile çarpsak 500 bin insan. Ve
belki de 1 milyona yakın insana değdi bu konu. Bu kadar insanın sesi olduk.

Gösterdiği bir şey daha oldu direnişin: Kamu Emekçileri Konfederasyonu’nun di-
reniş karşısında ki sessizliği teşhir edilmiş oldu. KESK bu anlamda çok açık bir
şekilde kamu emekçilerinin haklarını savunma noktasında hareketsiz ve kamu
emekçilerini pasifize eden bir durumda kaldı. Direnişimizi sahiplenmedi. Sahip-
lenmemek konusunda ısrarcı davrandı KESK.  Üyeleri orada direniyor ama
KESK yürütmesi; “ben onları sahiplenemem” diyor. 

Bugün Ankara’da KESK binasında oturma eylemi devam ediyor. Biz, 24 Kasım
tarihinde, tutsak düşmemizden bir kaç ay sonra arkadaşlarımız KESK binasında
bir eyleme başladılar. “KESK başta Nuriye ve Semih Olmak Üzere İhraç Edil-
miş Tüm Üyelerine Sahip Çıkmalıdır” diye bir eyleme başlandı.  Bu eylemle
emekçilerin sorunlarına sahip çıkması gereken sendikaları harekete geçmeye
davet ediyoruz. Sizler de zorlamalısınız. 

Sendikaları zorlamalıyız. Tüm üyelerinin sorunlarını sahiplenmeye davet etme-
liyiz. Bugün Yüksel Caddesi’nde bir avuç insan direniyorsa, Türkiye’nin dört bir
yanında bir avuç insan direniyorsa demokratik kitle örgütleri kendilerine bakma-
lıdır. Bugün iki kişi çıkıp direniyorsa meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri
kendilerine bakmak zorundalar. Direnişleri örgütlemek zorundalar. Kamu emek-
çilerinin haklarını savunmak zorundalar. Bizler de sendikaları zorlamalıyız.

ÖZGÜRLÜK, BİZE DAYATILAN TESLİMİYET KARŞISINDA
BU TESLİMİYETİ REDDETMEMİZ ANLAMINA GELİYOR...

Az önce bahsettim size, konuşmaya başlamadan önce bir tablodan bahsettim. Eyle-
min ikinci gününde, elimde “İşimi Geri İstiyorum” döviziyle alana çıktığım o görüntü.
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Yine Semih alanda otururken, direnişin en çarpıcı sahnelerinden biri: “Bu tut-
saklıktan özgürlüğe firar etmek, biz tutsaklıktan özgürlüğe firar ettik” diyor. Dire-
nişin bize öğrettiği şeylerden bir tanesi özgürleşmek oldu. O söylemden kısa bir
süre sonra tutsak düşmüştük ama hala özgürdük.

Sartre’ın bir sözü var: “Özgürlük kişinin kendisine yapılanlar karşısında al-
dığı tavırda gizlidir.” Bu anlamda özgürlük bize dayatılan teslimiyet karşısında
bu teslimiyeti reddetmemiz anlamına geliyordu.

Hep anlatıyorum. Direnişte olduğum süreç boyunca, açlık grevinin o ilerleyen
günlerde, açlığın bedeninizi yediği günlerde, her gün bedeninizden eksilenlere
şahit olduğumuz günlerde, kendimi hiç olmadığı kadar özgür hissettim. Özgürlük,
ne gündelik yaşantımızdaki küçük şeylerde ne de çok büyük ideal hayallerin
içinde. Özgürlük tırnaklarımızla kazıyarak, direnerek ve mücadele  ederek ken-
dimizi var edebildiğimiz durumda bizi bekliyor. 

Yüksel Direnişi bizleri özgürleştirdi. Tüm direnişçileri özgürleştirdi. Bu da direnişin
bize kazandırdığı en güzel şeylerden biri oldu. Benim sözlerim bu kadar. 

Sizlerin soruları olursa ya da sohbet şeklinde de devam edebiliriz. Düşüncelerini
paylaşmak isteyen, soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa, onları dinleyebi-
liriz. Yoksa bir ara verebiliriz. Bir etkinliğimiz daha var bugün. Grup Yorum’dan
arkadaşlarımız burada. Onları da dinlemiş olacağız.
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Soru-Cevap Bölümü:

EĞER DİRENENLER OLMASA ONUR ADINA SÖYLEYİP
SAVUNABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY KALMAZDI

Soru: Açlık grevi boyunca ümidiniz var mıydı yoksa yok muydu?

Nuriye Gülmen: Aslında umut ya da inanç, kazanacağına olan inanç, yarına
beslediğimiz umut aslında emekle var olan bir şey. İnsan durduğu yerde bazı
şeylerin olacağına, gerçekleşeceğine dair bir umut besleyemiyor aslında. Ne
kadar emek verirseniz, o şeyi kazanmak isterseniz o kadar umutlu oluyorsunuz.
Direnişin içinde olup da umutlu olmamak mümkün değil. Umutlu olmazsanız
zaten direnişte olamazsınız. Biz açlık grevi zamanında da değil, Yüksel Cad-
desi’nde direnişe başladığımızda oturma hakkımızı kazandık. 17 gün üst üste
gözaltına alınmıştık. Biz sonra oturmaya başladık, 6 saat boyunca oturuyorduk.
İnsanlara bildiriler dağıtıyorduk. Direnişimizi anlatıyorduk. Kimisi öfkeli geliyordu
kimisi umutsuzdu. Bir kış günü düşünün. Puslu bir Ankara günü. Kar yağmış
hava ayaz. İnsanlar mutsuz. Kaşlar gözler çatık. AKP’ye saydırıp gidiyorlar. Her-
kes o kadar dolmuş ki, geliyorlar söyleniyorlar... söyleniyorlar... Kimisi dertleşiyor,
böyle bir ortam. Bir devrimci tutsak mektup yazmıştı diyordu ki; “Bir mum bile
olsa karanlığa yenilmez, etrafını ışıtır” diyordu. Öyle bir yerdi orası. İnsan Hakları
Anıtı’nın orası öyle bir yerdi ilk başta. Oraya gelene gidene bildiri veriyor, bir şey-
ler anlatmaya çalışıyoruz... 

Semih ile birlikte biraz da komik bir şekilde, en ufak şeylere bile fazla sevinç gös-
teren insanlardık. Şimdi yağmur yağıyor. Bank var, bankın üstünde oturuyoruz
ama şemsiye lazım şuraya. Şöyle bir şemsiye bağlasak nasıl durur acaba. Hani
biz onu tutmasak da, o kalsın öyle, altında kitap okuyabilsek keşke... Abilerimiz
sağ olsunlar etrafa bir şeyler çaktılar, bir şekilde bu işi yaptılar. Aman Allahım
bize sanki dünyaları verdiler. Sevinçten uçtuk... 

Gerçekten en ufak şeyler bile bizi çok mutlu ediyordu. Çünkü hazır ve nazır bir
şekilde direniyoruz. Çünkü emek veriyorsunuz ve bu emeğinizin karşılığını bir
şekilde alıyorsunuz. İnsanlar geliyor, yanınızda olduğunu söylüyor. Bu bile ne
kadar değerli. Karanlık, soğuk, uyuyamamışsınız, kalacağınız yer yok, sırtınızda
bir tane çanta ile ordasınız. Sonra biri geliyor diyor ki; siz iyi ki varsınız. Siz bu-
rada olduğunuz için daha iyi hissediyoruz. Sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz
diyorlar...

Soru: Sendika size sahip çıkmadı mı? Bu konuya biraz açıklık getirirseniz çok
sevinirim.

278

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



Nuriye Gülmen: Sendika bize sahip çıkmadı mı? Bunu konuşmuyor olmamız
gerekirdi. KESK, Eğitim-Sen ne yaptı? Bize sahip çıktı mı, çıkmadı mı? 

KESK; 5000’e yakın üyesi ihraç edilmiş. Ne yaptı? 15 Ekim 2016 yılında büyük
bir miting yapılacağını söyledi. Miting yasaklandı, mitinge katılacakları yoldan
geri çevirdi, evinize dönün denildi, gelmeyin dedi. Bir açıklama yapıldı Ankara’da
ufak bir kitleyle. Bir kez yürüyüş yaptı, İstanbul’dan Ankara’ya yürüyeceğiz dedi,
otobüslerle geldi. Başka ne yaptı? Belki bir iki basın açıklaması daha yaptı unut-
muş olabilirim ama KESK’in yaptığı bundan ibaret. Göstermelik.

Ben üyelerime sahip çıkıyorum demeye çalıştığı, bir şekilde ihraç edilen üyele-
rinin zorlamasıyla bir iki eylem yaptı. İhraçların üzerinden bir buçuk yıl geçti. Yap-
tıkları sadece bunlardan ibaret. 

KESK’in ihraç edilen üyeleriyle ilgili yaptığı bir şey varsa siz de ekleyebilirsiniz
ama bu kadar. Böyle bir demokratik kitle örgütü çok daha büyük şeyler yapma-
lıydı. Sadece ihraç edilen üyelerini değil tüm üyelerini harekete geçirmeliydi. Ve
direnişler örgütlemeliydi. 

Bir ihraçlar kurultayı yaptı. Gerçekten -henüz tutuklanmamıştık- çok güzel öne-
riler vardı. Çoğu insan geldi. Çadır açılmasından tutun açlık grevlerine, kitlesel
basın açıklamalarına pek çok öneri geldi. Orada olanlarınız varsa onlar da şa-
hittir. Bunlardan karara bağlananlar hayata geçirilecekti. Bir şey yapılmadı. Şu
an gelinen nokta belli. Alınan kararlar hayata geçirilmedi. İhraçlar Kurultayı
yaptınız, burada birtakım kararlar aldınız ve bu kararları neden hayata geçir-
mediniz? Bu soruyu sendikalara sormalıyız. Ben işimden atıldım sendikam
bana sahip çıkmadı. Hayır, burada daha büyük bir şey var. Binlerce insan işin-
den atılmış. Ülke OHAL ile yönetiliyor. Kamu emekçilerinin iş güvencesi orta-
dan kalkmış. Gelecekte memur diye bir kavram olmayacak. Hepimizi çalışan
statüsünde, işçi statüsünde çalıştıracaklar. İş  güvencemizi tamamen ortadan
kaldıracaklar.

KESK’in bu sorulara artık cevap vermesi gerekiyor. Bu sorulara cevap verme-
sinden ziyade harekete geçmesi gerekiyor.KESK genel merkez binasındaki
oturma eyleminin başlangıç tarihi olan 24 Kasım’dan bu yana 6 ay geçti. “Bize
dayatmada bulunuyorsunuz” diyorlar. Hayır, biz kimseye dayatmada bulunmu-
yoruz. Bir şey yapın diyoruz. İhraçlar Kurultayı’nda aldığınız kararları uygula-
maya koyun diyoruz. Sadece bizim için değil tüm üyeleriniz için bir şeyler yapın
diyoruz. Burada atılan üç kişi için değil, ihraç edilmiş 5000 kişi için bir şeyler ya-
pacaksın diyoruz. Eğer halktan yanaysa, ilerici bir sendikaysa bunları yapmak
zorunda. Kimse o koltuklara onları özel olarak davet etmiyor. Orada oturuyorsa-
nız bunun hakkını vermek zorundasınız. Bu sendikalar oturarak kurulmadı. Fiili,
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meşru mücadeleler ile kuruldu. Şehitler verilerek kuruldu. Bu noktada olmaması
gerekiyor. Bize düşen de bu noktada onları zorlamak olmalı.

Soru: Yüksel Direnişinde gördüğümüz bir kişi seçimlerde vekil adayı oldu. Yük-
sel Direnişini kullanmayacağını söyleyen biri olarak bunu kullanıyor. Bu konu
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nuriye Gülmen: Veli Saçılık biz açlık grevini sonlandırdığımız tarihe kadar biz-
lerle birlikte direnen arkadaşlarımızdan bir tanesi. 26 Ocak tarihinden bu yana
Yüksel Direnişinden ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde de HDP’den de aday adayı ol-
muştu, şimdi aday oldu. Onunla ilgili bir açıklamamız olmuştu. Bilenleriniz vardır.
Dedik ki; Veli Saçılık’tan bir açıklama yapmasını istedik. Neden direnişten ayrıl-
dığına ilişkin bir açıklama bekledik ondan? Çünkü bunu insanlar bekliyor bir ta-
raftan. 

Biraz da direnişin tanınan yüzlerinden biri olmuştu. Merak ediyor insanlar. Biz
de açıklama yapmasını istedik. Bu da önemli, çünkü direnişe neden gelmediğini
söylemesi de önemli. Bedelleri göze alarak örülen bir mücadele var. Bu kadar
emeği hak ediyor. İnsanların dedikodu yapmasına mahal vermeyecek bir açık-
lama yapmasına gerek vardı. Bunun için bir açıklama istedik ondan. O açıklama
yapmayınca biz açıklama yaptık. Milletvekili adayı olmasının direnişimizle bir
alakası yoktur dedik. Aslında aday olmadan önce biz kendisinden açıklama yap-
masını söylemiştik. Ama yapmadı. Sonra da aday oldu. Bu konunun şöyle bir
hassas tarafı vardı bizim için; herhangi bir parti ile ilişkilendirilmesi, parlamento
ile ilişkilendirmek demektir. Parlamento ile bir şeylerin düzelebileceğine inanmı-
yoruz. Yoksa bu o veya bu partiyle ilişkilendirdiğimiz bir şey değil. Bu anlamda
bir açıklamaydı aslında. Biz şunu söylüyoruz: Sokak mücadelenin olması gerek-
tiği yer. Biz bu şekilde kazanacağız. Oy vererek kazanamayacağımızı bildiğimiz
için bu sebeple adres olarak sokakları gösteriyoruz. Yüksel Direnişi bu anlamda
devam ediyor.

***
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FAŞİZMİN OHAL’İ VARSA HALKIN DA YÜKSEL DİRENİŞİ VAR

(Nuriye Gülmen’in Çanakkale Eğitim-Sen Panel Konuşmasından)
Hepinize hoş geldiniz diyeceğim. Burada olduğunuz için ben de hoş geldim ger-
çekten Çanakkale’ye. Böyle bir kalabalık ile karşılanmak Çanakkale’de çok
güzel. Sizlere Yüksel Direnişinin, Yüksel Direnişçilerinin selamını getirdim önce-
likle. 

Gittiğimiz her yere aslında Yüksel Direnişinin ruhunu, coşkusunu taşımak istiyo-
ruz. Umarım bugün bunu başarabilirim. Arkadaşlarımızın kimler olduğu ismen
de saymak istiyorum: Öğretmen Acun Karadağ, Öğretmen Mehmet Dersulu,
Nüfus Memuru Nazan Bozkurt, Mimar Alev Şahin ve tüm Yüksel ailesi sizlere
çok, çok selam ve sevgilerini ilettiler.

Şimdi bir dizi şey anlatmak istiyorum. Aslında Yüksel Direnişinin neyi ifade ettiğini
anlatmak istiyorum. Ben de direniş bittikten sonra, direniş sürerken, aslında di-
renişi anlamak, kavramak, idrak etmek, ne anlama geldiğini anlamak bunların
hepsi benim için de bir süreç, hala da bu süreç devam ediyor aslında. 

Direnişin bugünkü etkisi ve geçmişten getirdiği etki, bunlar da devam ediyor. İşte
gelecekte ne olacağını da hep birlikte göreceğiz.

Ben de özellikle bu söyleşiler sırasında da tekrar tekrar direniş üstünde düşünme
ve bunun bilgisini üretme ihtiyacı hissettim. Bunu aslında sizlerle paylaşmak is-
tiyorum. Yüksel Direnişçileri adına elbette.

Söyleşilerle hedeflediğimiz şeyler var. Bu söyleşileri yapmak bizim için gerçekten
belki de tahmin ettiğinizden çok daha önemli, çok kıymetli. Sizin burada olmanız
bizim için çok, çok kıymetli. Öncelikli olarak Yüksel Direnişi, gittiği bütün illerde,
gördüğü bütün insanlara teşekkür etmek istiyor. Size minnet duygularımızı ifade
etmek istiyoruz çünkü bu gerçekten çok görkemli ve büyük bir direniş. Açlık Grevi
süresince de çok müthiş, tüm Anadolu ve dünya halklarına müthiş duygular ya-
şatan, bizi güçlü hissettiren bir direniş oldu ve olmakta. Bu elbette direnenler ol-
mazsa olmazdı ama sizler olmasaydınız da olmazdı. 

Direnişin yarattığı coşkuyu hisseden, bunu taşıyan, direnişe omuz ve sadece
yüreğinde duygudaşlıkla direnişin ruhunu taşıyan insanlar bile sadece bununla
bile aslında büyük bir şey yaratıldı. Çok kıymetli yani hissettikleriniz, yaptıkları-
nızla gerçekten çok kıymetli.

Bugün aslında burada öğrendim, öncesinde bilmiyordum. Muhtemelen böyle çok
fazla hikaye ve insan var. Hocalarımdan bir tanesi, Burak hoca bizimle ilgili ey-
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lemlere katıldığı için ya da bir şekilde içinde bulunduğu için gözaltına alınmış, 5
gün gözaltında tutulmuş ve sonrasında da öğretmenlik görevinden açığa alınmış.
İşte sadece bu değil, bununla birlikte pek çok şey, bu söyleşileri bizim için çok, çok
anlamlı kılıyor. Bunun için teşekkür edilmez, direniş çünkü birlikte yapılan bir şey.
Biz direndik, Burak hoca da direndi ama söylemek istediğimi anladınız. Bu duy-
guyu paylaşmak istiyoruz, bu onuru tekrar paylaşmak ve çoğaltmak istiyoruz.

İkinci olarak Yüksel Söyleşilerinin bizim için anlamı yani yapmak istediğimiz şey
direnişimizi anlatmak. Evet açlık grevi bir şekilde uzunca bir süre sürdü. devam
etti ama 324 günün sonunda sonlandı. O zaman böyle söyleşiler yapmaya bizim
zaten enerjimiz yoktu. Uzun bir süre tutsaktık, sonrasında çok zayıftık insan içine
çıkabilecek yani sağlık açısından bunu yapabilecek yetenekte değildik. Arkadaş-
larımız da söyleşilerden belki daha önemli ve büyük işler örgütlemek gibi şeyler
yapıyorlardı. Yani buna çok fırsatımız olmadı aslında. Direnişimizi hep başka
araçlarla anlatmak durumunda kaldık. Açlık Grevinin bir yerinden sonra ama
bugün bizim için yaşadığımız tecrübeleri sizlerle paylaşmak ve aktarmak bugün
süren, sürmekte olan direnişimizi anlatmak çok önemli.

Ankara’da, faşizmin başkentinde, Yüksel Caddesi’nde yani Kızılay’da, başkentinde
göbeğinde, onun da ortasında Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı’nın önünde,
çok da anlamlı bir yerde, bir direniş bugün hala devam ediyor. 576. gününde bugün.
576 gündür insanlar oraya bir taleple çıkıyorlar. Çok uzunca bir yılı aşkın süredir
saat 13.30’da ve 18.00’da iki kez alana çıkıyorlar ve her ikisinde de gözaltına alı-
nıyorlar. Çok ciddi işkencelere maruz kalıyorlar ve halen buna devam ediyorlar. 

Hep söylüyorum: direnişimiz bir bayrak gibi orada duruyor yani 3 kişiyle 5 kişiyle
ne derseniz deyin ama orada duruyor. Orada faşizme karşı bir mevzi var bu mev-
zide o kadar büyük hikayeler, o kadar güzel şeyler biriktirdik ki. Bunları anlatmak
istiyoruz, paylaşmak istiyoruz.

Üçüncü olarak direnişimiz en başından beri aslında bir çağrıydı. Benim ilk oraya
çıktığım 9 Kasım 2016 tarihinde de bir çağrıydı ve bugüne kadar 576 gün bo-
yunca sesimizin çıktığı her an söylediğimiz her söz direnişe bir çağrıydı. Ne söy-
lüyor olursak olalım bu direnişin içinde olduğumuz her an aslında çağrı
yapıyoruz. O alanda olduğumuz her an işkence görürken de, arabaya bindirilir-
ken de, hastaneden çıkarken de, orada insanlarla karşılaştığımız, halkla ilişki
kurduğumuz her an direnişimiz bir çağrı yapıyor. Bugün işte bu çağrıyı sizlerin
gözünüzün içine bakarak bir kez daha söylemek için buradayım. Yine Yüksel Di-
renişi adına sizi direnişe,  tüm Kamu Emekçileri’nin,  aslında tüm halkın direnişi
olan Yüksel Direnişine davet etmeye geldim. Bulunduğunuz her yerde uğradığı-
nız herhangi bir haksızlık karşısında hiç tereddüt etmeden direnmeniz gerektiğini
bir kez daha dediğim gibi gözünüzün içine bakarak söylemeye geldim. 
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Direnişimiz az öncesinde de söylediğim gibi aslında en başından beri bir çağı-
rıydı. Şöyle bir anlamı var bunun, şunu söylüyordu aslında: İşte yüz binler, on
binlerce insan bu uygulamaya maruz kaldı. Bir gecede işinden atıldı. Evet kimse
çıkmadı, bir kişi çıktı ama en başından beri direnişe çağırdı. Direnmelisiniz, bakın
bir kişi de olsa çıktı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok kalabalığız, siz de diren-
melisiniz bunu hep söyledik.

İŞ GÜVENCESİ DİYE BİR ŞEY KALMADI...

Kamu emekçilerinin bugün iş güvencesi zaten fiili olarak ortadan kaldırılmış du-
rumda. İş güvencesi diye bir şey kalmadı. İşte bir Kanun Hükmünde Kararname
neticesinde adınızı yazıyorlar. Hiçbir gerekçe ihtiyaçları yok. Birinin sizinle ilgili
bir şey söylemiş olması, devletin bilmem ne kademelerinde isminizin geçmiş ol-
ması, ona bile gerek yok hiçbir şey yapmış olmanıza gerek yok aslında. Birilerinin
bu süreçte atılması gerekiyordu. Bir korku atmosferi yaratılması gerekiyordu.
Kamu Emekçileri’nin ileride başına örecekleri çoraplar için bir zemin yaratılması
gerekiyordu. Bunu bu şekilde yapmaya çalıştılar. Bunu; onu, bunu, şunu atarak
yapmaya çalıştılar ve ileride kamu emekçilerinin iş güvencesi ortadan kaldırıla-
cak. Bu yasaya bağlı olarak yapılacak. Tüm bunların karşısında bunu söyledik
aslında. Kamu emekçileri işten atılmayı beklemeyin, ihraç edilmeyi. Bir gecede
işinizden atılmış olmanıza gerek yok direnmek için. Çünkü zaten yarın sizin de
iş güvenceniz elinizden alınacak. Bugün olduğu gibi hep ipin ucunda çalışmak
zorunda kalacaksınız. 

Bu anlamda, Yüksel Direnişi hem kamu emekçilerine hem de halka şöyle bir
çağrı yaptı: Evet bu ülkede faşizm var. Bu ülkede her türlü baskıya maruz kala-
bilirsiniz ama bir kişi de kalsak teslim olmak zorunda değiliz. Direnmek zorun-
dayız. Bunu söyledi  Yüksel Direnişi ve devam ettiği süre boyunca da bu çağrıyı
sürdürüyor. 

Sizlere, özelde kamu emekçilerine ama genel olarak tüm Türkiye halklarına, öğ-
rencilere, işçilere, emeklilere, herkese söylediği bir şey var. Bir çağrı var. Şimdi
biraz direnişin başladığı o 9 Kasım, biraz öncesi aslında Temmuz’la Kasım ara-
sında ne olmuştu, onu hatırlatmak istiyorum.

YÜKSEL DİRENİŞİ NE DEMEK?

Direniş nasıl bir ortamda başlamıştı. Bunu neden anlatıyorum çünkü direnişi
doğru anlamak için aslında o günkü koşulları da değerlendirmek gerektiğini dü-
şünüyorum. O yüzden o zamanları size hatırlatacağım. 
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Tarih 9 Kasım 2016, oraya ilk çıktığım tarih. Bunun öncesinde arkadaşlar 15
Temmuz darbe girişimi oldu. Hemen ardından biliyorsunuz AKP OHAL ilan etti
ve kanun hükmünde kararnameler ile ilk düzenlediği şeylerden bir tanesi gözaltı
süreleri oldu. 30 güne çıktı gözaltı süresi. Bu çok ciddi bir tehdit de aslında. Yani
şunu söylüyor insanlara: “Bir şey yaparsan eğer, canınıza okuyacağım” Bakın
30 gün gözaltı süresi var. Bunu hesaba katmamızı istiyor. Biz bir şey yaparken
bunu hesaba katalım istiyor. Önemli bir şey yani gözaltı süresinin 30 güne çıka-
rılmış olması.

Bunun dışında neler oldu: On binlerce insan gözaltına alındı bildiğiniz gibi. Ben
direnişe başlamadan önce rakam 80-90 bindi diye hatırlıyorum. 50.000 kişi tu-
tuklanmıştı ve hapishanelerden işkence sesleri geliyordu. 

Hatırlarsınız insanlara neler yaptılar. İşkencenin her türlüsünü yaptılar ve geçen-
lerde yine böyle bir iddia vardı bir doktor yani iddia olmanın aslında ötesinde ha-
pishanede ölü bulundu. İntihar ettiği söylendi ama çok büyük ihtimalle aslında
işkenceden öldüğü düşünülüyor. Yani bütün bunlar geçmişte de kalmış değil
halen devam ediyor. Aslında işkence o dönemde hapishanelerden duyduğumuz
işkenceler şuna tekabül ediyordu; Hem bir korkutma aracı, sizin de başınıza ge-
lebilir... Hem de aslında toplumda ciddi anlamda bir yozlaşma da yaratıyordu.
Buna sessiz kalan, bunun karşısında bir şey yapmayan bir halk düşünün. İnsan-
lar işkence görüyorlar ve hiçbir şekilde harekete geçmeyen bir halk düşünün,
yaratmak istedikleri şey bu aslında.

YÖNETEMEME KRİZİNE DAİR...

Çok uzatmayayım 70-80 bin insan KHK ile işten atılmıştır. Şu anda sayı 116.000
civarında zannediyorum, 10.000 Eğitim-Sen’li öğretmen açığa alınmıştır.
Kasım’a doğru HDP milletvekilleri tutuklandılar, onlarca yasal dernek, onlarca
medya organı kapatıldı ve en son Cumhuriyet Gazetesi’ne baskın yapıldı ve ga-
zeteciler tutuklandı. Birkaç gün sonra ben alana çıkacaktım, çok iyi hatırlıyorum
o günü. Böyle bir ortam, bu ortam neyi ifade ediyor az önce anlattım aslında. Bir
şey yapamazsınız diyor. Ben her şeyi yapabilirim ama siz bir şey yaparsanız,
başınıza çok kötü şeyler gelir, sizi mahvederim. Böyle bir tehdit yani… 

Diyor ki: İnsanlar yaptığım şeyler karşısında itiraz etmeyi akıllarının ucundan ge-
çiremesinler, öyle bir korku atmosferi yaratmalıyım. Faşizm şunun farkında! Yani
bu kadar saldıracaksınız ve buna insanlar bir şey demeyecek mi? Buna insanlar
itiraz etmek istemeyecek mi? Elbette isteyecekler ama onları hareketsiz duruma
getirmeliyim. Nasıl yaparım bunu? Korkutmalıyım... Çok değil en ufak bir itiraza
tahammül yok. 
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9 Kasım 2016 tarihinde sadece bir kişinin elinde “İşimi İstiyorum” dövizi ile orada
durmasına tahammülsüzlüğün sebebi bu. Yönetemiyor, çünkü en ufak bir itiraz
onda paranoya, bir kabusa sebep oluyor. Bizim direnişimizden de bir Gezi, Tekel
gibi kabuslar görmenin sebebi bu.

Asıl korkan onlar. Korktukları için bu kadar çok saldırdılar. Bu kadar bizi korkut-
maya çalışmalarının altında yatan temel sebep de buydu. Kendilerinin korkuyor
olması. İşte böyle bir süreçte alana çıkılmasının anlamı şuydu: O süreci biraz
hafızanızda canlandırmaya çalışmamın sebebi şu; korkuyla teslim alma politi-
kasına da bir cevaptı aslında Yüksel Direnişi. Elbette işimizi geri istiyoruz, bu
çok net ve çok doğal bir talep. Biri sizin ekmeğinizi elinizden alırsa, bu kim olursa
olsun buna tepki gösterirsiniz. Biri sizin emek emek ördüğünüz kazandığınız bir
hakkı, bir işi hiç tereddüt etmeden haksız bir şekilde bir gecede ve sizin aslında
onurunuza da saldıran bir biçimde bunu yaparsa buna sessiz kalamazsınız. 9
Kasım 2016’da alana çıktığımızda aslında bu teslimiyet politikasına da bir cevap
vermiştik. O kadar kolay değildi. Ne yapacaksın? Her istediğini yapabileceğini
mi zannediyorsun? Aslında şunu da söylüyorduk: Darbecilerle bir ilişkisi olan
varsa bu Fettullahçı yapılanmayı başımıza bela edenler sizlersiniz, biz değiliz.
Eğer birileri işinden atılacaksa, birileri bununla ilgili cezalandırılacaksa bu kesin-
likle AKP iktidarı olmalıydı. Ama onlar bize saldırdılar. Bu kabul edilebilir bir şey
değil. 

İNSANLAR HEP İYİ KOŞULLARDA MI DİRENDİLER ACABA?

Tırnak içinde söylüyorum “solcular” köşelerine çekilmiş kendi aralarında konu-
şuyor; 

Öyle olmuş, böyle olmuş vesaire ama ne olacak yani, ne diyebiliriz. Evet 30 gün
gözaltı süreleri, korkunç şeyler yaşayabiliriz. İşte çoluğumuz çocuğumuz var,
anamız babamız var, kaybedeceklerimiz var ve korkuyoruz. Başımıza ne gele-
ceğini bilmiyoruz... 

Bütün bunları söylemek mümkün ama bunlar yeterli mi gerçekten? Bunlara yas-
lanarak, bunlara teslim olarak, bir şey, hiçbir şey yapmadan bu sürecin geçmesini
beklemek... Bu durumda, bence gerçekten en korkunç tablo, Türkiye’de OHAL
sürecine dair en korkunç tablo bu olurdu arkadaşlar. Bu bütün Anadolu halkları-
nın direnme dinamiklerini hiçe sayan, şimdiye kadar yaratılmış gelenekleri hiçe
sayan bir şey olurdu. Bunu kabullenmek olurdu, teslimiyeti kabul etmek olurdu,
teslimiyete kılıf uydurmak olurdu. Tarihe baktığımızda aslında görüyorsunuz; in-
sanlar hep iyi koşullarda mı direndiler acaba? Hiç de öyle değil. Direnenler her
zaman aslında çok çetin koşullarda bunu yapmışlardır. Çok çetin, çok zor koşul-
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larda olmuştur bu. Çünkü zaten en çok direnmeye ihtiyaç duyulan zamanlar bun-
lardır. En çok baskının olduğu, sizi en çok zorlayan, zora sokan, onurunuzla oy-
nayan, ekmeğiniz ile oynayan işte böyle durumlarda en çok insanın adalet
duygusu sarsılır ve harekete geçer. Maalesef böyle rahat solculuk, rahat dev-
rimcilik yok, rahat ekmek mücadelesi yok. O yüzden her şeye rağmen, bütün
zorluklarına rağmen, başımıza gelebilecek her şeye rağmen bunu yapmak ge-
rekiyordu. Bunu böyle bilmek, böyle bellemek gerekiyor. 

Diğer türlü şuna düşüyoruz; zor, ben yapamam o yapar ama ben yapamam...
Çünkü şöyle, çünkü böyle... Benim şuyum var, benim buyum var... 

Aslında bir taraftan beynimizin ürettiği gerekçeler bunlar.

ASLA YALNIZ OLMADIĞIMIZI BİLMEMİZ GEREKİYOR

Bir taraftan tarih bize bir soru soruyor. Diyor ki! Yani böyle bir şey var; seni
işinden attılar, işte sen ne diyordun bugüne kadar, katledilen çocuklar için
adalet istiyordun, katledilen doğa için hesap sormak istiyordun. Bunu durdur-
mak istiyordun. 2-3 ağaç kesilmesin diye sokaklara dökülmüştün, özgürlük-
lerini geri istiyordun. Daha 3 yıl önceydi bir sürü gencecik çocuk orada
hayatını kaybetti. Onlar hak etmişler miydi öldürülmeyi, o zaman kolay mıydı?
Hayır değildi, hiç de öyle değildi. Evet bugüne kadar aslında haklarımızı
almak için mücadele ettiğimizden dolayı bunlar başımıza geldi. Bu yüzden
cezalandırılmaya çalışılıyoruz. 

O zaman ne yapacağız şimdi? Bunu kabul mu edeceğiz? Evet yani yapabilirler,
bu koşullarda yapabilirler mi diyeceğiz? 

Hayır! Demeyeceğiz. Yaratmak istedikleri o korku atmosferini yırtıp atmalıyız.
Buna asla teslim olmamalıyız. Ne olur ki, en fazla ne olur yani; gözaltına ala-
bilirler, tutuklayabilirler, gözaltında işkence yapabilirler. Evet bunların hepsi
yeterince korkunç, dehşet verici. Yani sizi alıp götürecekler, işkence yapa-
caklar, dehşet verici gerçekten ama yalnız değiliz. Bunu bilmeniz gerekiyor.
O alanda belki tek başımıza da olabiliriz, iki kişi olabiliriz, üç kişi olabiliriz
ama asla yalnız değiliz. Bir gelenek var birincisi. İkincisi evet bu ülkede hala
devrimciler var. Direnenlerin yanında olanlar var, direnenler ile birlikte olanlar
var. Asla yalnız olmadığımızı bilmeniz gerekiyor. Ben de böyle olmadığını bi-
liyordum. Asla kendimi o gün oraya tek başıma çıktığımda “yalnızım, ne ya-
pacağım ki tek başıma” diye düşünmedim. Zaten böyle düşünseydim o alana
çıkmazdım.
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DİRENENLERİN TARİHİ HEP YANIMDAYDI...

Direnenlerin tarihi hep yanı başımdaydı, yanı başımızdaydı ve zaten direnme
gücünü de bu tarihten alıyorduk. Giriş kısmı çok uzattım ama çok önemli oldu-
ğunu düşünüyorum bu meselenin. Direnmenin zorunlu olduğunu, bunun için iyi
ve mükemmel koşullar olmadığını anlamak gerektiğini düşünüyorum.

Size bir başka tablodan bahsedeceğim. İşte ilk tablo o karanlık atmosfer.
Adeta böyle kara bulutların üstüne çöktüğü ve bunu yaymaya çalışan insan-
lar... İkinci tablo, bir kişi elinde döviz ile bir alana çıkıyor ve “İşimi İstiyorum”
diyor...

Gösterdiğimiz bir belgesel var, Yüksel Direnişinin 500 gününü anlatıyor. Orada
bir sahne var: Taleplerimi söylüyorum, dövizimi kaldırmışım. Etrafta 7-8 tane
polis var. Geliyorlar ve diyorlar ki; “eylem yapamazsınız, yasak, eyleminizi son-
landırın” falan diyorlar. Ben de bir taraftan taleplerimizi sayıyorum: İşimi geri is-
tiyorum... OHAL’in kaldırılmasını istiyorum... KESK’e bağlı sendikalara üye
olduğu için atılan arkadaşların geri dönmesini istiyorum falan bütün taleplerimi
sayıyorum. Sonra bir şekilde gözaltı işlemini yapıyorlar. Elimden de dövizimi alı-
yorlar götürüyorlar. 

Burada önemli bir şey var. Biz bunu izlediğimizde hem biraz güldük, elinde dövizi
tutan ve “İşimi Geri İstiyorum” diyerek biraz naifçe, biraz ürkekçe taleplerini dile
getiren kişinin o cüretine aslında biraz gururla karışık güldük.

Şunu düşündüm yani biri çıkmış tek başına diyor ki; OHAL’in kaldırılmasını isti-
yorum. Burada bir iddia var arkadaşlar. OHAL’in kaldırılmasını istiyorum. Ben is-
tiyorum diye OHAL’i kaldırmayacaklar. Elbette biliyorum ama evet birinin çıkıp
bunu söylemesi gerekiyor: OHAL’i kaldırmalısınız.

Evet, işimi istiyorum. Yani, siz 100 bin kişiyi işinden attınız. Evet, bugün buraya
tek başına çıkıyorum ve istiyorum işte. Ne olacak yani koskoca halkı teslim mi
alacaksınız? Yok öyle yağma, alamazsınız. Çünkü biz varız. İşte çıktık, işimizi
geri istiyoruz.

Sonra böyle bir süre devam etti gözaltılar. Sonra biz orada oturmaya başladık.
Semih Özakça ile birlikte. İlk Semih katıldı eyleme, iki kişi olduk. Semih’le otur-
maya başladık, saldırılar devam etti ara ara. 17 gün gözaltına alındık, 18. gün
artık orada oturma hakkımızı kazanmıştık. Bu çok önemli bir zaferdi. Yine bel-
geseldeki görüntülerde var. O gün de çok iyi hatırlıyorum, gülmekten konuşamı-
yorum, ağzımı düzeltemiyorum. Sonra izlediğimizde de çok güldük. İkimizin de
öyle ağzı kulaklarında. 
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Röportaj istiyor oradaki Seyri Sokak muhabirleri, onlar bizden röportaj almaya
çalışıyor. Biz de diyoruz ki; bu küçük bir zafer ama direnişimiz ilk zaferi. Çok
önemli bir zafer aslında. Eylem yasağı var Ankara’da, Valilik karar almış ve göz-
altı yapıyorlar. En sonunda pes ediyorlar yani, tamam diyorlar otursunlar ne ola-
cak... 

Ben de alana çıktığım ilk günlerde tabi çok öfkeleniyordum. Bir iki kelime söylü-
yordum, beni gözaltına alıyorlar. Diyorlar ki; “2911 Sayılı yasa” yani gösteri, top-
lantı, muhalefet yasasından dolayı işlem yapıyorlar. Ya tek başınayım ya da
yanımda iki kişi var. Yani 2911’den yargılanmanın koşulları bile oluşmamış ama
iki kelime söyletmiyorlar bana. Götürüyorlar Kabahatler Kanunu’ndan para ce-
zası kesiyorlar. Hiç alakası olamayan işlemler yapıyorlar. Sinirleniyorum bir ta-
raftan. Bu kadar besleyen bir şey ki öfke, doğru bir öfke; size bunu yapanlara
karşı, iktidara karşı, faşizme karşı duyulan bir öfke, elbette direnişi çok besliyor.

Günlüğüme yazmışım, mesela demişim ki; ne yaparlarsa yapsınlar bana, bilmem
nerelerde şeyler tarif ediyorum, ormanların içinde, kuş cıvıltılarının arasında, bil-
mem şeyler de verseler, ben yine anıtım da anıtım diyeceğim ve buraya otura-
cağım. Ne pahasına olursa olsun burada oturacağım. Böyle bir şey yazmışım.
Sonra gerçekten orada oturduk. Yine o günlükte diyorum ki; çok korkuyorlar
çünkü biliyorlar ki eğer biz orada oturma hakkımızı kazanırsak çok güzel şeyler
yapacağız ve bundan çok korkuyorlar. Nitekim öyle oldu. Biz orada oturmaya
başladık ve çok güzel şeyler yaptık. Açlık grevi ile birlikte direniş çok başka hal
aldı ama açlık grevinin 63 günlerinden sonra o zamana kadar da çok güzel şeyler
yaptık. Çünkü direniyorduk, çünkü umutsuzluk bizim etrafımıza, o alana hiç uğ-
ramamıştı. Umutsuzluğun olmadığı bir yerde, karanlığın içinde umut olan ve
umudu büyütmeye çalışan insanların olduğu yerde her şey çok güzel ve çok kıy-
metli oldu.

DİRENİYORSANIZ MUTLU OLURSUNUZ...

Çok kalabalık olmasına gerek yok. Siz eğer direniyorsanız mutlu olursunuz.
Semih çok sever bu sözü “direnenler iyimser olur” diye. Aptalca bir iyimserlik
değil. Bu emek vermenin bize kazandırdığı bir iyimserlik. Bir şey yapıyorsunuz
yani elbette sonuç alacaksınız. Elbette bir şey olacak, yapıyorsunuz çünkü otu-
ruyorsunuz, sessiz kalmıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Her
gün kendinize söylüyorsunuz. Her gün şunu söylüyorsunuz: Ben işten atıldım.
Ben haksız yere işten atıldım. Hiç kimse görmese bile oradan geçen tek bir insan
da mı yok? Kendinize söylüyorsunuz. Ben haksız yere işten atıldım ve bunu
unutmayacağım ve bunu onlara da unutturmayacağım. Aha buradayım, gitmi-
yorum hiçbir yere ve bunu söylüyorum. Beni işime geri alana kadar. Ben başka

288

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



bir hayat kurmuyorum, yeni bir hayat kurmuyorum, işimi geri istiyorum… Bunu
insanlara söylüyorsunuz. Oradan gelen geçene söylüyorsunuz ve tabii çok büyük
bir ilgi de yarattı direniş. İlk günden itibaren aslında yarattı. Çünkü o kadar büyük
bir sessizlik var ki... Eylemlerde de ciddi bir azalma vardı. Eylem dediğim basın
açıklaması türü şeylerdi ama o zaman Türkiye’de tek bir direnişi vardı arkadaşlar,
o da Yüksel Direnişiydi...

***

KONYA DUYACAK MI YA DA DÜNYAYI AYAĞA KALDIRMAK...

(Nuriye Gülmen, Eskişehir Söyleşisine Semih Özakça İle Birlikte Katıldı)

Semih Özakça: Merhaba herkese... 

Ben Eskişehirli’yim zaten. Burada doğup büyüdüm, burada okudum. Daha sonra
insan doğduğu, büyüdüğü yerlere döner. Açlık grevi yaptıktan sonra da dönüyor
insan. Burada olmak çok güzel. Bir direnişin ardından direnişi kazandıktan sonra
sizlere seslenmek ayrı bir gurur benim açımdan.

Önce şöyle diyebilirim: Bir direniş niye başlar, neden devam eder, nasıl kazanıl-
ması gerekir ve nasıl kazanılmıştır? Bazı insanların kafasında neden bu kadar
bedel ödemek, açlığa değer mi, ne kazandınız ki denilebilir. Ama şöyle bir durum,
onurunuzu korumanın bir yöntemidir aslında direniş. Ve aynı zamanda kazandı-
ğınız şeyler çok somut olarak bizim direnişimizde kendi talebimizin çok daha üs-
tünde kazanımlar elde etmiş bir direniş var şu anda. Aslında iki kişinin başlattığı
açlık greviyle ne kadar başarılar kazanılacağını göstermiş oldu bu direniş.

Biz işimizi geri istiyoruz. Hala öğrencilerimizi istiyoruz. Çünkü bu haksızlığa
boyun eğmedik. Boyun eğmemiz de beklenemezdi. Hala da eğmiyoruz. Susmuş
değiliz. Bizim sesimiz her yerde yankılanıyor. Biz bir eyleme başladığımızda
onun sonunu getiririz. Bu nedenle bu açlık grevi gerçekten bunun göstergesi
oldu. Bunu hepimiz başarabiliriz. Ayrıca kendimizden doğru bir haksızlığa karşı
direnebiliriz, ayaklanabiliriz. Herkesin bu motivasyonda olmasını isteriz. Kurtu-
luşun bu direnişlerin sonucunda alacağımız derslerden doğru olabileceğini gör-
memiz gerekiyor. Buraların dolup taşacağı günler gelecek. Buna gerçekten
inanıyorum ben. İki kişi başlanan bir direnişin ne kadar büyüyeceğini kim hayal
edebilirdi? Büyük bir kitlenin olabileceğini düşünüyordum ama bu kadar yaygın-
laşacağını düşünmemiştim. Bu direniş kimlerin kulağına gitti, kimlerin beyinlerine
kazındı, kimlere korku verdi, kimlere umut oldu bunları görebiliyoruz.
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NURİYE GÜLMEN: Sözünü keseceğim Semih ama bir anekdot var. Direnişe baş-
lamadan önce, direnişe nerede başlayacağımız meselesi vardı. Yüksel Caddesi
artık kararlaştırılmıştı. Pek çok kişiye danışmıştık. Nerede olsa iyi olur, Ankara’da
mı? Konya’dan atıldım, Eskişehir’de de çalışmıştım. Konya’yı hiç bilmiyorum.
Neyse işte böyle bir sürü karmaşık şey. Ankara kalabalık bir şehir. Belki tüm kamu
emekçileri oraya gelecek, hep birlikte bir direniş sürdüreceğiz. Orası faşizmin baş-
kenti, orası bizi atan kurumların olduğu yer. Neresi olur? YÖK önü mü olur? Bir
sürü tartışma falan. En sonunda Yüksel Caddesi’ne karar verildi. Ama benim
kafam hala karışıyor ve diyorum ki; biz şimdi Yüksel Caddesi dedik ama nasıl
olacak acaba? Konya duyacak mı? demiştim. Sonra bir arkadaşım bana; Konya
değil, dünya duyacak demişti. Gerçekten öyle oldu. Konya Selçuk Üniversitesi
teferruat oldu, ileriki günlerde bunu gördük. Semih dedi ya; direnişi duyacaklarını,
ne kadar büyüyeceğini bilmiyorduk. Bunları görmek çok kolay değildi.

OHAL KORKUYU YAYMAK, İNSANLARIN BEYİNLERİNİ
TESLİM ALMAK İÇİN İLAN EDİLDİ

NURİYE GÜLMEN: Biz açlık grevini sonlandırdığımızda zaferi kazandık dedik.
Biraz somutlamak lazım. Birçok söyleşi yapıyoruz. Yüksel Direnişçileri de gezi-
yor. Direnişi anlatıyorlar. Zaferimizi anlatıyoruz. Devam eden direnişimizi anlatı-
yoruz. Zaferi kazandık derken neyi kastediyoruz. Açlık greviyle birlikte neler
kazandık?

Somut kazanım diye tarif ettiğimiz şeyler var. Somut kazanım ne? İşimizi geri is-
tiyoruz. İşimizi geri almasak bile somut olarak elde ettiğimiz şeyler olabilir. Bun-
lardan birisi şuydu mesela, belki de en büyük kazanımlardan biridir. Açlık
grevimiz devam ettiği gün itibariyle hiç KHK ile kamu emekçileri işlerinden atıl-
madılar. Bu direnişimizin en büyük somut kazanımlarından biriydi. Bizim “İşimizi
Geri İstiyoruz” talebimiz özelinde söylersek, az önce Semih söyledi, OHAL Ko-
misyonu’nun kurulması aslında direnişimizin başlı başına sonuçlarından bir ta-
nesiydi. Dosyalarımız öncelikli olarak incelendi. Bu bile neredeyse 100 günlük
bir direnişle birlikte oldu. Ret kararı verildi, yargı yolu açıldı. 

İşten atılmışsınız, KHK’lar zaten yasadışı bir işlem. Yasal bir mekanizma kurmu-
yorlar. Hukuksuz bir şey. KHK listesinde adınız çıkmış. Ertesi gün işe gidiyorsu-
nuz size terörist muamelesi yapıyorlar. Bütün arkadaşlarımız bunu yaşadılar.
Kapıdan içeriye alınmadılar: “Hayır giremezsiniz!” 

Bir gün önce o okullarda eğitim veriyorlardı. Bir gün önce öğrencileriyle birliktey-
diler. Tahtada ders anlatıyorlardı. Bir gün sonra karşılaştıkları tablo bu. Çok açık,
hukuksuz bir işlem olduğu çok açık. Yargı yolu kapalı. 
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Direnişin 60. günleriydi yanılmıyorsam, ailelerimiz hükümet kanadından bir gö-
rüşme yaptılar. Kapalı bir görüşmeydi. Nurettin Canikli şöyle dedi; “Evet bugüne
kadar açlık grevi yapmakla haklıydılar. Biz onlara başvuru yapabilecekleri hiçbir
yol bırakmamıştık. Ama artık bıraksınlar OHAL Komisyonu’nu açacağımızı du-
yurduk bugün” dedi. Yaptıkları şeyin farkındalar. Yasal hiçbir yol yok. 

İnsanları işten atıyorlar. Ve tabi ki hiç kimse hiçbir şey yapmasın istiyorlar. OHAL
zaten bunun için ilan edilmiş. Hem bunu bir fırsat olarak kullanıyorlar. Bir sürü
insanı işten atıyor hem de diyor ki eğer sokağa çıkarsanız eğer en ufak bir şey
söylerseniz sizi mahvedebilirim. 30 gün gözaltı süresi, işkence hikayeleri zaten
bir taraftan var ama bir taraftan da söylenti olarak dağılıyor. Bunlar bir korku, bir
tehdit. Bütün halk üzerinde etkisi şu; biz bu inanları korkutalım ki bu insanlar hiç-
bir şey yapmasınlar. İşlerinden atalım; onurlarını, meslek hayatlarını hiçe sayalım
ama onlar hiçbir şey yapmasınlar. İstedikleri buydu. OHAL bunun için ilan edil-
mişti. Beyinleri teslim almak için ilan edilmişti.

AKP iktidarının çok da yapamadığı bir şey yok Türkiye’de. Daha OHAL ilan edil-
meden önce Kürt şehirlerinde 3 yaşındaki çocukları öldürdüler. Bodrumlarda in-
sanları katlettiler. O zaman OHAL yoktu. Bunları yapabiliyorlardı. OHAL korkuyu
yaymak, insanların beyinlerini teslim almak için ilan edilmişti.

Geldiğim yere geri dönersem şunu söyleyeceğim; bütün bunlar yoktu. OHAL Ko-
misyonu, dosyaların incelenmesi, dosyaların öne alınması, yargı yolunun açıl-
ması bunların hiçbiri yoktu. Bunlar aslında somut kazanımlar. Bunlar bizi işimize
geri döndürdü mü? Hayır döndürmedi. Ama bu ülkede bu kazanım için bile, belki
burun bükenler vardır. Bunun için miydi diyenler için evet hücre hücre eriyerek
bunları kazandık sevgili dostlar. 

Bu ülke faşizmle yönetilen bir ülke. Bir hak kırıntısı kazanabilmek için bile bede-
ninizi açlığa yatırırsınız, ölümle yüzleşirsiniz. Canınızı ortaya koyarak bunları
elde edersiniz. Aslında çok daha büyük şeyler kazandık. Kamu emekçilerinin gü-
vencesi oldu direnişimiz. Bedenimiz barikat oldu. Türkiye halklarıyla faşizm ara-
sında bir barikat oldu bedenimiz. Bugün çalışan kamu emekçileri, belki bizimle
aynı şeyi düşünmeyen tüm kamu emekçileri adına güvence oldu direnişimiz.
Bundan onur duyuyoruz. Onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz.

Semih Özakça: Bunlar çok farazi şeyler değil. Böyle olmuştu dediğimiz şeyler
değil. Milli Eğitim Bakanlığı’na giden bir hocamız sayesinde somut bir durumun
bilgisini aldık. Önümüzde Milli Eğitim Bakanı’nın yardımcısı mı artık tam olarak
bilmiyorum. “Önümüzde 20 bin kişinin ismi var. Nuriye ve Semih yüzünden ata-
mıyoruz” gibi, “başımıza bela olmuş” gibi bir şeyler söylendi. Gerçekten görünen
bir örnekte de tescillenmiş bir şeydir.
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NURİYE GÜLMEN: KHK’ların meşrutiyeti kalmadı. Düşünün ki o alana çıkılma-
dan önce evet KHK var, insanlar işlerinden atılıyor falan ama kimse şunu bilmi-
yor. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. İşte demokratlar, devrimciler olarak herkes
köşelerde fısıldaşıyor. Atıldık! Atılacağız! Haksız yere atıyorlar... Bunları halka
mal etmek… Böyle bir şey yok. Halka mal olmuş bir bilgi yok. Bu bilginin insan-
lara ulaşması KHK’ların meşrutiyetini ortadan kaldırdı.

BU ONURUMUZU KORUMANIN MÜCADELESİDİR...

İnsanlar şunu anladı; ya birileri varmış biz haksız yere atıldık diyor. İnsanlar şunu
görüyor, siz bir yere çıkıp bunu bas bas söyleyip bağırıyorsanız haksız biri bunu
yapamaz. Haklı olduğuna inanmayan biri kesinlikle bunu yapamaz. Belki ger-
çekten haklıdır ama buna kendisi en başta inanmıyordur. Bunu da yapamaz.
Ama biz sadece kendi haklılığımıza değil tarihsel olarak da haklı bir yerde oldu-
ğumuzu biliyorduk. Yani karşımızda faşizm var. Haklı olanlara saldırıyor. Bu hak-
lılığın kitlelere mal olmasıyla KHK’ların işten atmaya devam etmesi durdu. En
büyük somut kazanımlardan biri de buydu. 

Biz dedik ki işimizi geri istiyoruz. Bu direniş başarıya ulaştı mı? Eee işlerine geri
dönmediler. Bunun çok ötesinde bir şey oldu aslında. Az önce de söyledik! Baş-
larken işimizi geri istemenin ötesi vardı. Bunlar bizi işten atarken bu tabi ki kişisel
bir saldırı değildi. Bunun arkasında siyasal bir proje var. Bizim direnişimizin de
siyasal bir anlamı var. “İşimizi geri istiyoruz”un ötesinde bir şey var. AKP faşizmi
“bunlar işimizi geri istiyoruz diyor ama bunların amaçları farklı” diyor, öyle şeyler
de söylediler. 

Yüksel Direnişi, bir noktada onurumuzu kurtarmanın, korumanın mücadelesiydi.
Diğer taraftan beyinleri teslim almanın karşısında isyan edip ayağa kalkmaktı.
Türkiye halklarının karşısında iyi, onurlu, nasıl güzellikler varsa onun temsili ol-
maktı amacımız. Bunun için direnmek gerekiyordu. Nazife -tutsak arkadaşımız-
bir yerde söylemişti; “Türkiye halklarına örnek olmak var” diyordu. Bir taraftan
da “mum olmak gerek” diyordu.

DİRENİŞİN EN BÜYÜK KAZANIMI

Evet, yüzbinlerce insan işlerinden atılmış. Peki yüzbinler sokağa çıkıyor mu?
Hayır. Yüzler çıkıyor mu? Hayır. Onlar çıkıyor mu? Hayır. Peki, ne yapacağız?
Manyak mıyız, birimiz tek başına çıkacağız falan. Evet, mum olmak için çıktık.
Binlerce kişi arasında kendimiz, bunu bile bile çıktık. Nazi Almanyası’nı düşünü-
yorum. O zamanlarda da gündelik hayatlar devam ediyordu. Gelecekte Türki-
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ye’nin bugünlerine bakan insanlar da ne kadar korkunç şeyler yaşanmış Tür-
kiye’de diyecek. Yüz binlerce, on binlerce insan işlerinden atılmış. Peki ne yaptı
bu insanlar? Herkes mi çekildi köşesine diyecekler. Hiç mi yoktu onurlu, direnen,
mücadele eden insanlar? 

Biz; “Vardı” diyeceğiz. Bu direniş bu kadar büyük olmasa da bunu diyecektik.
Mum olma sevdasıyla yola çıkanlar kendini ve çevresini aydınlatan insanlar di-
rendi.

Tarihsel bir cevap olarak direndik. Biz buradayız dedik. Direnişin de en büyük
kazanımı budur diye düşünüyorum.

İşimizi geri istiyoruz demenin en büyük söylemi direniyoruz diyebilmekti. Yine bu
belgeseli izlerken çok vurucu bulduğum, en etkilendiğim sahne, Semih’in bir rö-
portajında; “tutsaklıktan özgürlüğe kaçış” diyor. Başka bir ülkeye değil, “biz tut-
saklıktan özgürlüğe firar ediyoruz”, demişti. Bu direnişin, tırnak içinde kişisel
olarak söylüyorum; en güzel anıları, en büyük kazanımı da özgürleşmek. Tut-
saklıktan özgürlüğe firar etmek, ne güzel bir sözdür. Kimin o söz?

Semih Özakça: Benim sözüm.

NURİYE GÜLMEN: Vay be, güzel gerçekten ben alıntı yaptığını düşünüyordum.

Semih Özakça: Bu sabah muhabbet ederken, dedem şunu demişti: “Çöp çok,
tane yok.” Ben de düşündüm. Bizim direnişimizde çöp azdı ama tane çoktu. Çöp
dediği şey sap, tane ise buğday tanesi. Bizim direnişimizde tane çoktu, çöp azdı.
Bu direnişin halkların kazanımı olması için, tanelenmek için ne gerekiyor? Dire-
nişin içinde olmak gerekiyor. Bir sap için direnişin içinde olmak ne demek? Su-
lanmak demek, güneşlenmek demek, gübreyle beslenmek demek. Güneş,
gübre, su nedir? Varlığımızı direnişe koymak, öyle büyümek demektir. Bolca sap,
bolca tohumu olmalıyız. Böylelikle güzelleşeceğiz. Böylelikle kurtuluşa varacağız
diye düşünüyorum. 

Çok konuşmak istiyorum ama insan direnişte çok daha iyi konuşuyormuş onu
fark ediyorum. Böyle zamanlarda bakıyorum kendime de ne kadar özgüvenliy-
mişim diyorum. Direnişle anlamlı geliyor tabi bunlar. Şu an fiziki olarak bir dire-
nişte olmadığım için, onların bir çekingenliği olabilir belki.

NURİYE GÜLMEN: Açlık grevi direnişinin içinde Tayyip Erdoğan’ın kendi ağzıyla
söylediği şey var ya; “iki terörist için dünyayı ayağa kaldırdılar”. Büyük ölçüde
yalan olmakla birlikte, doğru bir şeyi ifade ediyor. Dünyayı ayağa kaldıran bir di-
renişin göbeğinde olmak, çok farklı duygular yaşatıyor. Direniş devam ediyor,
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bizler de direnişin bir parçasıyız. Direneceğiz, anlatacağız, sizlerle bir araya ge-
leceğiz. 

Semih’in söylediği şeyi de iyi anlıyorum bir taraftan. İnsanlar şey diyor bir taraf-
tan, “ne kadar güzel gülüyorsunuz” diyorlar. Valla direnişten önce de gülüyorduk
ama kimse bunu o zaman söylemiyordu. Özgürleşmek de aslında bununla bir-
likte anlamlı.

ÖZGÜRLEŞMEYİ KAZANDIK DİRENİŞİMİZLE...

NURİYE GÜLMEN: Özgürleşmek; kendine güven, tüm zincirlerinden sıyrılmışlık,
hesap vereceğin kimse yok. Bedeninle tehdit ediyorlarsa, ortaya bedenini bile
koymuşsun.

Kazanacağımız bir şeyler var diyor ya aslında evet kazanacağımız bir dünya
var. Bu duygu insana böyle çok güzel şeyler yaşatıyor. Her şeyi, bütün duyguları,
düşünceleri çok derinden yaşamak ve hissetmek. Yaşıyor olduğunu derinden
hissetmek. Her şey çok anlamlı, her şey çok derin. Kendimizi hayat karşısında
çok güçlü hissediyoruz. Sanırım insan olmaya en yakın hal bu. Çünkü bizleri in-
sanlığımızdan atmaya çalışıyorlar. “Her şeyi yapabiliriz ama her şeyi” diyorlar ve
bütün bunları kabullenen bir insan modeli yaratmak istiyorlar. Birbirine yabancı-
laşmış, sinik bir insan modeli yaratmaya çalışıyorlar.

Gerçek insan faşizmin bu baskısına karşı direnerek var olan insandır. O yüzden
aslında kendimize güvenliyiz. O yüzden aslında hala bu kadar güçlüyüz. Bizi
güçlü kılan bu. Bu çok güzel bir şey. Hepinize bunu tavsiye ediyoruz. Biz Yüksel
ailesi olarak da bu güçlü bağı hissediyoruz. Orada bir aile olduk. Sevgi gerçekten
ne demek, sahiplenmek gerçekten ne demek bunları gördük, öğrendik.

Kapitalizm de sürekli tüketimi, düşmanlığı, yabancılaşmayı pompalıyor. Aşkı bile
bu şekilde. Birbirini tüketen, üretemeyen, her anlamda tüketen ilişkileri öğretiyor.
Mutlaka söylediğim bir şey her yerde. Beni bu direnişte en çok etkileyen şey,
Semih ile Esra’nın bu bağı. Esra’nın, Semih’in tutsaklığından sonra bedenini aç-
lığa yatırması. 

Bu direnişin en başından beri hiç unutmadığım bir şey var; İkisi de açığa alın-
mıştı. Semih ile biz direnmeye devam ediyoruz. Henüz açlık grevi başlamamış,
Semih türkü söylüyor. Bence en iyi türkü söyleyenlerden biridir. Turnam Gider-
sen’i söylüyordu. Canlı yayın yapıyoruz. Esra oradan izliyor. Semih rahatsızlandı
tam şarkıyı söylerken, düştü bayıldı. O günde hissetmiştim onların sevdasının
direnişle nasıl büyüdüğünü, güçlendiğini görmüştüm. Zaten öncesinde de tatlı
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bir çiftlerdi. Direnişle birlikte sevmek ne demek bunu gösterdiler. Kapitalizmin o
pompaladığı algılara rağmen, direniş gerçek sevdayı bize göstermiş oldu. Evet,
ayrılık var. Semih tutsak, Esra dışarıda… Bir sürü zorluk var. İkisinin de bedenleri
eriyor. Evli bir çift ikisi ve ikisi de açlığa yatmışlar. Diğer taraftan çok güzel bir
şey var. Semih’in tahliye oluşunda onların sarılmaları falan gerçekten sevmenin
ne demek olduğunu gösterdiler bize. Romanlara konu olacak bir şeye bu kadar
yakından şahit olmak çok güzeldi. 

Direnişe başlarken bazı insanların -çok olmuyor ama- “ya bıraksanıza” deyişleri
vardı. Utana sıkıla “bıraksanız” diyenler oluyordu. Ben de onlara şunu diyordum;
ben annemin, babamın karşısında eriyorum ama sizin yaptığınızı yapmıyorlar,
diyordum. Çünkü benim neden bunu yaptığımı anladılar, diyordum. Benim di-
rencimi kırmak istemiyorlar, diyordum. Anne babalarımız bizim için bu direnişin
en büyük kazanımlarından, en büyük kahramanlarından oldular. 

Semih mesela annesinden, Sultan abladan bahsetti. Daha önce hiç gözaltına
alınmayan bir kadın faşizm ile tanıştı ve direndi. Ben o zaman tutsaktım, izleye-
medim ama babamın “bizi kendinize düşman etmeyin, bizi çocuklarımızla sına-
mayın” demesi. İnsan olmayı da, özgürleşmeyi de kazandık direnişimizde. 

Soru: Pazarlık yapmaya çalıştılar mı sizinle?

Semih Özakça: Bir milletvekili gelmişti, “açlık grevini bırakın tahliye edelim”
demişlerdi. Açlık grevini işimize geri dönmek için başlattığımızı söyledik. Bu
eylem çok fazla ses getirince bunu bitirmenin yollarını aradılar. Bir de tabi tutuk-
lanmak, içeride zorla müdahale tehditleri... Biz hapishane içindeki hastaneye
zorla götürüldük, yani hastaneye götürmek ne demektir? Ben sana zorla müda-
hale edeceğim demektir. Ya da neden bir o hastaneden alıp başka hastaneye
götürürsün açlık grevinde olan birini? Nuriye ablayı hapishanenin Kampüs Has-
tanesinden alıp Numune Hastanesi’ne götürdüler. Hangi mantıkla yapıyor bunu?
Buradan müdahale edemez, orada mı müdahale edebilir? Bu da bir tehdit yani.
Geliyor, yaklaşıyor dedikleri. Orada zorla müdahale kararı alınmış ama bazı dok-
torların inisiyatifiyle yapılmamış.

Uluslararası yasalara göre bilinci açık birilerine, açlık grevcisine müdahale etmek
suçtur. Hükümet diyor ki; “müdahale edin.” Sorumluluk kime ait? Size ait. Böyle
bir şekilde yıldıramadıkları bir vaziyet. Daha sonradan şöyle şeyler geldi mesela.
Acaba ret kararı versek nasıl olur falan. Biz işimizi geri istediğimizden somut
adımı bekliyoruz. Biz kendimize göre haksız yere işimizden atılmışız. Bize ret
kararı verin de biz de bitirelim diyeceğimiz yok tabi. Bir adım atacaklar, o şeyin
karşılığını alacaklar ona göre. Yoksa onlar çoktan bu işi çözme gayretinde olur-
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lardı. Geldikleri nokta açısından pişman da oldular. Bizim kendi irademizin dı-
şında bir şey gelişmedi. Somut kazanım dedik ve somut kazanımla açlık grevini
sonlandırdık. 

Yüksel Direnişi devam ediyor. Yüksel Direnişi nasıl sonlanır? İnsanlar orada işi-
mizi geri istiyoruz, diyor. 500 küsür gündür insanlar orada işkence görüyor. Bu
bedeli göze alıp buraya çıkıyorlar. Bizim yapmamız gereken onların arkasında
olduğumuzu söylemek.

NURİYE GÜLMEN: Söylemeyi unuttuğum bir şey var aslında. OHAL koşulla-
rında bir şey yapılamaz düşüncesi var ya beyinleri teslim almak diye tarif ettiğim
şey. Direniş çok şey yapılabileceğini gösterdi. Sigortaladı adeta bizi. Böyle bir
koşulda sokağa çıkılabiliyorsa o kadar çok eylem yapıldı ki yani gerçekten de-
mokratik haklarımızın sigortası oldu. Bu direniş sayesinde sokağa çıkabildik. 

İki dostumuz daha var. Bir tanesi Mahmut Konuk, bir tanesi Cemal Yıldırım. An-
kara’da “İşimi Geri İstiyorum” eylemleri devam ediyor. Yasaklar da devam ediyor.
Ama o insanların sokağa çıkışı bedellerini ödeyerek, işkence görerek yasaklara
karşı hakların kalıcılığını sigortalıyorlar.

FAŞİZME KARŞI DİRENMENİN ONURUNU YAŞAYAN OLMALIYIZ...

Bütün Türkiye halklarının, çocuklarınızın geleceğini 4-5 tane insan savunuyor
her gün faşizme karşı. Nasıl işkence yaptıklarını görmelisiniz. Perihan annenin
yüzü morluk içinde kaldı. İnanın her gün işkence görüyorlar. Yerlere yatırılıyorlar
bir sürü şey. Her gün bu işkenceyi görmek için, günde iki kere o alana çıktığınızı
düşünün. O insanlar sokağa çıktıkları için demokratik hakların sigortası oluyorlar.
Her gün işkence görerek bu bedeli ödüyorlar. Türkiye halklarının, sizin, çocukla-
rınızın geleceğini savunuyorlar. 4-5 tane insan her gün çıkıyor faşizme meydan
okuyorlar. Görmelisiniz nasıl işkence ediyorlar. Videoda görmüşsünüzdür belge-
selde. Nasıl direniliyor? İrade ve güçle... Direnişin tarihsel ve siyasal olarak ver-
diği güçle, başka türlü açıklanamaz.

Şöyle yanlış bir inanış var: Bizi kahramanlaştırma. Bunu nasıl yapıyorsunuz...
Günde iki kere işkence görüyorsunuz... Aç kalıyorsunuz... Nasıl direniyorsunuz
bunu diyorlar. Biz süper güçleri olan insanlar değiliz. Bunu herkes yapabilir. Kim-
seden daha cesur veya iyi değiliz. Sadece mücadele etmek gerektiğine inandık
ve yola çıktık. “Biz yapamıyoruz ama siz yapıyorsunuz” diyenler oluyor. Oysa ül-
kenize, vatanınıza, kendinize, çocuklarınıza, onurunuza sahip çıkmak için evet
sizler de bunun içinde olmalısınız. Bu ülkede bir yaşam hayali kuruyorsanız, bunu
yapmak zorundasınız. Bugün direnen bir avuç insanı daha da güçlendirmeliyiz.
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Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Mücadele etmekten başka şansımız yok. Dı-
şarıda başka bir yaşam devam ediyor. Evinizin dışına bir çıkın. Yoksulluk, açlık,
ülkenin parsel parsel satılmasından tutun da bir sürü adaletsizlik, haksızlık. İn-
sanlar açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor, çocuklar öldürülüyor. Faşizme karşı
direnen olmalıyız. Bunun onurunu hisseden olmalıyız. Gerçekten kaçacak yeri-
miz yok. Bu söyleşilerin amacı aslında sizlere hem teşekkür etmek hem de bu
direnişi büyümektir.

Bizler için çok şey yapıldı, yaptınız. Bu direnişi büyük bir direnişe çevirdiğiniz
için çok teşekkürler. Bu aslında bir taraftan da davet. Direnişe davet. Kafalarınızı
dışarıya çıkartın. Bir bakın etrafa, bu direnişi ancak birlikte büyüteceğiz. Selçuk
Kozağaçlı’nın bir lafı vardı, aynı ortamda konuşma yapacaktık. “Biz iyi dövüşelim.
Karşımızda dövüşmeye değer bir düşman var. Biz iyi dövüşelim” demişti. Kay-
bederiz belki ama sonuç olarak dövüşmek lazım. İyi dövüşmek lazım.

Semih Özakça: Ben iyi dövüşelim demedim, ben yakışıklı dövüşelim diyorum.
(Alkış) Bir de ruhu uyuyan arkadaşlara önemli bir şey söyleyeceğim. Bir ayraçta
okuduğum bir şey ne kadar önemli olabilir değil mi? İki gün önce bir ayraçtaki
yazıyı söylemek istiyorum: “Hep mükemmel âşıklar aradık. Zamanımızı böyle
tükettik. Oysaki biz mükemmel sevdalar yaratmak için zamanımızı harcadık.” di-
yordu. Mükemmel bir yönetim, iktidar, yaşantı olmuyor. Bunu aramayın hiç. Ada-
letli bir geleceği yaratmak için varız. Bunun için çabalamalıyız.

***

“DİRENİŞ KORKULARIN AŞILABİLİR OLDUĞUNU ÖĞRETTİ”

(Nuriye Gülmen’in İzmir Panel Konuşmasından)

NURİYE GÜLMEN: Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Burada sizlerle
birlikte olmaktan çok mutluyum. Yüksel Söyleşileri’nin İzmir ayağını gerçekleşti-
riyoruz. Sizlere öncelikle Yüksel ailesinin, Yüksel Direnişçilerinin selamını ve
Yüksel’in coşkusunu getirdim.

Bizlerin Yüksel Söyleşileri ile hedeflediği şeyler var. Neden buradayız? Neden
bu söyleşileri yapıyoruz? Öncelikle bundan bahsedeceğim. 

Yüksel Söyleşileri bugün 571. gününde olan Yüksel Direnişine şimdiye kadar
sizin sunduğunuz katkılara, aslında bunun hepimizin direnişi olduğunu göster-
menize karşı bizim duyduğumuz minnet ve teşekkürün ifadesidir. Direnişimizi
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dünyaya yayan, bu direnişimizi kendi direnişi gibi sahiplenen, elinden gelen
küçük veya büyük ne varsa onu yapan tüm Anadolu ve dünya halklarına teşekkür
etmek içindir.

Bizimle olan, bizi dinlemek isteyen, her yere gitmek ve sözümüzü söylemek is-
tiyoruz. İkinci olarak ise, direnişimizi anlatmak istiyoruz. Yüksel Direnişi bugün
571. gününde. Açlık grevi sonlandı ama direniş devam ediyor. Ne pahasına
devam ediyor? Günde iki kez alana çıkıyor arkadaşlarımız. Öğlen 13.30’da ve
akşam 18.00’da iki kez gözaltına alınıyor, işkence görüyorlar. Bu belki sözle ifade
edildiğinde çok kuru kalıyor. Ama Yüksel’de gerçekten bugüne kadar açlık grevi
de dahil olmak üzere çok büyük bedeller ödendi. Hem işimizi geri alabilmek için
hem de AKP faşizminin dayattığı teslimiyeti reddetmek ve tüm Türkiye halkları
adına teslim olmadığımızı göstermek için bu bedeller ödendi.

YÜKSEL’DE KAHRAMANLIK DESTANI YAZILIYOR...

Yüksel Direnişine dair anlatılacak çok şey var. Orada gerçekten kahramanlık
destanı yazılıyor. Meseleye aslında böyle bakmak istemiyoruz. Çünkü böyle
bir anlam da insanların kendisini çok uzak görmesine sebep oluyor. Ama diğer
taraftan evet, koca koca sendikaların, meslek örgütlerinin odalarına tıkılıp kal-
dığı, odalarında basın açıklaması yapmaktan öteye gidemediği noktada canı
pahasına direnen insanlar var. Ve dediğim gibi bugün de polisin işkencelerine
rağmen -Perihan annenin yüzünü hepiniz gördünüz- 75 yaşındaki bir kadına
yapılan onca şeye rağmen arkadaşlarımızın her gün benzerlerini yaşadığı bu
işkenceye rağmen direnişimiz hala faşizmin, başkentin ortasında bir bayrak
gibi duruyor. Ve faşizme karşı sözünü söylemeye, Türkiye halklarının teslimiyeti
reddeden tarafını simgelemeye devam ediyor. O yüzden direnişimizi anlatmak
istiyoruz. 

Üçüncü olarak direnişimiz -en başından beri öyle tarif ettik- kamu emekçilerine,
ihraç edilmiş kamu emekçilerine -eminim sizin aranızda da var ihraç edilmiş
memur arkadaşlarımız- onlara bir çağrı. İhraç edilmemiş, aslında iş güvencesi,
tüm çalışma hakkı tehlikede olan tüm kamu emekçilerine ve tabii ki aslında halk-
tan olan, bir avuç sömürücü asalak dışında halktan olan herkese bir direnme
çağrısıdır. Bu çağrıyı yinelemek için geliyoruz. Sizi Yüksel’e bekliyoruz. Sizi bu-
lunduğunuz her yerde, yaşadığınız adaletsizlikler karşısında direnmeye davet
ediyoruz.

Bugün 571. gününde direnişimiz. Yüksel Direnişi aslında ne, neyi ifade ediyor,
neyi anlatıyor, ne anlama geliyor... Biraz bunu anlatmak istiyorum. Bunun için
birazdan izleyeceğiniz sahneleri tasvir edeceğim. 
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Yüksel Direnişini anlamak için o tarihe, 9 Kasım 2016’ya bakmak gerekiyor. O
tarihten önce neler olmuştu da Yüksel Direnişi başlamıştı? O atmosfere sizleri
geri döndürmek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra neler olmuştu?
Biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde OHAL ilan edildi. Çeşitli şehirlerde hemen so-
kağa çıkma yasağı ilan edildi. KHK’larla birçok şey yeniden düzenlenmeye baş-
ladı. Bunlardan bir tanesi de gözaltına ilişkin kararlardı. Mesela gözaltı süresi
30 güne çıkarılmıştı. On binlerce insan gözaltına alındı ve 40-50 bin kişi tutuk-
landı. Hapishane ve karakollardan işkence haberleri geliyordu. 70-80 bin insan
KHK ile işten atılmıştı. 10 bin Eğitim-Sen’li eğitim emekçisi açığa alınmıştı.
HDP’li milletvekilleri tutuklanmıştı. Onlarca yasal dernek, medya kuruluşu ka-
patılmıştı. Ve gazeteciler tutuklanmıştı. En son ben çıkmadan daha birkaç gün
önce Cumhuriyet gazetesi yazarları gazeteye düzenlenen operasyonla tutuk-
lanmıştı. O zamanı hatırlamanızı istiyorum. Müthiş bir korku atmosferi vardı
aslında. 

Çok iyi hatırlıyorum. O zaman Eğitim-Sen Kartal şubesi bir etkinlik düzenlemişti.
Ben de o sırada İstanbul’daydım. Katıldım o etkinliğe. Şu anda tutsak olan avu-
katlarımdan Selçuk Kozağaçlı orada bir konuşma yapmıştı: “Arkadaşlar, AKP ik-
tidarının yapmak istediği sizlerin beyinlerini teslim almaktır. Aslında OHAL yeni
düzenlemelerle çok başka şeyler getirmiyor. AKP iktidarının daha önceki yap-
tıklarından çok farklı bir şey yapacağı anlamına gelmiyor. Ama size söylediği şu:
Hiçbir şey yapamazsınız, hareket edemezsiniz. Asla hakkınızı arayamazsınız.
Sizde yaratmak istediği şey bu.”

İşte bu korku atmosferini bu yüzden hatırlıyorum. Aslında tümü bir halkın direnme
dinamiklerini yok etmek üzerine kurulu bir şeydi OHAL’in ilanı. Evet, AKP iktidarı
herkese bunu yapabilecekti. Onbinlerce insanı işten atabilecekti. Binlerce insanı
tutuklayacaktı. İstediği derneği, medya kuruluşunu kapatacaktı. Sanatçısından
aydınına, gazetecisine herkesi tutuklayacaktı. Ama hiç kimse, hiçbir şekilde
bunun karşısında bir şey söylemeyecekti, asla harekete geçmeyecekti. Bunu is-
tiyordu. Ve böyle bir dönemde, yaratılmaya çalışılan korku atmosferinin altında
başladı Yüksel Direnişi 9 Kasım 2016 tarihinde...

Ben aslında 9 Kasım’dan önce açığa alınmıştım. Daha önce işten atıldım, işe
döndüm ve döndükten 1 gün sonra Fethullahçı yapılanma ile ilişkili olduğum ge-
rekçesiyle açığa alındım. Ve Yüksel’e çıktım. 

Aslında bu kadar basit miydi? Değildi. Oraya çıkmadan önce aslında kafamda
sadece şu vardı: Buna karşı bir şey yapmak lazım. Sadece bunu biliyordum. Bir-
çok insanla konuştum. Kamu emekçilerinin geneli ile görüşmedim ama daha çok
akademisyenlerle görüştüm. Çok fazla sayıda insan, çok fazla sayıda akade-
misyen o dönemde açığa alınmış ve ihraç edilmişti. Barış imzacısı olan akade-

299

Direniş Günlükleri Zafer Söyleşileri



misyenler vardı. Başka gerekçelerle açığa alınmış, soruşturma geçiren akade-
misyenler vardı. Onlara gidip, bir şeyler yapmak gerektiğini anlattım. Onları be-
raber bir şeyler yapmaya davet ettim. Neden bunu yaptım? Ben aslında
sendikalıyım. KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyesiyim. Daha önce çalıştığım süre bo-
yunca yaşadığım tüm adaletsizliklerde, tüm haksızlıklarda sendikama çağrılar
yapıp, harekete geçirmeye çalışan biriydim. Ama bunların hiçbirisi başarılı ol-
madı.

OHAL sürecinde yeniden açığa alınmamla birlikte bunları gündeme getirdim,
fakat bir sonuç alamayınca ben de tek tek insanlara ulaşmaya çalıştım. Tabii ki
imkanlarım çok sınırlıydı. Ama ulaşabildiğim insanlara ulaştım, çağrılar yaptım.
Ve sonuç olarak tek başıma oraya çıkmak durumunda kaldım. Tek başıma mıy-
dım gerçekten? Aslında tek başıma değildim. Bugün Gezi’nin yıldönümü. Ali İs-
mail kesinlikle ama kesinlikle benimleydi. Eskişehir’de Ali İsmail o zamanlar
benim çalıştığım Tıp Fakültesi’nde yatıyordu. Ve onunla birlikte birçok şeyi öğ-
renmiştim. Berkin Elvan benimleydi. Aslında Gezi’de kaybettiğimiz arkadaşları-
mızın hepsi benimleydi. Esasında koca bir direniş tarihi benimleydi. En yakın
olması dolayısıyla Gezi’yi hatırlıyorum. Ama bugüne kadar kim direndiyse, kim
faşizme ve egemenlere, zulme boyun eğmediyse, direniş geleneğinin bir halkası
olduysa o alanda benimle birlikteydi.

Ben neden açığa alındım? Bu sorunun cevabı o alana çıkmamda belirleyici olan
şeylerden bir tanesi. Neden bu adaletsizliğe uğradığımı bilmek... Çünkü o güne
kadar da AKP faşizminin saldırıları karşısında susmamıştım. Ali İsmail için, Ber-
kin Elvan için adalet istemiştim ve bunlar için soruşturma geçirmiştim. Kamu
emekçilerinin haklarını korumaya ve savunmaya çalışan bir araştırma görevli-
siydim. Bunların sonucunda, aslında bunların bir bedeli olarak açığa alındım ve
sonrasında da ihraç edildim zaten.

TARİH BİR SORU SORUYOR: NE YAPACAKSIN?

İşte burada şöyle tarif ediyorum: Tarih bir soru soruyor. Tarih diyor ki; ne yapa-
caksın? Evet, Ali İsmail için adalet istiyordun, Berkin Elvan için adalet istiyordun.
Kamu emekçilerinin haklarını almaları için mücadele ediyordun. Artık mücadele
edecek bir işin yok. Bir gecede ekmeğini elinden aldılar. O güne kadar kendine
harcadığın tüm emekleri, sana harcanan tüm emekleri hiçe sayarak seni bir ge-
cede işten attılar. Ne yapacaksın?

Bir taraftan diyor ki; OHAL var, 30 gün gözaltı süresi var, kimse sokağa çıkmıyor.
Nasıl yapacaksın, kimse seninle gelmiyor. Diğer taraftan “Evet, ne yapacaksın?”
sorusu durmadan kendini sordurmaya devam ediyordu. 
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İşte tarihin sorusu buydu: “Ne yapacağız?” Bunun karşısında teslim olacak
mıyız, yoksa buna bir cevap verecek miyiz? Cevap vermek gerekiyordu ve şunu
biliyordum: Ben o alana çıktıktan sonra mutlaka insanlar oraya gelecekti. Ve tek
başıma direnmek zorunda olmayacak, yalnız kalmayacaktım. Nitekim de öyle
oldu. Önce Semih’in, sonra Veli’nin, Acun’un, Mehmet’in, Esra’nın, Nazan’ın ka-
tılımı ile direniş 6-7 kişinin bulunduğu ama çok sayıda insanın sahiplendiği bir
direnişe dönüştü.

Şimdi fotoğraflardan bahsetmek istiyorum. Bir fotoğraf anlatacağım size. Dire-
nişe yani alana çıktığımın ikinci ya da üçüncü gününden olmalı. Orada alana
çıkmışım, tek başımayım. Elimde bir döviz var, etrafımda da birkaç polis... “Açığa
alındım, işimi geri istiyorum.” dövizimi yukarı kaldırmışım. Gözaltına alınacağım.
Polisler gelmişler, eylemi yapamayacağımı söylüyorlar. Ben bağırmaya devam
ediyorum, onlara aldırış etmiyorum. Biraz tedirgin ve ürkeğim aslında. Orada ve
taleplerimi sayıyorum. İnsanlar ne istediğimi bilsin istiyorum. Çünkü birazdan
gözaltına alınacağım ve taleplerimi ne kadar çok haykırırsam kardır diye düşü-
nüyorum. “İşimi Geri İstiyorum, OHAL’in Kaldırılmasını İstiyorum.” diye böyle ta-
leplerimi sayıyorum.

Daha sonra bunu izlediğimizde arkadaşlarla biraz güldük. Hem de bizleri direni-
şin o günlerine götürdü. Orada tek başına biri çıkıyor. Örgütler, sendikalar hiçbir
şey yapmazken, tek başına OHAL’in kaldırılmasını isteyen biri var.

İZLEYİCİ: Deli biri var.

NURİYE GÜLMEN: Evet, deli de denebilir yani. (Gülüşmeler) Böyle bir fotoğraf...
Sonra açlık grevinin 40’lı, 50’li günlerinde ikinci bir fotoğraf var. Bunu mutlaka
görmüşsünüzdür. İki fotoğraf yan yana çok paylaşıldı sosyal medyada.

İkinci fotoğrafta da binlerce insanın Yüksel Caddesi’nde olduğu zaman. Çok
büyük bir kalabalık toplanmış. Semih’le ikimiz önlüklerimizle oradayız. Önü-
müzde bir kalabalık, sloganlarla alana geliyoruz. İnsanlar kucaklamak istiyorlar,
ellerimizden tutuyorlar, kıyamıyorlar. Böyle 10 gün devam eden, Yüksel’de ka-
labalık kitlelerin toplandığı bir süreç oldu. Zaten bu sürecin sonunda tutuklan-
dık.

Bu iki fotoğraf bize Yüksel’e dair çok önemli bir şey söylüyor. O da şu: Tek ba-
şına direnmemek için, bir şey yapmamak için bahane olamaz. Evet, tek başına
bir kişinin başladığı direniş binlerce insanı etrafında toplayan bir direnişe dö-
nüşebilir. Yüksel Direnişi bunu göstermesi açısından tarihe çok önemli bir not
düştü.
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OHAL’İN FOTOĞRAFLARINDAN BİRİ OLDU
İNSAN HAKLARI ANITI’NIN TUTUKLANMASI

Üçüncü bir andan bahsetmek istiyorum. Gece saat 01.00 idi. Önce avukatları-
mızı, sonra Esra’yı, annelerimizi ve en son bizi o odadan çıkararak gözaltına al-
dılar. Zaten tutuklanacağımızı biliyorduk. Avukatlarımız yukarıdan talimat
geldiğini, birazdan tutuklanacağımızı söylemişlerdi. Tutuklandık. Sonrasını ar-
kadaşlarımız avukatlardan öğrendi. Biz de videolardan izledik sonradan. Binlerce
insan Yüksel’de anıta çıkmaya çalışıyor, gözaltına alınıyor. Müthiş bir polis terörü
var. Bu, günlerce böyle devam etti. Ve tarihe yine bir fotoğraf kaldı. Hepinizin bil-
diği bir fotoğraf. Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı’nın etrafı büyükçe bir bari-
yerle çevrildi. Ve bu sürecin, Türkiye’de OHAL’in fotoğraflarından biri oldu İnsan
Hakları Anıtı’nın tutuklanması.

Biz tutuklandık. İki insan düşünün. Bunlar hücredeler. Ve bir hücrede açlık gre-
vindeler. Ellerinde insanlara ulaşabilecekleri televizyonlar yok. Sadece direni-
yorlar. Sadece açlıklarıyla direnen 2 insan. İkisi de ayrı yerlerde, ayrı hücrelerde
direniyorlar. Diğer tarafta iktidar sahipleri var. Başta Süleyman Soylu olmak üzere
hakkımızda yalanlar söylüyorlar. Terörist olduğumuza dair açıklamalar yapıyorlar
sürekli. Hakkımızda bir dava açılmış, tutukluyuz. Tek bir savcı, tek bir hakim bu-
nunla ilgili bir açıklamada bulunmuyor. “Bu insanlar hazır mısınız?” diye... Daha
çok insan imza attı bu sefer. Sonra adımızı söylemeyi yasakladılar, yargılanıyor.
Nasıl terörist diyebilirsiniz? diyebilen kimse yok. Halk ve bizim destekçilerimiz
haricinde. Onlar konuşuyorlar. Açlık grevi devam ediyor bu sürede. Bununla yıl-
dırmaya çalıştılar. Tutuklarsak bitiririz diye düşündü. Başka bir seçeneğin olma-
dığını gördü aslında. Ya bastırmaya çalışacaktı ya da orada bir Gezi kabusu,
Tekel Direnişi görmeye başladılar. Bu hınçla saldırdılar. Ama bitmedi direniş,
açlık grevi devam ediyor. Açlık grevinde olan tutuklanmış iki eğitimciyi Türkiye
halkları sahiplenmeye devam etti. Aydınlar açıklama yaptı. Süleyman Soylu tek-
rar saldırdı. “Siz teröristleri sahiplendiğinizin farkında Avukatlarımızı tutukladılar.
Direnişçi başta Nazife Onay ve Celal Akgün olmak üzere arkadaşlarımızı tutuk-
ladılar. Şunu bile yaptılar: Bir futbol müsabakası öncesinde “Nuriye-Semih Ya-
şasın!” pankartı açan Beleştepe taraftarını tutukladılar. Ama direniş de açlık grevi
de devam etti.

İSİMLERİMİZİ YASAKLAMALARINA KARŞI HER TARAFA
“NU-SE” YAZILDI...

Bizimle ilgili afiş asan insanları tutukladılar. Kitapçıklar yayınlandı İçişleri Bakan-
lığı’ndan. “Nuriye-Semih Gerçeği” diye... Bu da Türkiye tarihinde bir ilktir. İsim-
lerimizi yasaklamalarına karşı bu sefer her yeri Nu-Se yazıları doldurdu.
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Bizi tecrit ederek açlık grevinden vazgeçirmek için türlü türlü, çeşit çeşit ahlak-
sızca yöntemler denediler. Tekliflerde bulundular. Pazarlık yapmaya çalıştılar.
“Açlık grevini bıraksınlar, tahliye edelim.” diye haber gönderdiler. Bizi hastaneye
götürdüler. Zorla müdahale tehdidinde bulundular. O hastane yetmedi, Numune
Hastanesi’ne kaldırdılar. Orada bir mahkum koğuşunda, hiç güneş almayan bir
yerde, tepemde 24 saat yapay bir ışıkla beni günlerce, haftalarca tuttular. Buna
rağmen direniş devam etti.

Yüksel Direnişinin öğrettiği, anlattığı çok önemli şeylerden bir tanesi de
buydu. Evet, her şeyi yapabilirler. Her türlü saldırıyı gerçekleştirebilirler.
Çünkü biliyoruz onlarda ahlak olmadığını, onlarda onur diye bir şey olmadı-
ğını. Ve halka düşman olduklarını biliyoruz. Buna göre davranıp her şeyi ya-
pabilirlerdi. Ama orada şunu söyleyen bir irade var: Evet, her şeyi
yapabilirsiniz. Ama biz size asla boyun eğmeyeceğiz. Boby Sands’in çok
sevdiğim bir sözü var: “Bütün cephaneliğinizi de yığsanız, ezilmeyi red-
detmiş bir insan karşısında yapabileceğiniz bir şey yoktur.” Ezilmeyi red-
dettiğimiz sürece onların kaybetmeye mahkum olduğunu anlattık aslında. Bu
da Yüksel Direnişinin bizlere, tüm Türkiye halklarına ve Anadolu’ya bıraktığı
en önemli şeylerden birisidir.

Aslında bir halk OHAL’de yeniden direnmeyi öğrendi. Hatırladı ve sokağa çıktı.
Binlerce insan -abartmıyorum- destek açlık grevleri yaptı. Bahsettiğim ilk tabloyu
düşünün. İnsan sokağa çıkmaya cesaret edemiyor. Basın açıklaması yapmak
illegal bir şeymiş gibi algılanıyor. Ve açlık grevinin 100’lü günlerinde Süreyya
Operası’ndan bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. 5000 insan katılıyor bu yürüyüşe. Ve
memlekette OHAL var. Ülkenin dört bir yanında eylemler yapılıyor. Basın açık-
lamaları düzenleniyor. Destek açlık grevleri örgütleniyor. Böylece aslında Yüksel
Direnişi OHAL karanlığını paramparça ediyor. “Bir şey yapılamaz, bunca saldırı
karşısında yapabileceğimiz hiçbir şey yok.” düşüncesi yerle bir edildi.

FAŞİST SALDIRILAR ÇARESİZLİĞİN ÜRÜNÜDÜR

Biz yeter ki direnme iradesini gösterelim. Yeter ki bu halka inanalım ve güvene-
lim. Bunun mutlaka bir karşılığının olacağını gösterdi. Halka inanmanın ve emek
vermenin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını gösterdi. Bir taraftan devletin,
boyun eğmeyen iki emekçi karşısında nasıl çaresiz olduğunu da gördük aslında.
Bütün o saldırılar çaresizliğinin bir ürünüydü. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar.
Onlar terörist dedikçe insanlar daha çok sahiplendi. Onlar saldırdıkça insanlar
bizimle daha çok sahiplenip, harekete geçtiler. Bu aslında onların ne kadar güç-
süz olduğunu ve bizim haklılığımıza olan inançla direnmeyi tercih ettiğimiz sü-
rece onları çaresiz bırakabileceğimizi bir kez daha göstermiş oldu.
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ESKİSİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ İNSANLAR OLDUK

Yüksel Direnişi güçlü bir ruh yarattı. Yoldaşlık bağı ile birbirine bağlı, birbirini dü-
şünen, sadece kendisini değil, halkı düşünen, sadece kendisi için bedel ödeyen
değil, yoldaşları ve halkı için de bedel ödeyen, birbirini işkence gören yerinden
öpen, kucaklayan bir insan tipi yarattı. Yüksel Ailesi’ni yarattı. Yediden yetmişe
o alanda bulunan ve direniş için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar yarattı. Ve
tabii ki direnişçiler olarak da bizleri değiştirdi ve dönüştürdü. Eskisinden çok daha
güçlü insanlar olduk. Tabii ki bunu kendi has kişiliğimize dair söylemiyorum ama
direniş insanın kendi kişiliğini de güçlendiren bir şey. 

İnsana gerçekten insan gibi hissettiren, insan olmaya en yakın halde hissettiren
bir ruh halidir direnişin kendisi. Bu koşullarda emeğin sömürüldüğü, kendinize
ve başkalarına yabancılaştığınız koşullarda tam olarak insan olmaktan bahse-
demiyoruz. Ama direniş bu yolla insan olmaya en yakın hallerden birini yaratıyor.
Bana ve birçok arkadaşımıza söylenen “Çok güzel gülüyorsun” ifadesi aslında
direnişin yarattığı bir şeydir.

KORKUYLA NASIL BAŞ EDİYORSUNUZ?

Direnişin öğrettiği şeylerden bir tanesi de hem bize hem de direnişi gören, izleyen
herkese korkuların aşılabilir olduğunu gösterdi. Bazen söyleşilerde insanlarımız
soruyor: “Korkmuyor musunuz? Korkuyla nasıl baş ediyorsunuz?” diye.

Benim çok etkilendiğim bir söz vardır. 589 gün boyunca direnen Berkan Abatay’ın
ardından onun için yoldaşları şunu yazıyor: “Elbette korktum. Ölümüne korktum.
Ama en çok onuruma leke sürülmesinden korktum. O yüzden direnişi seçtim ve
direnmeye devam ettim.”

“Aslında cesaret korkularınız arasında doğru tercih yapmak, neyden daha çok
korkmanız gerektiğine karar vermektir.” deniyor bir sözde. Gerçekten öyle. İn-
sanın tüm bu saldırılar, işkenceler karşısında korkmaması mümkün değil. Hepi-
miz o alana çıkarken de korkuyorduk. Bugün hala korkularımız var. Ama direniş,
kendi içerisinde tüm bu korkuların da aşılmasını sağlıyor. Bugün önce bir şey ile
baş etmeye başlıyorsunuz. Sonra karşınıza yeni bir çelişki, yeni bir korku çıkıyor.
Mesela önce tutuklanmaktan korkuyorsun, tutuklanıyorsun. Gözaltında işkence
görmekten korkuyorsun, onu da aşıyorsun. Tutuklu iken açlık grevine devam et-
mekten de korkuyorsunuz. Onu da aşıyorsunuz.

Direniş gücü ile öğretici olmaya devam ediyor. Direnişin somut bir kazanımından
da bahsederek bitireyim.
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Direniş ile birlikte KHK’larla işten atmalar meşruiyetini yitirdi. Açlık grevi ile özel-
likle direniş dünya çapında yankı uyandırdı. Hem iktidara hem de dünya halkla-
rına şunu söyledi: 

“İnsanlar haksız yere işinden atılıyorlar. Bunlar diyor ki yok bunlar Fethullahçı,
yok terörist, yok bilmem ne. Öyle değil, bakın burada insanlar ölümü göze alarak
direniyorlar. İşlerini geri istiyorlar.” 

Burada bir haksızlık var dedirtti ve AKP iktidarını bu anlamda sıkıştırdı Yüksel
Direnişi. Açlık grevi ve KHK’ların meşruiyetini yitirmesi ile birlikte aslında işten
atmalara ara vermek ya da işten atmaları sonlandırmak zorunda kaldılar. Hep
direnişimizin halklarla faşizm arasında bir barikat olduğunu söylemiştik. Öyle ol-
duğunu gerçekten görüyoruz. Ve bugün bu barikat orada hala durmaya devam
ediyor. Hem kamu emekçilerinin, Türkiye halklarının direnme hakkını, iş güven-
cesini korumak, aklınıza gelebilecek her türlü sokağa çıkma hakkını ve özgürlü-
ğünü, düşünceyi ifade etme hakkını korumaya devam ediyor Yüksel Direnişi.

Arkadaşlarımız günde 2 kez alana çıkmaya devam ediyorlar. Ve bugün direnişi-
mizin 571. günü. Onları bir kez daha hepinizin önünde selamlıyorum. Ve hepinizi
direnişe ve direnmeye davet ederek sözlerimi sonlandırıyorum.

***

“DİRENİŞ BİR BAYRAK GİBİ DURUYOR VE
SİZE BİR ÇAĞRIDA BULUNUYOR”

(Nuriye Gülmen, ODTÜ’de Açık Alan Toplantısında Öğrencilerle Yapılan
Söyleşiye Yüksel Direnişçileri’nden Nazan Bozkurt’la Birlikte Katıldı.)

NURİYE GÜLMEN: Size Yüksel ailesinin, -siz de bu söyleşiye geldiğinize
göre Yüksel ailesinin bir parçası olabilirsiniz- selamlarını getirdim. Size ön-
celikle genel bir çerçeve ile Yüksel Direnişini anlatacağım. Bu söyleşileri
neden yapıyoruz? Bunu aslında bir teşekkür olarak düşünmenizi istiyorum.
Çünkü Yüksel Direnişi, direnenlerin omzunda yükseldi. Ama bir yandan da
Yüksel Direnişi’nin parçası olan, bu direnişe kendisini ait hisseden ya da bu
mücadeleyi haklı gören ve bu mücadelenin bir yerinde sadece duygudaşlıkla
bile olsa kendisini konumlandıran insanların varlığıyla büyüdü ve dünyaya
mal olan bir direniş oldu. O yüzden Yüksel Direnişine sunduğunuz her katkı
için, başta burada olduğunuz için, hepinize teşekkür ederek sözlerime baş-
lamak istiyorum.
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Geçen gün otobüste bir kadınla tanıştım. Tanıdı beni. Sohbet etmeye başladık.
Ve dedi ki; “Sizin direnişinizi çeken bilmem kim vardı. Biz onun çocuğuna bakı-
yorduk.” İşte böyle bir direniş. Yani o da Seyri Sokak muhabirlerinden, direnişi-
mizi çeken Oktay’ın çocuğu Sıla’ya bakarak direnişe destek verenlerden biriydi.
Bunun gibi birçok biçimle insanlar direnişe destek oldular. 

Teşekkürün dışında, Yüksel’in yarattığı mutluluğu ve coşkuyu paylaşmanın, onu-
runu duymanın dışında direnişimizi anlatmak bizim için çok önemli. Direniş sö-
zünü söylüyor. Faşizme karşı orada oluşmuş bir mevzi var. Evet, bugün direnen,
bir avuç insan. Ama orada biz, başta kamu emekçilerini, ihraç edilenler olmak
üzere Türkiye halklarını temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Faşizme karşı meydan
okuyan bir direniş var. Ve bunu anlatmanın, kendi sözünü, direnişin sözünü, ya-
yabildiğimiz her alana yaymanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden
direnişimizi anlatmaya geldik.

DİRENİŞİN KENDİSİ BİR ÇAĞRI...

Bir başka amacımız ise... Direnişin kendisi bir çağrı. Bu çağrıyı da yaymak isti-
yoruz. Direniş olduğu her yerde bir bayrak gibi duruyor ve size bir çağrıda bulu-
nuyor. Kamu emekçisi olmanıza gerek yok. Aramızda hocalarımız var. Öğrenci
dostlarımız var. Orada sadece KHK ile işinden atılmış ve işini geri isteyen insan-
ların mücadele ettiğini söylemek gerçekten haksızlık olur. Evet, böyle. Ama bu
direniş pek çok anlama büründü. En başta faşizme karşı teslimiyeti reddeden
ve Türkiye halklarının teslim olmayacağını söyleyen bir yerden konuşuyor Yüksel
Direnişi. Bu anlamda aslında herkesi çağırıyor. Öğrencisiyle, hocasıyla, işçisiyle,
memuruyla herkesi davet ediyor. Bu davet baki. Direniş sürdüğü sürece sizi ça-
ğırmaya devam edecek. Biz bunu bir kez de yüz yüze, gözünüzün içine bakarak
söylemeye geldik.

Direnmelisiniz. Aslında birlikte direnmeliyiz. Böyle yukarıdan konuşuyor olmak
istemem elbette. Birilerine ne yapması gerektiğini söylemek de haddim değil.
Şöyle bir şeyden bahsediyorum. “Nasıl bir ülkede yaşıyoruz ve ne yapmalıyız?”
diye sormasını istiyoruz insanların. Orada direnmesi gerekenler, işten atılan yüz-
binlerce insanın içinde 5 kişi değil, 10 kişi değil, yani yüz kişi de olsa, bin kişi de
olsa yeterli değil aslında. Sorun; faşizmle yönetilen bir ülkede haklarımız için,
bugün sahip olduğumuz ne varsa onlar için mücadele etme zorunluluğudur. Bu
anlamda hepinize tek tek, yeniden çağrıda bulunuyoruz: Yüksel Direnişi’ne ka-
tılabilirsiniz. Üyelik gerektirmiyor. (Gülüşmeler) İstediğiniz zaman gelebilirsiniz.
Haftada bir olur, 15 günde bir olur. Bu işin şakası tabii... Yüksel bir mevzii. Güç-
lendirilmesi gerekiyor. Onun dışında her yerde mücadele etmek ve direnmek zo-
rundayız.
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YÜKSEL DİRENİŞİNİN BİR İDDİASI VAR...

Yüksel Direnişinin bir iddiası var. Aslında ihraç edilmiş tüm kamu emekçilerinin
iş güvencesi sorunu var. Bizim iddiamız ise şu: Tüm kamu emekçilerini haklarını
geri almaları için mücadeleye katmak ve örgütlemek. Bu iddianın altı boş değil.
Yüksel Direnişi bu iddianın altını dolduruyor. Bütün derdim, anlatmak istediğim
de buydu. Yüksel Direnişi nasıl bunu başardı? 

Direnişten 2 tane fotoğraf anlatacağım size. Muhtemelen sosyal medyada
gördüğünüz fotoğraflar bunlar. Bir tanesi direnişin 2. gününden. Ben o zaman
tek başıma alana çıkıyordum. Elimde bir döviz: “Açığa alındım. İşimi geri is-
tiyorum.” Yaka paça alıp götürüyorlardı. 1-2 saniye ya konuşabiliyorum ya da
konuşamıyorum. Fotoğraf şu. Şu şekilde durmuşum. Yüzümde çok ciddi bir
ifade var. Bir tane de video var. Yüksel Direnişi’nin 500 gününü anlatan bel-
geselde geçiyor. Son derece naif bir şekilde, -Yüksel’i bilirsiniz- insanlar akar
ve herkesin bir iş koşturmacası vardır. Orada sürekli bildiri dağıtılır. Bir şey
yapılır ama kimse de ilgilenmez. Buna çok alışılmıştır. Ben de bunun bilgisiyle
biraz tedirginim. Birazdan polisler de gelecek. Ne söyleyebilirsem kardır diye
düşünüyorum. Polisler gelmişler yanıma, “Yapamazsınız” falan diyorlar. O
gün daha hemen saldırmamışlar. Ben de “İşimi geri istiyorum. OHAL’in kal-
dırılmasını istiyorum.” diye taleplerimi sıralıyorum. Ama o kadar naif bir eda
ile söylüyorum ki... Sonra arkadaşlar ile konuştuk. İnsanlar sokağa çıktıkla-
rında başlarına ne geleceğini bilmiyorken birisi alana çıkmış. Hatırlarsınız,
2016’nın Kasım ayıydı ben alana ilk çıktığımda. HDP’ye operasyon yapıl-
mıştı. Hemen ardından da Cumhuriyet gazetecileri tutuklanmıştı. Gerçekten
çok ciddi bir korku atmosferi vardı. Ve işte ben de çıkmışım OHAL’in kaldırıl-
masını istiyorum. 

Sen kimsin ki OHAL’in kaldırılmasını istiyorsun? demediler ama... Tek bir kişi
bile çıksa bunun ciddiye alınması gereken bir şey olduğunu düşündüler. Ve sal-
dırdılar. Biz de baktık ki onlar bu kadar ciddiye alıyor, bizim de ciddi bir iş yaptı-
ğımıza karar verdiler. Sonra böyle bu iş karşılıklı büyüdü. Açlık grevi ile birlikte
de zaten faşizmin gerçekten korkulu rüyası oldu. 

Fotoğraf bu. Tek başına duran bir kadın. Ve OHAL’in kaldırılmasını istiyor. 

İkinci bir fotoğraf var bir de. O da şu: Açlık grevinin 50’li günleri... Ben bir rahat-
sızlık geçirmiştim. Sonrasında basının ve halk kitlelerinin ilgisini çekmekle birlikte
çok ciddi bir kamuoyu oluştu. Ve ikinci fotoğrafta da Yüksel Caddesi’nde iğne
atsan yere düşmeyecek bir kalabalık oluşmuş. Abartmıyorum. 5000 kişi vardı o
gün. Bir kişinin karşısında binlerin toplandığı bir fotoğraf düşünün. İkinci bir fo-
toğraf bu.
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Şuraya bağlayacağım: Kamu emekçilerini örgütleme ve haklarımız için müca-
deleye katma iddiamızın altını dolduran şeylerden bir tanesi bu. Bir kişi ile baş-
lamış ve binlerce insanı harekete geçirme, direnişe katma yeteneğine sahip bir
direniş Yüksel Direnişi. Bu anlamda direnişimizin bugünkü haliyle de -çok doğru
bir tanımlama değil belki ama- başarılı olduğunu düşünüyoruz.

Bir fotoğraf daha anlatacağım size. Bu da ilginç bir fotoğraf. Şöyle: Tutuklandı-
ğımız gün Yüksel’de tam anlamıyla “polis terörü” tanımını karşılayan bir görüntü
olmuş, sadece anıtın etrafındaki ablukadan bahsetmiyorum. Yüksel Caddesi’nin
etrafını ablukaya almışlar. Karanfil’den itibaren caddeyi kapatmışlar. Oradaki ka-
felere falan gitmek isteseniz gidemiyorsunuz. Birkaç gün böyle kalmış alan. Polis
anons yapıyor: “Yüksel Caddesi trafiğe kapalıdır. Lütfen bekleme yapmayınız.
Geçmek isteyen vatandaşlarımız geri dönsünler. Buradan geçmek yasak.” de-
nilen bir anons.

Bu fotoğrafı da şu yüzden anlatıyorum: Biz tutuklanacağız ya da tutuklanmışız.
Gece gelmişler. Açlık grevindeyiz zaten. Bizi götürmüşler. Ve insanların orada
oluşturduğu büyük kalabalığı dağıtmak için bir hamle aslında. Bunlar faşizmin
direnişimizle baş etmesi için kullandığı yöntemleri göstermesi açısından anlamlı.
Bir süre sonra büyük kalabalıklar toplanınca bu kez; “Bunları tutuklayalım insan-
ları böylece korkutmuş oluruz, bu direnişi bastırırız” diye düşündüler. Ama böyle
olmadı. Aksi bir sonuç çıktı ortaya. Biz tutuklandık. Ve hemen ertesinde açlık
grevinin 100. gününde daha kalabalıklar toplanmaya başladı. Galiba 100. gü-
nündeydi, 74 kişi gözaltına alındı. Faşizm direnişle baş etme konusunda ciddi
sorunlar yaşamaya başladı.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK...

Sonrasında şöyle şeyler yaşandı: Mesela biz tutsağız. Bir insanın hareket kabi-
liyeti nedir? Sadece kelime anlamı olarak hareket etmekten bahsetmiyorum. Tut-
saksınız. Tek başınıza bir hücrede kalıyorsunuz. Eee ne yaparsınız? Bir mektup
yazabilirsiniz. Bu da belki engellenmezse 10-15 güne falan bir yerlere ulaşabilir.
Kimse ile zaten görüşmüyorsunuz. Birileri sizi görmeye gelirse onlarla dışarıya
selam söyleyebiliyorsunuz. Yani bu durumdasınız. Ve iktidar sahipleri sizin adı-
nızda kitapçıklar yayınlıyor. Bu Türkiye tarihinde bir ilk. 

İki tane eğitimci açlık grevine başlıyor. Tutuklanıyorlar. Onlar tutukluyken onların
nasıl “terörist” olduğuna dair devlet kitapçık yayınlıyor. Eşitsiz bir savaş bu. Sizin
sözünüzü söyleme alanınız o kadar dar ki... Onlar hem iktidar sahipleri hem de
istedikleri her kanaldan konuşabiliyorlar. Hem şöyle yapıyorlar: “Bunlar şöyle te-
rörist böyle terörist” diyorlar. Hiç unutmuyorum. İddialardan bir tanesi de şuydu:
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“Örgüt ölüm orucu yapar, kına yakar. E bunlar da direnişlerinin bilmem kaçıncı
gününde kına yaktılar. Dolayısıyla bunlar da örgütün üyesidir” diye bulabildikleri
ne varsa dökmüşler.

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDILAR!

Ee tabii kitapçıkla bitmedi bu. Direniş yükseldikçe başka pek çok terör yöntemi
uygulamaya devam ettiler. Tayyip Erdoğan’a kadar “terörist” olduğumuza dair
açıklamalar yapıldı. Tayyip Erdoğan’ın kendisi şöyle dedi: “İki tane terörle bağ-
lantılı öğretmen için dünyayı ayağa kaldırdılar.” Bence direnişe dair önemli bir
belirleme aslında bunun kendi ağzından ifade edilmiş olması. Çünkü biliyorsunuz
genelde görmezden gelmeyi tercih ederler. Çok da ciddiye aldığımızı gösterme-
yelim canım, diye pozlar takınırlar. Ama ciddiye aldıklarını da göstermek zorunda
kaldılar. Sonra başka bir sürü şey...

Bizi tecrit etmeye çalıştılar. Hastanelerden hastanelere sürüklediler. Bodrum kat-
larında tuttular. Açlık grevini sonlandıralım diye pazarlıklara giriştiler. Direnişe
destek verenleri tutukladılar. Bu da herhalde Türkiye tarihinde hatırlanır şeyler-
den birisidir: Bir taraftar grubu “Nuriye-Semih Yaşasın!” diye bir pankart açtı. 10
kişiyi -Beleştepe taraftarlarını- bu pankarttan dolayı tutukladılar. Davaya iki gün
kala avukatlarımız tutuklandı. Afiş yapıştıranı tutukladılar. Nuriye-Semih diyeni
tutukladılar. Daha doğrusu söylemeyi yasakladılar.

Şöyle sahneler anlatılıyor: Mesela basın açıklaması yapılıyor. “Sakın adlarını
anmayın” gibi bir pazarlık ediliyor. Nuriye-Semih diyorlar ve hazır bekleyen po-
lisler adımız söylendiği gibi saldırıyor. “Eyleminiz kanunsuz bir hal almaya baş-
lamıştır” diyerek. Böyle bir kanun ölçüleri var ellerinde. Böyle çeşitli baskı
yöntemleri örnekleri var. Direniş bunların hepsini boşa düşürdü. Tabii özellikle
açlık grevinin devam ediyor olması o ivmenin belirli bir seviyenin altına düşmesini
engelledi. Az önce bahsettiğim kamu emekçilerinin ve tüm Türkiye halklarının
haklarını korumak için mücadele etmesi ve teşvik etmesi... Bunu yapmaya ça-
ğıran Yüksel Direnişinin bunu yapmaya aday olduğu iddiasının altını işte bunlar
dolduruyor.

Faşizmin bu denli saldırısının karşısında, orada hala bayrak gibi duran bir direniş
var arkadaşlar. Direnişler devam ediyor... 

***
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İNSAN FİZİKSEL ACIYA KATLANABİLİR AMA
ONURUNU KAYBETMİŞ OLMAYA KATLANAMAZ

Yüksel Direnişçisi Mehmut Dersulu ile birlikte Bodrum’da eylemlerini sürdüren
Engin Karataş’ı ziyarete giden Nuriye Gülmen, 8 Ağustos 2018 tarihinde gözal-
tına alındı. Çünkü, uçurtma uçurtmak istemişlerdi... Gözaltında gördüğü işkence
sonucu bir süre sol bacağını kullanamadı ve koltuk değneği ile hareket edebildi.

Nuriyeler’in destek vermeye gitttiği Engin Karataş, Bodrum’da öğretmenlik ya-
parken 29 Ekim 2016 tarihli KHK ile görevinden ihraç edildi. O günden sonra de-
ğişik eylem biçimleriyle KHK ihraçlarına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Kimi
zamanlarda da Yüksel ve Bakırköy direnişlerine katılarak destek veriyor. 

UÇURTMAYI UÇURTAMAZSINIZ!

Nuriye Gülmen: Engin Hoca’yı ziyarete gittik, onunla dayanışmak için. Direnişe
başladığımızdan beri gitme fırsatımız olmamıştı. O da eylem yapacaktı. Uçurtma
uçuracaktı. “işimi, öğrencilerimi istiyorum” yazan bir uçurtma.

Engin Hoca bazen farklı eylemler yapıyor işte “İşimi, Öğrencilerimi İstiyorum”
yazıp paraşütle atlıyor, denizde yelkenlinin üstüne “İşimi İstiyorum” yazıyor, yere
suyla “İşimi İstiyorum” yazıyor. Farklı zamanlarda farklı eylemler yapıyor. Bu
sefer de uçurtma uçuracaktı. Biz de onunla birlikte gittik. Değirmenler diye bir
yer var Bodrum’da, yüksek bir yer olduğu ve rüzgar olduğu için orayı seçtik. Gittik
polisler oradaydı. Engin Hoca herhangi bir duyuru yapmamıştı.

İnsanların olduğu bir yer değil hatta tek tük insanlar var. Tarihi bir yermiş anladı-
ğım kadarıyla turistik bir tarafı var. Çok fazla insan yoktu. Engin Hoca’ya desteğe
gelen 10 kişi falandık. Biri genç, biri çocuk 2 kişi vardı 10 kişinin içinde. Polis
geldi “uçuramazsın” dedi. Çok kaba, pespaye bir şekilde müdahale etmeye ça-
lıştı.

Polisin elinde herhangi bir belge, müdahalenin gerekçesine dair bir yazı,
karar dilekçesi var mıydı?
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Nuriye Gülmen: Yoo, yani öyle belge falan yok. Zaten öyle bir şey bulundurma-
sına gerek yok, kendince gerek yok yani. Çünkü kendilerince “buraların hakimi
benim” diyorlar. Polisin ağzından çıkan, herkesin uyması gereken bir emir. Halk
buna boyun eğecek, ne derse desin. Yasak yani. Burada uçurtma uçuramazsın.
Yasak çünkü. Neden? Nedeni yok. Çünkü yasak. Bunun ötesi yok. Gideceksin.
Bilmem kimden izin alacaksın, validen izin alacaksın.

Vali’den izin almanız gerektiğini polis ifade etti mi sözlü olarak?

Nuriye Gülmen: Evet, validen izin alacaksın. Ancak öyle uçurabilirsin dedi. Tabi
bunlar aslında Türkiye’deki temel haklar ve özgürlükler mücadelesi veren insan-
ların sıklıkla karşılaştığı uygulamalardır. Biz bunları çok yakından tanıyoruz o
yüzden bunlara karşı da belli şeyler geliştirilmiş. İnsanlar şöyle düşünebilir; “İzin
alacaksın demiş e siz de izin alsaydınız” diyebilir.

Mesele burada izin değildir. Burada mesele hakkın olan bir şeyin izne tabii kılın-
ması. Kabul edilemez olan budur. Kimseden, devlet kademesindeki hiçbir kişiden
izin almaksızın kullanabildiğim zaman bu özgürlüktür. Diğer türlü ne olur; ben
demokratik bir şey yapmak istiyorum, demokratik bir şeyin de ötesinde; uçurtma
uçuracağım! Slogan bile atmıyorum aslında bakarsanız. Uçurtma uçuracağım.
Üstünde “İşimi Geri İstiyorum” yazıyor. Bu kadar. Yani bir uçurtmayı havaya sa-
lacağım. Yapılacak olan eylem bu! Biçimsel olarak bir eylem gibi algılanacak bir
şey bile değil. Bunun izne tabii tutulması... İşte bu olamaz. Ben gideceğim, bir
valiye diyeceğim ki; “ben uçurtma uçurmak istiyorum, uçurabilir miyim?” o da
“evet uçurabilirsin” diyecek. O zaman ben o vali ve onun arkasındaki bütün güce
karşı bir şey yapmak istediğimde ki “işimi geri istiyorum” demek aslında budur.
Çünkü işimizi elimizden alanlar onlar. Bunu yapmak istediğimde, işine gelmeyen
bir şey olduğunda, bunu engelleyecektir. Biz buna müsaade edemeyiz. Dolayı-
sıyla “izin” asla kabul edilebilir bir şey değil, zaten bu anayasada da geçer. İzin
almaksızın hakkını arama maddesi anayasada da vardır. Yani sonuç olarak izin
alma gerekliliği hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engellemek için polislerin
sıkça kullandığı bir yöntem. Ve biz bunu çok yakından tanıyoruz. Çok iyi biliyoruz.
Çünkü Türkiye’de uzun zamandır devam eden haklar ve özgürlükler mücadelesi
var. Bu çok öğretici. Biz bunu biliyoruz. 

“İzin almamıza gerek yok, uçurtmamızı izin almaksızın uçurabiliriz.” Hiç dinle-
mediler. Elimizdeki uçurtma için getirdiğimiz naylonu direkt aldılar. Ondan sonra
da bize oradan gitmeyi dayattılar. Elimizde uçurtma da yok. Eylem falan da yap-
mıyoruz. Biz niye burada duramıyoruz? “Çünkü öyle istiyoruz.” diyorlar. Bu kadar
basit. Meselenin aslında eylem olmadığı, meselenin polisin kendini bize dayat-
mak istediği o kadar net bir şekilde anlaşılıyor ki. Bir şey de yapmıyoruz. Kimseye
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de bir şey de söylemiyoruz. Orada duruyoruz. Artık uçurtmamızı da aldınız.
“Hayır duramazsınız, buradan gideceksiniz.” E niye? “çünkü ben öyle istiyorum.”

“Tamam oradan ayrılıyoruz” dedik. Uçurtmamızı da aldılar, eylem de yapama-
yacağız. O zaman, tamam. Biraz ilerledik. “Bi dakkaaa, öyle gidemezsiniz! Kimlik
verin.” Bu çok net bir şekilde kendi iradelerini kabul ettirmek istediklerinin görün-
tüsü. Mesele asla kimlik falan değil. Orada şey de diyebilirdi; “buradan tek ayak
üstünde ayrılmanı istiyorum, eğer ayrılmazsan gözaltına alacağım” da diyebilirdi.
Ama o kendince kabul edilebilir bir şey söylemiş oldu: “kimlik ver.” E hayır ver-
meyeceğim. Bu kadar değil. Bana bu kadar kendini dayatamazsın. Ben bunu
kabul etmiyorum.

Bazen öyle olur ki son derece keyfi şeyler talep eder polis ve siz bunun dayatma
olduğunu anladığınızda direnme hakkınızı kullanırsınız. Yasalar der; “polis iste-
diği zaman kimlik sorabilir” ama polis görevini kötüye kullanamaz, görevini bir
insana boyun eğdirmek için kullanamaz. Ona verilen yetkiyi bu şekilde kullana-
maz. Ben direnme hakkını kullanıp bu uygulamayı kabul etmeyebilirim. Bu ta-
rihsel bir haktır. Haksız gördüğümüz her şey karşısında mutlaka kullanmamız
gereken bir haktır. Adaletsiz bir şey varsa, ne yasalar ne de herhangi birinin sö-
zünün hiçbir hakkı yoktur. Biz direnme hakkımızı kullanırız. Öyle de oldu. “Hayır
göstermeyeceğim kimliğimi, dayatma yapıyorsunuz. Bu yüzden göstermeyece-
ğim. Keyfi bir şey bu.” Yani şöyle olabilir; olağanüstü bir şey vardır ve kimlik kont-
rolü vardır herkese kimlik soruluyordur, size de sorulmuştur o zaman
gösterirsiniz. Bu öyle bir şey değil özellikle sana soruyor. Eylem yapmak istediğin
için özellikle sana soruyor. O yüzden bunu kabul etmedik. Sonrasında zaten iş-
kenceyle başlayan bir gözaltı ve sonuna kadar; savcıdan, serbest bırakılacağı-
mız aşamaya kadar bu şekilde devam eden bir gözaltı işlemi oldu. Toplamda 24
saat boyunca. Sonunda dizimde çatlak ve menüsküs yırtığı olduğu tespit edildi
hekim tarafından.

Diziniz nasıl bu hale geldi?

Nuriye Gülmen: Size bir şey dayatıldı ve gözaltına alındınız. Ama hala siz orada
iradenizi teslim etmediniz ona. O iradeyi teslim almak için uğraşıyor. Bu sefer
başka yöntemlere başvuruyor. İşkence yapıyor örneğin. Diyor ki; “benim söyle-
diklerimi yapacaksın. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Bana direnmeyeceksin.”
Ama hayır, keyfi bir uygulama var. Hukuksuzluk var. Ben de bu hukuksuzluğa el-
bette direnirim. Bu benim hakkım. Bunu yapmaya devam ettiğimde o daha fazla-
sını yapıyor. Dolayısıyla irademizi teslim almak için sürekli işkence uyguladılar.

Savcılığa çıkarılma aşamasında kelepçemi çok sıkmışlardı. Gevşetmelerini söy-
ledim. Gevşetmediler. Arabaya binmemi söylediler. Gevşetmeksizin arabaya bi-
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necekmişim. Ben de binmedim, “gevşetin” dedim. Bu kez beni ittirdiler. Düştüm.
O sırada dizimde çatlak oluştu. Ben kırık olduğunu düşünüyordum çünkü çok
acıyordu . Basmasam bile acıyordu. Üstüne bastırmaya çalıştılar. Basamayaca-
ğımı, basamadığımı söylediğimde; “o zaman biz de sürükleyerek götürürüz” de-
diler ve dizim o haldeyken beni sürükleyerek götürdüler. Savcıya bu şekilde
çıkardılar. Ve savcı da hakkımızda “adli kontrol kararı” verdi. Bütün gördüğümüz
işkencelere rağmen, üstümdeki kıyafetlerden yerlerde sürüklendiğimin belli ol-
masına rağmen, üstelik ben polis nezaretinden oraya getirilmiştim, çok kötü du-
rumdaydım. Ayağımın üstüne basamıyordum. İki kişi beni kolumdan tutup
götürüyorlardı. Bütün bunlar çok net bir şekilde savcı tarafından görünür olma-
sına rağmen. Bize “adli kontrol” verdi. Ne için? Çünkü biz uçurtma uçuracaktık.
Polise kimlik göstermedik. Sonunda işkence gördük ve adli kontrolle serbest bı-
rakıldık.

İşkencelerin hepsi halka gözdağı vermek için yapılmıştır. “Direnmeyin, diren-
mekte ısrar etmeyin; yoksa başınıza her şeyi getirebiliriz.” Bunu söylemeye
çalışıyorlar. Bizim üzerimizden bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Biz de şu mesajı
veriyoruz aslında; yani evet işkence yapıyorlar, bu bir gerçek. Biz de bunun so-
nucunda bedeller ödüyoruz. Ama mesele gerçekten insan fiziksel acıya katla-
nabilir, bununla yaşayabilir. Bunun sonucunda oluşacak şeylere de göğüs
gerebilir. Ama onurunu kaybetmiş olmak. İşte bununla yaşanmaz. Bu düşün-
ceyle, bu duyguyla insan kötürüm olur. Duygusal ve ruhsal olarak kötürüm olur.
İnsan olamaz. Bu çok net olmalı insanların kafasında bence. İnsan onuru her
şeyin üstünde.

Biz de bu yüzden bütün bunlara karşı direniyoruz ve herkesi direnmeye çağırı-
yoruz. Sadece iş, ekmek mücadelesi değil aynı zamanda bu onur mücadelesi.
Ve tabii ki faşizme karşı verilen bir mücadele. Artık bu tespiti herkes yapıyor. Ki-
misi diyor “tek adam rejimi” kimisi başka bir şey söylüyor ama şu çok net bir şey
ki karşımızda faşist bir iktidar var. Ve biz buna karşı mücadele etmezsek daha
çok şey kaybedeceğiz. Yaşadığımız bu fiziksel acılardan fazlasını yaşayacağız.
Bu yüzden direnmenin bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum, herkesi direniş
saflarına çağırıyorum.

(Aktaran: gazetetamam - İpek Moral)

***
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KESK EŞ BAŞKANI İŞKENCE EMRİ VEREN POLİS AMİRLERİ GİBİYDİ

KESK yönetimine çöreklenen tasfiyeci solcular 15 Ekim 2018 tarihinde genel
merkez binasında oturma eylemi yapan Yüksel Direnişçileri’nin eşyalarını
kapı dışına attıktan sonra oturma eylemi için gelen direnişçileri sendikaya
sokmadı.

Uzun süre kapıyı açmadılar. Daha sonra içeride bulunan 50-60 kişilik güruh, dı-
şarı çıkıp kapı önünde bekleyen Yüksel Direnişçileri’ne saldırdı. Ardından 17
Ekim günü Yüksel Direnişçileri’ni kınayıp protesto etmek amaçlı basın açıklaması
yapılmasını emrettiler şube yönetimlerine. Olmayan meşruluklarını böyle yarat-
maya çalıştılar. Ve KESK Genel Merkez binasını kapalı tuttular. Yüksel Direniş-
çileri’nin içeri girmesini engellemek için sendikayı kapatabilecek kadar gözleri
kör olmuş durumdadırlar.

22 Ekim 2018... Bu tarih, ülkemiz sendikal hareketinin ve solun tarihine tasfiyeci
solcuların direnişçilere, devrimci kamu emekçilerine saldırıp işkence yaptığı tarih
olarak geçmiştir. Tasfiyeci solcuların yüzlerindeki bütün maskeyi düşürdükleri
gün olarak geçti tarihe.

O gün sendika binasını açtılar. Ama kapılar Yüksel Direnişçileri’ne yine kapalıydı.
Direnişçiler kendi sendikalarının kapısının kendi yüzlerine kapatılmasını elbette
sineye çekemezlerdi ve yüklenip girdiler sendikalarına. Direnişçiler içeri girdikten
sonra iki kez saldırıya uğrayıp dışarı atıldılar. Bu sırada Nuriye Gülmen de sen-
dika binasına geldi. Ve Yüksel Direnişçisi Nazan Bozkurt ile Nuriye Gülmen’in
internetten yayınladığı canlı yayınla gerçekleri gördü halkımız:

Nazan Bozkurt: KESK’in içindeyiz. Burada bir kez daha ve birkaç defa olmak
üzere tekrar fiziki olarak saldırı gerçekleştirildi direnişçilere, devrimci-demokrat
kamu emekçilerine. Nuriye’nin telefonunu da gasp etmişler.

Nuriye Gülmen: Ben geldiğimde Selvi Abla ve Mehmet yerde oturuyordu, Nursel
ayaktaydı. Ben kapıda canlı yayın yapmaya başladım. Sözlü tartışma vardı o sı-
rada. Arkadaşları dışarı atmışlardı. Ben geldiğimde iki kez dışarı atılmışlardı. Ka-
pıdalardı. Ondan sonra canlı yayın olunca şöyle bir şey oluyor. Çekiliyorlar.
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Görünmek istemiyorlar orada. Kamera olunca. Çekildiler. Sonra biz içeri girdik.
Ve bu gördüğünüz yerde, şurada oturmaya başladık. Ondan sonra tekrar sataş-
malar, sözlü şeyler özellikle Mehmet’e yönelik sözlü saldırılarda bulunmaya baş-
ladılar. Ondan sonra Mehmet’i tuttular, dört beş kişi dışarı atmaya başladılar.
“Sen bize ‘şerefsiz’ dedin” dediler. Mehmet de “Ben size şerefsiz demedim. ‘İş-
kence Yapmak Şerefsizliktir’ diye slogan attım. Çünkü işkence yaptınız, üstünüze
alınıyorsunuz.” dedi. Ondan sonra tuttular Mehmet’i birden. Bir tanesi “Hadi hadi”
falan dedi. Hep birlikte tuttular kapıya doğru götürmeye başladılar. Mehmet Boz-
geyik ayaktaydı. Gözlerimle gördüm ve şöyle yaptı: “Evet arkadaşlar hadi hadi
yardım edin” dedi. Kendisi kesinlikle bulaşmadı. İşkence emri veren polis amirleri
gibiydi.

Gerçekten bunu yani arkadaşlarımız daha önce de saldırıya uğradı burada.
Acun, Sibel ve Meltem arkadaşlar saldırıya uğradılar KESK’te, kapı önünde. Ama
biz buna şahit olmamıştık. Aşağıya inen insan görüntüleri vardı videolarda; ama
burada gözümle gördüm bu kez arkadaşlara yapılanları. Ben de yerde oturuyor-
dum. Arkadaşlarımıza işkence yaptılar. Gözümün önünde oldu hepsi. Tekrar at-
tılar. Bana dokunmadılar. Ben canlı yayın yapıyordum, telefon vardı elimde, iki
kez telefonu aldılar. Bir kez aldılar bir şekilde telefonu bulduk, nasıl olduğunu
hatırlamıyorum. İkincide tekrar Aziz denen bir adam vardı, çok saldırgandı ve o
geldi “Ne çekimi yapıyorsun?” filan bağırmaya başladı...

Nazan Bozkurt ile Nuriye Gülmen’in söyleşisinin tam bu anında KESK yöneticile-
rinden birisi “Siz ne yapıyorsunuz burada?” diyerek yeni bir saldırı başlattı. Gerisi
canlı yayını izleyen herkesin gözlerinin önünde gerçekleşti. Başlayan yeni bir iş-
kence seansıydı. KESK’in yönetimindeki sendika ağaları yılgınlıklarını teşhir eden
Yüksel Direnişçileri’ni sendikadan atmak için saldırıya geçip işkenceye başladılar.

Direnişçilerin Büyük Suçu “OHAL’de Direnilmez” Diyen KESK’e Rağmen
718 Gündür Direniyor Olmalarıdır

KESK yöneticileri bir ara çocukça bir tempoyla ‘İşgalciler Dışarı’ demeye başla-
dılar. Ülkenin bütün meydanlarının AKP faşizminin işgali altında olmasına bir kez
bile ses çıkartamayan tasfiyeci solcular, Yüksel Direnişçileri’ne saldırırken işte
böyle tempo tutarak rezilliklerinin zirvesine de çıkmış oldular.

Saldırıların bir kez daha yinelenmesinin ardından en son içeride kalan Nuriye
Gülmen, tasfiyeci solcuların ayaklarının altında ezilmeye çalışılarak sürüklenip
KESK binasının dışına atıldı.

Tasfiyeci solcular, ülkemiz ve dünya halklarının “Yaşasın Nu-Se” diyerek bedel
ödemeyi göze alıp sahip çıktığı Nuriye Gülmen’i ayaklarının altında ezmeye ça-
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lıştılar. Çünkü Nuriye Gülmen, 9 Kasım 2016 tarihinde AKP faşizminin OHAL
saldırılarının karşısına tek başına alana çıkarak KESK yönetimine çöreklenen
bu tasfiyeci solcuların da rahatını kaçırmaya başlamıştı.

Bakın, direnişin ilk günlerinde ne diyordu Nuriye Gülmen: “... Bugün, bize daya-
tılan yüzde yüz teslimiyet. Kamu emekçileri, tarihin en büyük saldırısıyla karşı
karşıya. Her yerin direniş mevziisine dönüşmesi gereken bir süreçte neredeyse
yaprak kıpırdamıyor. Direniş, her şeyin ötesinde teslimiyeti reddetmek anlamına
geliyor. Teslimiyet ve beklemek ölümdür, direnişse yaşamın kendisi.” (Yürüyüş,
4 Aralık 2016)

Nuriye Gülmen elbette KESK yönetiminin bu gerçekliğinin bilincinde olarak
“KESK’in bu süreçteki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu
cevabı veriyordu:

“KESK’in ne yaptığı ve ne yapmadığı bugün çok açık bir biçimde görülüyor. Ama
gün gelir, savaş öyle keskinleşir ki, her şey ortaya çıkar. İnsanların ekmeğini el-
lerinden alıyorlar, onurları ile oynuyorlar. Binlerce üyesi bu durumda olan bir sen-
dika. İstese, direnmeyi seçse, OHAL filan kalmaz. Ama KESK için bu yeni bir
süreç değil. O yüzden beklenti içerisinde değilim.” (age)

Yüksel Direnişi sürdükçe Nuriye Gülmen’in daha o gün “gün gelir, savaş öyle
keskinleşir ki, her şey ortaya çıkar” dediği gibi ortaya çıktı KESK’in gerçeği.
Direniş kaçkını, yılgınlık örgütleyicisi olarak AKP’nin korku imparatorluğu kur-
maya yönelik politikasına soldan destek verdiler.

KESK yönetimindeki tasfiyeci solculuk halka “direnmeyin” derken, Nuriye Gül-
men alana çıkıp “direnin” demeye başladı. Ve halk, Nuriye Gülmen’in çağrısına
sahip çıktı. Direniş onca saldırıya rağmen halklaşıp büyüdü, yayıldı ve 718 gün
boyunca umut oldu, umut olmaya devam ediyor.

(Aktaran: Yürüyüş dergisi - 28 Ekim 2018)

***
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DİRENİŞİN 706. GÜNÜNDEN BU YANA
KESK YÖNETİMİNİN SALDIRISINA UĞRUYORUZ

Bugün 713. günüydü direnişin. 13 gün önce 700. günümüzü kutladık. 700. gün
aslında alana çıkmakla değil, pek çok etkinlikle kutluyoruz özel günleri yani bu
kutlama dediğimiz şey de aslında faşizme karşı direnmenin onurunu taşıdığımız
için kutluyoruz.

Evet büyük bir saldırı altındayız, işkence görüyoruz, iki arkadaşımız hala tutsak:
Nazife Onay ve Celal Akgün. Hala işimizi alamadık; ama burada biz zaten mese-
leyi sadece iş olarak da görmüyoruz. Faşizm saldırıyor, bu saldırının karşısında
direniş bayrağını yükseltiyoruz. 700 gündür direniyoruz, bu çok çok çok önemli.
Artık tarihe mal olmuş, kendi içinde bir gelenek yaratmış bir direnişimiz var.

Tabi ki bunun onurunu duyuyoruz. Bir taraftan bizim 700 gündür direniyor ol-
mamız sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, özellikle kendi sendikamızı da
teşhir ediyor. Koca bir sendika, 100 bini aşkın üyesi var. Bir örgüt 5-6 tane üyesi
Bakırköy’de diğer üyeleri direnirken kabuklarına çekilmişler, tasfiyeci solculuk
oynuyorlar kendi kendilerine. Yani emperyalizmin zaten bir tasfiye saldırısı var
solu tasfiye etmeye çalışıyor; direnme geleneklerimizi, direnme dinamiklerimizi
yok etmeye çalışıyor. Müthiş bir teslimiyet dayatıyor. Beyinleri teslim almak is-
tiyor. 

Sola burdan destek verenlerden DİSK çok teşhir olmuştu. Zaten bugüne bugün
KESK de en az DİSK kadar teşhir olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta pazartesiden
bu yana, direnişin 706. gününden bu yana KESK’in saldırısına uğruyoruz. 1 yıldır
devam ettirdiğimiz KESK Genel Merkez Binası içerisinde devam ettirdiğimiz
oturma eylemini sonlandırmak için bize fiziki saldırıda bulunmaya başladılar. Bizi
sendikadan atıyorlar.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü arkadaşlarımız burada kapının önündelerdi, içeri
girmek istediklerinde işkenceye uğramışlardı. Sendika yöneticileri ve onların ta-
raftarları tarafından bugün tekrar biz sendikaya girmek istedik, aynı saldırıya ye-
niden maruz kaldık. Sendika yöneticileri yürütme kurulu üyeleri sendikada hakim
olan anlayışlar direnmediler, faşizme karşı direnmek için bu kadar insanı bir
araya toplayıp kararlar almadılar.
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Bir haftadır olağanüstü bir toplanma halindeler. Üyelerini, kendi adamlarını bu-
raya topluyorlar, bizi sendikadan atmak üzere kararlar alıyorlar, uyguluyorlar, iş-
kence yapıyorlar, bizi dışarı atıyorlar. Bugün 4 kez üst üste saldırıya uğradık. Bu
KESK için bir utanç tablosudur ama onlar utanmıyorlar; bunları göz göre göre
yaptılar ve belli ki yapmaya da devam edecekler. Ama şundan herkes emin
olsun! 713 gündür faşizme karşı direniyoruz. Gerçekten kanımız ve canımız pa-
hasına direniyoruz. O sokakta, Yüksel Caddesi’nde, Konur Sokak’ta bizim kanı-
mız var; bizim açlığımız var orada. Bizim gördüğümüz işkenceler, dayanışmamız
yani orası bizim için bir karargah. Gerçekten bizim sağlamlığımızın, ideolojik sağ-
lamlığımızın sınandığı bir yer, orası bizim evimiz ve faşizme karşı verdiğimiz mü-
cadelede çelikleştiğimiz yer. Dostumuzu, düşmanımızı bu yüzden çok iyi
biliyoruz. Düşmanımız faşizmdir bugün. KESK ise dostunu, düşmanını kaybet-
miş durumdadır. Çünkü ideolojik olarak bitmişler, teslim olmuş durumdalar. Bu
yüzden de bize karşı düşmanlaştılar. Bizlere işkence yaptılar, bunun hesabını
tüm Türkiye halklarına vermek zorundalar. Nasıl teslim olmalarının, faşizm kar-
şısında hiçbir şey yapmadıklarının hesabını vereceklerse bunun da hesabını
vermek zorundalar.

Biz burada durmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Faşizme karşı nasıl direniyorsak
tasfiyeci solculara karşı da direnmeye devam edeceğiz, mücadele etmeye
devam edeceğiz, onları teşhir etmeye devam edeceğiz. Hiçbir şekilde şiddet uy-
gulamadık. Şiddete maruz kaldık, işkence gördük, üstümüzde tepindiler, 4 kez
bizi sendikadan zorla dışarıya attılar. Buna rağmen hiçbir şekilde saldırganlaş-
madık, hala sendika önünde bekliyoruz.

Sendikamızı Ayşenur Şimşek’lerin, Elmas Yalçın’ların kanlarıyla, pek çok şehitle
kurulmuş olan sendikalarımızı bu tasfiyeci solculara teslim etmeyeceğiz. Sendi-
kalar direnenlerindir ve sendikayı direnenlerin çizgisine getirmek, faşizme karşı
mücadele etmeye teşvik etmek için biz de mücadele etmeye devam edeceğiz.

(Aktaran: Yürüyüş dergisi - 28 Ekim 2018)

***
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Nuriye Gülmen: DİRENİŞLER MECLİSİ DİRENİŞE BAŞLADIĞIMIZDAN
BU YANA YARATTIĞIMIZ EN GÜÇLÜ ŞEY

Yüksel Direnişi’nin ikinci yıl kutlama etkinliğin sunumunu gerçekleştiren
Yüksel Direnişçisi Nazan Bozkurt, tutsak arkadaşları Celal ve Nazife’yi se-
lamladıktan sonra Nuriye Gülmen’i sahneye davet etti: 

“... 9 Kasım 2016’da İnsan Hakları Anıtı’na çıkan ve o tarihten sonra tarihin akı-
şını değiştiren, bizi değiştiren sevgili Nuriye Gülmen’i Yüksel Direnişi adına ko-
nuşması için sahneye davet ediyorum.”

Evet, direnmek tarihin akışını emekçiler lehine değiştirir. Tam da bu nedenle di-
renmek tarihsel bir zaferdir. Nazan, haklı olarak buna vurgu yaparak davet etti
sahneye Nuriye’yi.

Neler yaşadı Nuriye bu iki yılda... Tutsaklık koşullarında aylarca tecrit altında tu-
tuldu. En doğal ihtiyaçlarını bile askerlerin gözlerinin önünde giderilmesi daya-
tıldı. Ezmeye, baş eğdirmeye çalıştılar Nuriye’ye. Direndi ama hepsine.
Haklılığından, meşruluğundan aldığı güçle direndi.

“Yüksel Direnişi de iki yıldır böyle sürüyor” diyerek şair Halil Cibran’ın
“Yolcu” şiiriyle başladı konuşmasına Nuriye:

“9 Kasım 2016 tarihinde o alana çıktığımızda görünüşte tek başımaydım ama
tek başıma değildim. Aslında hepinizle yine hep birlikteydim” diyerek haklı bir ta-
lebi dile getirenlerin asla yalnız olmayacağını vurguladı Nuriye.

“İki yılın bize armağan ettiği en güzel şeylerden birisi” diyerek birlikte direniyor
olmayı vurguladı. Direniş ruhu ve direnme hakkını kuşanmayanların asla anla-
mayacağı, almayacağı ve veremeyeceği bir armağandır işte bu.

Direnişin bedeller üzerinde sürekliliğinin sağlandığını vurguladı: “... Yüksel Di-
renişi iki yıldır sürüyor. Böyle dile gelince söylemesi kolay gibi geliyor. Ama çok
büyük bedellerle, hepinizin bildiği gibi çok büyük bedellerle ve çok büyük emek-
lerle sürüyor.”
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Ödenen bedelin, verilen emeğin sıra neferlerinden birisi olarak konuşmasına he-
yecanla devam etti Nuriye: “Bugün Yüksel Direnişçileri hepimiz buradayız.
Bugün alana çıkan arkadaşlara ve sevgili tutsak kamu emekçilerine, Nazife ve
Celal’e bir kez daha selam olsun. Çok heyecanlıyım...”

“Heyecanlıyım” der demez, sözü alkışlarla kesilen Nuriye, Yüksel Direnişinin ka-
zanımlarından bahsederek devam etti konuşmasına: “... Müthiş bir kavga sürü-
yor sevgili dostlar. Yüksel’de sadece arkadaşlarımızın o alanda verdiği mücadele
değil, bugün çok daha güçlü, başladığından bu yana çok daha güçlü bir direniş
var aslında. Büyük kalabalıklarda gördük, büyük kitlesellik de gördü direniş.
Bugün daha kurumsal bir direnişimiz var. Yüksel’in etrafında örülmüş Yüksel
Meclisimiz var. Yüksel televizyonumuz var, Yüksel okulumuz var, Yüksel gaze-
temiz var. Bugün daha örgütlü, daha kurumsal hareket ediyoruz. Bugün bizi o
gün başladığımızdan daha güçlü kılan şey de bu.”

Faşizmin karşısında “direnilemez” denilen OHAL saldırısı altında başlayan
direniş, bugün ülke düzeyindeki direnişleri birleştirme iddiasıyla sürüyor.
Direniş ikinci yılına bu iddia ve misyonla girmiştir. Bu iddianın örgütlü hali
Direnişler Meclisi olmuştur. Nuriye konuşmasına direnişin yüklendiği bu
misyona vurgu yaparak devam etti:
“... Direniş sadece o alanda arkadaşlarımızın çıkıp verdiği mücadele ile sürmü-
yor. Etrafında örülen bir çok şey var. Bunlardan bir tanesi de Direnişler Meclisi
oldu. Direnişler Meclisi’ni kurduk. 9 Kasım 2016’da OHAL karanlığında oraya
tek başına çıktığımda bunları hayal etmem mümkün değildi. O günden sonra
başka pek çok yerde direnişler başladı. Ve bugün biz bu direnişlerin hepsini bir-
leştirme iddiasını taşıyoruz. 8 tane direnişin birarada olduğu bir meclis kurduk.
Türkiye halklarının en direngen yanlarını birleştirme iddiasındayız. Faşizm ne
kadar örgütlüyse, ne kadar bize karşı savaşmak konusunda kararlıysa biz de
böyle bir karargah örmek derdindeyiz. Faşizme karşı en direngen yanlarımızla
birleşip, en örgütlü biçimde mücadele etmek istiyoruz. Bu çok büyük bir güç. Di-
renişler Meclisi direnişe başladığımız tarihten bu yana yarattığımız en güçlü şey.
Çok daha güzellerini, çok daha büyüklerini hep birlikte yapacağız, buna çok ina-
nıyoruz...”

Bu inançla bitirdi konuşmasını Nuriye. Ve ardından yapılan her konuşma, söy-
lenen her türkü, çekilen her halay bu inancın sağladığı coşkunun paylaşımına
dönüştü...

(Aktaran: Yürüyüş dergisi - 9 Aralık 2018)

***
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