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“Halkın tek umudu direniştir”



         Sana selam olsun
	 	 	 																																Zincirin,	zulmün	kâr	etmediği,	
	 	 	 	 Kırbacın	kâr	etmediği
     Büyük tahammül!
Yüksel Direnişi 1000. Gününe Yaklaşıyor!

Eğer tarih bize seçme şansı verseydi, onurumuz ve ekmeğimiz 
için  yine  direnmeyi tercih ederdik. Ustanın dediği ne güzeldir, 
bir destanın tekrarlanıp duran motifi: “O iyi insanlar, o güzel atlara 
binip gittiler”. Destanın içinde ve içerdiği tüm anlamlarla güzel ve 
hayatın içinde bir o kadar yanıltıcıdır bu söz, çünkü o güzel atlara 
binip güzelce dövüşenler, o iyi insanlar, o her kötü yanlarına rağmen 
iyiliği çoğaltanlar, onlar gitmediler.  Arkalarından bakmaya hacet 
yok. Geçmişin mirası omuzlarında, burada ve şu anda dövüşüyorlar. 

Dünyanın dört bir yanında Filistin’den Fransa’ya, birbirini 
tanımadan, sesini duymadan, varlığını bilmeden dövüşen iyiliğin 
havarilerine ve dünya halklarına Yüksel’den bin selam. Buradayız 
ve dövüşüyoruz.  Nuriye’nin bir dal gibi uzanan ince bedeniyle 
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faşizme meydan okuduğu o sessizlik çağından beri, suskunluğu, 
duyarsızlığı, teslimiyeti, karanlığı yırta yırta, düşe kalka, öğrenerek, 
öğreterek, küçük, mütevazı adımlarla direnişle geçen 1000. 
günümüze yaklaşıyoruz. 

Direniş Tarihsel Bir Sürecin Yol Açıcısıdır

Yüksel Direnişi ülkemizde, insanların korku ve dehşetle sindirilmeye 
çalışıldığı bir sürecin halklar lehine yol açıcısı oldu. Korku duvarlarını 
yıktı. O günlerin dehşet saçan, kulaktan kulağa anlatılan ve bazısı 
yüksek sesle söylenen hikayelerini hatırlayın: Hapishanelerden gelen 
işkence sesleri, gazetecilerin, akademisyenlerin ve milletvekillerinin 
hapsedilmesi, yasal derneklerin, medya kuruluşlarının kapatılması, 
binlerce insanın gözaltına aılnması ve binlercesinin bir gecede işsiz 
bırakılması… Tüm bunlar olurken, Kürt illerinde bodrumlarda 
yakılan, ölü bedenleri 7 gün toprak üstünde bekletilen insanlarımızın 
dehşeti ve öfkesi taptaze, bilincimizdeydi. 

Korkunun kol gezdiği ve mutlak karanlığa ikna edilmeye çalışıldığımız 
o günlerde, faşizm, karşısında ruhları kararmış, mutsuz ve çaresiz 
insanlar görmek istiyordu. DKÖ’lerin, sendikaların üç maymunu 
oynadığı süreçte, “Bir mum, sadece bir mum, kopkoyu karanlıkta 
ne yapabilir ki” demedik. En azından karanlığı görmez, dedik ve 
direnişi seçtik. 

OHAL’lerini  Tanrı vergisi gibi kabul etmemizi istiyorlardı. Onlara 
kendi OHAL’imizi dayattık. Acun Öğretmen, “Sizin OHAL’iniz 
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varsa bizim de OHAL’imiz var.” 
diye bağırıyordu eylemi bitirmesi 
gerektiğini söyleyen Ankara polisine. 
Mevsim kıştı. Polise meydan 
okumanın bedelinin her zamankinden 
daha az kestirilebildiği zamanlardı. 

Direnişimiz böyle başladı. Nuriye ve 
Semih’in açlık greviyle büyüdü, KHK 
ile işten atmaların hukuksuzluğunu 
dünyaya duyurdu.  Binlerce insan 
Nuriye ve Semih’in sesi oldu. 
Dayanışmanın en güzel örneklerini 
yarattı Yüksel Direnişi. Nuriye ve 
Semih tutuklanınca Nazife  direnişini 
Yüksel’e taşıdı. Düzce’de direnen 
Alev haftanın yarısını Yüksel’e 
ayırdı. İçeride açlık grevi sürerken 
dışarıdaki direnişi bitirmeye çalışan 
iktidar, yargı yoluyla direnişçilere 
ev hapsi verdi. Direnişçiler “kendi 
kendimizin gardiyanı olmayacağız” 
dediler, “tutuklayacak mısınız 
bizi, buyurun, biz yine Yüksel’de 
olacağız.”  Açlığın ve hukuksuz 
işten atılanların sesi olmayı cüretle 
sürdürdüler. 

İktidarın OHAL ilan ederek kurduğu 
hayaller kabusa dönüşüyordu. Ankara 
Valisi eylem yasağı kararı üzerine 
yeniden yasak kararları alıyordu. 
Ateş yakmayı, açlık grevi yapmayı, 
tişört giymeyi, NuriyeSemih demeyi, 
söz söylemeyi yasaklıyordu. Türkiye 
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halkları Nuriye ve Semih’in açlığıyla, 
korkularını, kaygılarını tartıya vurdu. 
Düşenler kalktı, yürüyenler koştu, 
susanlar konuştu, kimisi sadece 
tarafı belli olsun diye ateşe su taşıdı. 
Yüksel’de yanan mum, Türkiye 
halklarının gösterdiği teveccühle 
geceyi ışıtan koskoca bir meşaleye 
dönüştü. Halklara umut oldu.

Şimdi Umut, Nazan’ın Kırılan Göz 
Kemiğine Rağmen Her Gün Alana 
Çıkışındadır. 
Yüksel Caddesinde süren eylemimize 
Nuriye ve Semih’in tutuklandığı 23 
Mayıs 2017 tarihinden bu yana her 
gün saldırı oluyor. Elimizde “İşimizi 
Geri İstiyoruz” pankartı, günde iki 
kez, başta KHK’yla işinden atılanlar 
olmak üzere halkın uğradığı her 
türlü adaletsizliği gündem etmeye 
çalışıyor, saniyeler içinde gözaltına 
alınıyoruz. Her gün işkenceli 
gözaltılar, bastırılmaya çalışılan 
sesimiz, gasp edilen ifade hakkımız, 
para cezaları…

Bunların hiçbiri orayı bir halk 
kürsüsüne çevirmemizin, işimizi geri 
istememizin önünde engel olmadı. 
Biz aylarca yoldaşlarımızın açlığının 
nefesi ensemizde direndik. Sonra 
bizi Nazan’ın gözüyle sınadılar. 
Nazan’ın o fotoğrafına baktınız mı 
hiç? Yanında acıya ve öfkeye kesmiş 
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ifadesiyle duran Alev’i gördünüz mü? “Bana direnmeyi celladın 
bıçağı öğretti” diyor ya şair, bize direnmeyi, bize yoldaşlığı cellatlar 
öğretti en çok. Yoksa nereden bilecektik, cellatlardan böyle nefret 
etmeyi, Nazan’ı bu kadar sevmeyi, böyle yoldaş olmayı… 
Sonra Gülnaz’ın saçlarını yoldular. Perihan Annemizin tanınmaz 
hale getirilen suratı, Mehmet’in çatlayan ayağı, Merve’mizin 
her gün çuval gibi atılan ve mosmor edilen bedeni. İlker’e, Acun 
Öğretmen’e, Alev’e yapılanlar… 
Vazgeçmedik. Defalarca evlerimizi bastılar. Tutsaklar verdik. 
Avukatlarımız ve iki destekçimiz, Sibel Balaç ve Ertuğrul Çağan 
hâlâ tutsak. Para cezalarımız milyon lirayı aştı. Desteğe gelenlere, 
kenarda duranlara, yoldan geçenlere de bizi yalnızlaştırmak için para 
cezası kestiler. Milyonlarımız yok. Haklılığımız ve halkımıza olan 
sevgimizle direnmeye devam ediyoruz. Faşizmin başkentinde her 
gün düğüne gider gibi, alı al moru mor; her gün yeni bir savaşa girer 
gibi öfkesini kuşanmış; her gün yeni umutlar büyüten bir direniş 
sürüyor. İlk günkünden daha güçlü, daha örgütlü, daha sınanmış bir 
direniş bu. Haftalık gazetemiz, haftada bir yaptığımız Yüksel Okulu 
dersimiz, direnişi birlikte ördüğümüz Yüksel Meclisimiz, internetten 
yayın yaptığımız Yüksel Tv’miz, tüm direnişleri birleştirmeyi 
hedeflediğimiz Direnişler Meclisimiz var.  
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Direnmeye Devam Ediyoruz!

Yüksel Direnişi AKP Faşizminin 
OHAL’le halkı teslim alma politikası 
karşısında güçlü bir cevap oldu. Halk 
adına ve halkla birlikte konuştu. 
Konuşmaya devam ediyor. 

Çünkü bizler biliyoruz ki, ekmeğini 
onuruyla kazanma isteği, bir bebeğin 
anne sütüne olan arzusu kadar 
doğal ve engellenemez bir haktır. 
Ekmeğimizi onurumuzla kazanma 
hakkımızı elimizden alanlara karşı, 
hakkımız bize teslim edilene kadar 
mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Yüksel Direnişi konuşmaya devam 
ediyor çünkü biliyoruz, direnme 
hakkı bütün hakların temelidir ve 
direnme hakkı ellerinden alınmış 
olanlar artık başka hiçbir hak için 
mücadele edemezler. Önce, kendimiz 
ve tüm Türkiye halkları adına, bugüne 
kadar direnme hakkına gözü gibi 
bakanlardan devraldığımız mirasla bu 
hakka sahip çıkıyoruz. Direniyoruz.

Sözümüz ve eylemimiz bitmedi. 
Çünkü öğrencilerimize, halkımıza 
sözümüz var. Biz bitti demeden bitmez, 
bitmeyecek dedik. Boyun eğdiğimizi, 
vazgeçtiğimizi görmeyeceksiniz, 
dedik. Vazgeçmiyoruz.
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Konuşmaya devam ediyoruz çünkü bize işimizi geri vermediler. 
Anamızın ak sütü gibi helal ekmeğimizi, işimizi, yıllarca biriktirdi-
ğimiz emeğimizi saraylarda saltanat sürenlere yedirmeyeceğiz, de-
dik. Sözümüzü tutuyoruz.

Daha anlatacak çok şeyimiz var. Çünkü faşizmin zulmü adaletsizliklere 
her gün yenilerini ekliyor. KHK’lar can almaya devam ediyor. 
DKÖ’lerin ve sendikaların teslim alındığı bu süreçte, işten atılan 
kamu emekçilerinden çaresizlik duygusuyla intihar edenler oldu. 
OHAL’den bugüne 60’a yakın kişi intihar etti. Kanserden ve 
kalp krizinden ölenlerin sayısı belirsiz. Ölüm, KHK zulmünün 
yarattığı adaletsizliklerden sadece biri. Devlet tarafından kaçırılan 
ve kendilerinden haber alınamayan en az 6 kişi olduğu biliniyor. 
Binlerce insan hâlâ hapishanelerde. Yüzlerce bebek hapishanelerde, 
dünyaya merhaba demek zorunda bırakıldı. 

Pek çok KHK’lı, teröristlikle damgalandıkları için toplumdan tecrit 
edildi. Pasaportları ellerinden alındı. Yurt dışına çıkmaya çalışırken 
Meriç Nehri’nde boğuldular. Ölü bedenleri kıyıya vurdu.
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Aileler dağıldı. Pek çok KHK’lı 
psikolojik sorunlarla boğuşuyor. 
KHK’lıların tümü yoksullaştı. 
Kendi meslekleriyle ilgisi olmayan 
işlerde, güvencesiz koşullarda 
çalışmak zorunda bırakıldılar. İşsiz 
olanların, geçici işlerde çalışanların 
sayısı çoğunlukta. Özgüven ve 
özsaygı yitimi, kendini değersiz 
görme, toplumdan soyutlanma ve 
duyarsızlaşma KHK’lıların payına 
düşenlerden bazıları…

Ne İstiyoruz?
KHK’ların iptal edilmesini; hu-
kuksuz kararlarıyla, KHK’lılar için 
süreci uzatmaktan ve adaletsizli-
ği derinleştirmekten başka bir işe 
yaramayan OHAL Komisyonunun 
kapatılmasını istiyoruz.

Cânımız, Güzel Halkımız, Sevgili 
KHK’lı Dostlarımız, 
1000. günümüzde hep birlikte hay-
kırmalıyız: KHK’lar İptal Edilsin! 
OHAL Komisyonu Kapatılsın!

Bu sesi yükseltmeliyiz. Ve karan-
lığın zebanilerine göstermeliyiz, o 
iyi insanlar o güzel atlara binip bir 
yere gitmediler. Burada ve şu anda 
hep birlikte, hakları, ekmekleri ve 
onurları için dövüşüyorlar! 
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Kendimi Yeniden Var Etme 
Savaşı

“Bir insanın hayal kurma 
yeteneğini ondan hiç kimse alamaz.
İstediğiniz kadar zindanlara atın; 
akla hayale sığmaz ağır işlere 
koşun; hayatın içindeki şiiri ve 
müziği bulma beceresini ondan 
asla alamazsınız.”

. Yüksel’de alana çıktığım o ilk günler, benim “varım, buradayım, 
benim de söyleyeceklerim var” dediğim zamanlardı. Direniş AKP 
faşizmine bir meydan okuma olduğu kadar, benim için, kendimi 
yeniden var etme savaşıydı. Bu yüzden direnişi hep bir “özgürleşme” 
olarak tarif ettim.
Engels özgürlüğü, zorunluluğun kavranması olarak tarif eder. Alana 
çıkışım direnmeyi bir zorunluluk olarak kavradığım değil ama 
sezdiğim zamanlardı. Özgürleşmemin ilk adımları… İnsan pek çok 
şeyi mücadelenin içinde öğreniyor. Önce kendini tanıyor, sınırlarını 
ve sınırsızlıklarını görüyor. Kendini aşıyor. Hayatı öğreniyor. Faşizm 
gerçeğini, yoldaşlığı, halkı sevmeyi… Zorunluluğu kavramam 
direnişin içindeyken oldu. Hayatın kendisinin egemenler ve ezilenler 
arasındaki savaşın kendisi olduğunu, sizin mücadele etmeyi seçerek 
bu savaşın farkında olduğunuzu ve gereğini yerine getirdiğinizi 
kavramanız. Ilan edilmiş ve yürürlüğe sokulmuş bir savaşın tarafı 
olduğunuzu kabul etmeniz ve silahları kuşanmanız.  

Artık kaybedecek bir şeyiniz yok. 
Direniş benim için bu gerçeği kavrama süreci en çok.
Bunun içinde, bu özgürleşmeyi yaratan ve besleyen pek çok şey var.

Yaşamını ortaya koyarak direnmek. Direnişin “aşk” aşaması. Halkı 

YÜKSEL DİRENİŞÇİSİ NURİYE GÜLMEN
BENİM İÇİN YÜKSEL DİRENİŞİ ;
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sevmenin ve halk tarafından sevilmenin en yüksek düzeyi. Zulmün 
en koyusuna insan olmanın en sade haliyle direnmek. Açlık grevi.

Yoldaşlık. 324 gün birlikte aç kalmak. Kırılan göz kemiğinin öfkesi. 
Değişime inanmak. Eleştirmek, emek vermek, sevmek.

Halk ve vatan sevgisi. Halkın içinde, halkla birlikte üretmek. Mao’yu 
anlamak. Halkın öğrencisi olmayı bilmek. Emperyalistlerden ve 
onların işbirlikçisi uşaklarından nefret etmek. Halkın evlatları için 
yüreğinin titremesi. Halkların yarattığı bütün güzellikleri ve bugün 
sahip olduklarımızı ölümüne sevmek. 

Umut. Terle ve kanla yaratıldığını bilmek. 

Hayallerinin peşinden gitmek ve asla vazgeçmemek.

“Hayatın içindeki şiiri ve müziği bulma yetisini” asla kaybetmemek.

Hala sırtımda çantamla sokakları arşınlıyorum. Nerede bir direniş 
varsa kalbim orada atıyor. Sizleri çok seviyorum.



Hani bazen kendinizi köşeye 
sıkıştırılmış, bakın sıkışmış 
demiyorum, köşeye sıkıştırılmış 
hissedersiniz ve sizi sıkıştıran neyse 
onu ortadan kaldırmadan nefes 
alamayacağınızı hissedersiniz de 
sizi köşeye sıkıştıran şeyi fiyuuuuft 
diye ortadan kaldırınca oh beeee 
diye koccca bir nefes alırsınız ya 
DİRENİŞ benim için işte öyle 
kocccamaaaan bir nefes.

Yani işte KHK ile ihraç edilen herkes bunu hissetmiştir. İktidar 
sizi bir gecede işten atmış ve Ohal ilan ederek sizi susmanız, olan 
biteni sessizce kabul etmeniz için köşeye sıkıştırmıştır. Konuşsanız 
tutuklanırım diye korkarsınız, konuşmasanız kahrınızdan ölürsünüz. 
Gizli saklı konuşsanız kimseye bi faydası olmaz, halk duymaz. 
İşte direniş ve sokak, bedeli ne olursa olsun boğulmaktan kurtulup 
KÖŞEYE SIKIŞTIRANI KÖŞEYE SIKIŞTIRDIĞINIZ yerdir. 
Şimdi BOĞULMA SIRASI sizi köşeye sıkıştıran iktidardadır. 
Kuşkusuz boğulacaktır. Çünkü güçlü olduğunu göstermeye çalışan 
iktidar tam bir KORKAK çıkmıştır. Okulun önünde işini geri isteyen 
bir öğretmen için bir otobüs dolusu resmi polis, onlarca siyasi polis, 
onlarca dedikodu ve yalan yayan sivil polis sarmıştır etrafınızı. İşte 
o gün SIKIŞTIRILDIĞINIZI SANDIĞINIZ KÖŞENİN KÖŞE 
DEĞİL , BİR DÖNEMEÇ OLDUĞUNU, oradan dönünce halkla 
buluştuğunuzu görürsünüz. Asıl köşeye sıkışan iktidardır. İşte benim 
için direniş budur.
Ancak iktidarı yendiğinizi düşündüğünüz bir zamanda kalbiniz 
tekler ve biraz şarj olabilmesi için pil takılırsa yalnız bir direniş 
ruhen güçlü ama bedenen güçlük olur size. O vakit bir başka KHK 
direnişine çağırınca yoldaşlarınız, koşarak gider, birlikte söylersiniz 

YÜKSEL DİRENİŞÇİSİ ACUN KARADAĞ
BENİM İÇİN YÜKSEL DİRENİŞİ ;
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sözünüzü. Okulumun önündeki 
direnişimden Yüksel Direnişine 
gidişimle Yüksel Direnişi benim 
için MAÇI KAZANMAMIZI 
SAĞLAYACAK BÜYÜK TAKIM 
İÇİN GÜÇLÜ BİR TRANSFERDİR 
öncelikle.

Bundan sonra benim için Yüksel 
Direnişi; yüreğinin yanına aynı ruhla 
direnen başka yürekleri koymak;

Yorulduğun yerde seni dinlendiren, 
bağıramadığın yerde senin için bağıran, koşamadığın yerde senin 
için koşan direnişçilerin olduğu yerdir.

Benim	için	Yüksel	Direnişi;

Nuriye-Semih açlığında dayanışmaya doymak,

Bir sokağı polis işgal ettiğinde kimyasal gaz kusmak,

Polis ablukasında plastik mermiye kafa atmak,

Ev hapsinde ziyaretçilerle dolmak,

Elektronik kelepçeyi kırıp sokağa çıkınca alkışa boğulmaktır.

Benim	için	Yüksel	Direnişi;

Mahallemde, sokakta, başka illerde, caddede, otobüste, metroda, 
metrobüste, sosyal medyada tanımadığın binlerce insanla kardeş 
olup kucaklaşmak,

Halkı dinlemek, görmek, anlamak, 

Yaraya merhem olmak, sessize ses olmak,

Zalime korku, mazluma umut olmak,
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Riyakara karşı samimiyet, yalancıya 
karşı dürüstlük, namerde karşı mert 
olmaktır.

Benim	için	Yüksel	Direnişi;

Koca koca sendikaların, odaların 
ü y e l e r i n i  n a s ı l  o y a l a d ı ğ ı n ı , 
partilerin seçmenlerine söylediği 
yalanları teşhir etmek, işten 
atılan emekçilerin  DİRENİŞTEN    
BAŞKA K U RT U L U Ş U 
O L M A D I Ğ I N I  anlatabilmektir.

Benim	için	Yüksel	Direnişi;

İhanete, işbirlikçiliğe, ihbarcılığa, rantçılığa, akıllı solculuğa, 
ırkçılığa, yobazlığa, cehalete, dedikoduya, bahaneciliğe, kurnazlığa, 
sinsiliğe, direnişle, bilimle, diyalektikle, dayanışmayla, cevap 
verme, saldırıları boşa düşürme, BİR ARADA GÜÇLÜ OLMA 
halidir.

324 gün açlığının sonucunda Nuriye’nin kas kaybından sonra, 
koşabilmeyi hala bekliyor olmasından dolayı,

Direnişi savunan avukatların tutuklanmasından ve tecrit hücrelerinde 
tutulmasından dolayı,

Nazan’ın polisin göz kemiğini kırmasından sonra yerine konulan 
platinle yaşıyor olmasından dolayı, 

Gülnaz’ın polis tarafından kökünden koparılan saçlarını evinin bir 
köşesinde hala saklıyor olmasından,

Perihan ablanın yüzünün tanınmaz hale getiren, 76 yaşındaki 
Perihan nenemize defalarca gaz sıkılmasından, polisin onlarca kez 
saygısızlığından dolayı, 

Alev’in direniş önlüğünü korumak için parmağının kırılmasını göze 
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almasından, 

Mehmet’in çatlayan ayağına rağmen alana geldiğinde polisin çatlak 
ayağa tekme sallamasından dolayı,

Merve’nin gözaltında günlerce tutulması ve başörtüsünün zorla 
alınmasından dolayı,

Destek olan ihtiyarlarımıza saldırılardan,

Her gün gördüğümüz işkencelerden, hakkımızda açılan davalardan, 
kesilen para cezalarından dolayı Yüksel Direnişi benim için öfkemin 
büyüdüğü, direncimin arttığı yerdir.

Yüksel	Direnişi	benim	için;

İlker’in WhatsApp’ta şşşşşşş naaptın sorusuyla bile gülümsetmesi, 

Beyaz adamın yaşasın devrimci dayanışması,

Dışkapı hastanesi arkasında lahmacun partisi, 

İki kalp hastası kadının sigara seramonisi,

Uzun çocuğun, uzun adama alternatif Umut olması,

Salı ve Çarşamba’nın Mahmut abili günleri ifade edişi, 

Ve göstermelik ve solcular direnişte görsün direnişi değil direniş 
gibi direniş olması, Faşizmin karşısında güç olmasıdır.

Benim	için	Yüksel	Direnişi “iyi dövüştük, iyi dövüşeceğiz” iddiası 
ve cüretidir.

Benim	için	Yüksel	Direnişi;

EMEKÇİYİZDİR

HAKLIYIZDIR

KAZANACAĞIZDIR!

Ö Z E L  S A Y I S I

Yüksel Direnişçisi

Acun Karadağ

Namı diğer Acun öğretmen



Yüksel Direnişçisi

Acun Karadağ

Namı diğer Acun öğretmen

Yüksel Direnişi benim için, ekmeğimizi gaspedenlere karşı en 
üst perdeden ses yükseltmektir. Haklılığını bilmek, direnişte ısrar 
etmektir. Zoru, baskıyı, işkenceyi görünce haklarından vazgeçip, 
kaçıp gitmemektir. Yüksel Direnişi benim için, zalimle uzlaşmamak, 
zulme karşı dimdik durmaktır. Tertemiz, lekesiz, alnı ak, başı dik 
bir direniştir.

Yüksel Direnişi benim için, gözüm görmezken bana bir çift göz 
olan, bana kitap okuyan yoldaşımdır. Yürüyemezken ayağım olan, 
bacağım olan, konuşamazken dilim olan yoldaşımdır. Hastane 
yatağında yaralı yatarken yastığa düşen yoldaşımın gözyaşıdır. 
Yüksel direnişi benim için yoldaş olmaktır. 

Her zorluğun üstesinden birlikte gelmektir. Gözaltına alınmaktan 
korksa da uzaktan size gülümseyen bir sıcacık bakıştır. Açlık 
grevcileri için konulan şeker kavanozlarına mahcup mahcup bakan, 
kavanozu açıp şeker tuttuğunuzda yanakları şekerden şişerek, size 
minnetle gülümseyerek giden, şeker bitince de yine mahcup, utangaç 
gülümseyerek gelen çocuktur. “Ben de ısınabilir miyim abla” diye 
anıtta yaktığımız ateşe yaklaşan mendilci küçük kızdır. Buz gibi 

YÜKSEL DİRENİŞÇİSİ NAZAN BOZKURT
BENİM İÇİN YÜKSEL DİRENİŞİ;
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soğuk hastane nöbetinde sırtınızı şalıyla örten teyzedir. Hastası 
hastanız, ölüsü ölünüz olan, acınızı anlattığınız, acısına yandığınız, 
mutlu gününde omuz omuza halaya durduğunuz halktır.

Yüksel Direnişi benim için, şu Dünya’da güzel olan ne varsa 
hepsidir.

Ö Z E L  S A Y I S I

“Birgün anıta çiçekle giderken 
polis önümü kesip “Anıta çiçek 
atmak seni neden bu kadar mutlu 
ediyor” diye sordu. Şimdi ona 
Nuriye ve Semih’in kendi elleriyle 
çiçeklerin toprağını değiştirmelerini 
mi anlatayım ? Nuriye’nin hergün 
güneşe göre çiçeklerin yerlerini 
tek tek değiştirdiğini mi anlatayım 
? Bilmediği bir çiçek gördüğünde 
ne olduğunu, ne kadar su ve güneş 
alması gerektiğini nasıl araştırıp 
bulduğunu mu anlatayım ? Semih’in 
kırmızı çiçekler kucağındayken 
nasıl dünya tatlısı göründüğünü mü 
anlatayım ? Hangi birini anlar ki ?”

Yüksel Direnişinin çiçekçi kızı 
Nazan Bozkurt’tanbir anı



Karanlıktan korkan bir çocuğun korkusunu yenmesini sağlayan 
ilk öğretmen gibidir. 

Emekleyen bir çocuğa ayağa kalkıp kendi ayakları üzerinde 
yürümeyi öğreten anne gibidir. 

Yüzmeyi bilmeyen bir çocuğa denizin maviliğinde özgürce 
yüzmeyi deneyimleten baba gibidir. 

Yere düşen bir çocuğu elinden tutup kaldıran, yaralarını saran dost 
gibidir. 

Karanlıktan korkarken aydınlık olmak,

Emeklerken uzun bir yolda yolcu olmak,

Yüzmeyi bilmezken okyanusta 

bir damla olmak,

Yaralarda merhem olmak gibidir.

DÜZCE ve YÜKSEL DİRENİŞÇİSİ ALEV ŞAHİN
BENİM İÇİN YÜKSEL DİRENİŞİ;
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Toprağa	yağmur,

tohuma emek,

çiçeğe	güneş	gibidir.

Yani	Hayat’ın	ta	kendisidir.

Ö Z E L  S A Y I S I



OHAL karanlığını parçalayan, halklaşan, faşizm ile boyun eğdirilmek 
istenen halkımız arasında barikat olan Yüksel Direnişi benim için 
inancın, onurun, yoldaşlığın simgesi oldu.

324 gün süren açlık greviyle birlikte 1000 gündür bin bir emekle 
örüp büyüttüğümüz direnişimizin anlam ve önemi çok büyük. 
Direnişçiler ve direnişi sahiplenen dostlarla büyük bir aile olduk. 

Benim için Yüksel Direnişi; Mücadele demektir.

İş, ekmek, onur demek, haklı kavgada ısrar, kararlılık ve inanç, 
halkla faşizm arasında yıkılmaz bir barikat demek, halka güven, 
yoldaşların yanındayken gözün kapalı kavgaya girmek, kendinden 
önce yoldaşını düşünmek demek, öğrenen ve öğreten bir okul, ezilen 
ve sömürülen halkımız ile adaletsiz bırakılan bütün emekçiler için 
umut demektir.

Benim için Yüksel Direnişi; Değişim demektir. 

Halka umut olan, ülkenin dört bir yanında adaletsizliğe uğrayan 

YÜKSEL DİRENİŞÇİSİ MEHMET DERSULU
BENİM İÇİN YÜKSEL DİRENİŞİ ;
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emekçilere direniş yolunu açan, koşullar ne olursa olsun zulme 
boyun eğmeyip direnilebileceğini gösteren, korkulara rağmen 
adaletsizliğe ses çıkarmanın zorunluluğunu kavratan, kimine 
cesaret, kimine umut, kimine güven, kimine inanç, kimine direnç 
katan, korkuyu cesarete, inançsızlığı inanca, umutsuzluğu umuda 
dönüştüren, başta kendim olmak üzere direnişe dokunan herkeste 
bu olumlu değişimlerin yaşandığı yerdir Yüksel Direnişi. Bunlardan 
kaynaklı da sürekli faşizmin hedefindedir. 

Benim için Yüksel Direnişi; Emek ve zafer demektir.  Halkımızın 
desteği ile zaferi mutlaka biz kazanacağız.

Benim için Yüksel Direnişi; Yoldaşlık demektir. 

Her bir direnişçinin yoğun işkencenin yaşandığı gözaltılarda 
“keşke ben de olsaydım da işkenceyi paylaşsaydık” diye hayıflanan 
direnişçilerin yoldaşlık bağları kadar güzel ve güçlü bir şey yoktur. 
Grup Yorum’un türküsünde dediği gibi “Aynı karından doğmadık 
ama bizden öte kardeş yoktur. Yoldaş olduk başeğmedik. Zulme 
karşı dim dik durduk.” 

Yoldaşlığın gölgesinde beraberce direnmenin onuru hiçbir şeye 
değişilmez. 

Ö Z E L  S A Y I S I
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Benim için Yüksel Direnişi 
faşizmin en çok korktuğu sestir, 
halkın sesidir.

                 Gülnaz BOZKURT

Yüksel Direnişi benim için; 
Faşizmin azgınca saldırdığı, 
kimsenin sokaklara çıkmadığı 
bir süreçte sokakta faşizme karşı 
direnişin sembolüdür. 1000 
güne varan direnişleriyle tüm 
ezilen yoksul halkımıza umut 
oluyor Yüksel Direnişi. Her 
gün günde iki defa işkence ve 
gözaltılara rağmen direnmeye 

devam ediyor olmaları Yüksel Direnişine her gün gelmemin nedeni 
tam da budur. Yüksel Direnişçileri sadece işleri için direnmiyorlar. 
Bizim de geleceğimiz için direniyorlar. Yüksel Direnişçilerinin genç 
bir destekçisi olarak bin selam olsun 
diyorum. Hepsini çok seviyorum. 

                        Umutcan AYBAK

Yüksel Direnişi benim için; 
hükmedenin hükmünün hükümsüz 
sayılmasıdır. “Aslan’ın terbiye 
edilmesidir.”

             Mustafa ELMAPINAR

NOT: Yüksel direnişine emek veren bizlerle birlikte alanlarda olan, 
direnişi destekleyen dostlarımızın “benim için yüksel direnişi” ile ilgili 
duygu ve düşüncelerini almaya devam edeceğiz...



1- KHK’ lar ile bir gecede işinden, ekmeğinden edilen 135 bin kamu 
emekçisine umut olan Yüksel Direnişi, 324 gün süren açlık greviyle 
birlikte KHK’ ların hukuksuz ve hükümsüz olduğunu bütün ülke ve 
dünyaya duyurdu. 

2- OHAL ile birlikte bütün halkları teslim alma politikalarını boşa 
çıkarmıştır. Yaratılmak istenen “OHAL var, OHAL’ de sokağa 
çıkılmaz, direnilmez “ algısını yıktı.

3- KHK ile işten atılan kamu emekçilerine direnmenin yolunu açtı. 
Düzce’de, Malatya’da, İstanbul’da, Bodrum’da, Ankara’da kamu 
emekçileri işlerini geri almak için direnişler başlattılar. 

4- Koşullar ne olursa olsun faşizmin saldırılarına karşı direnilebilece-
ğini göstermiştir. İşten atılan ve hakları gaspedilen işçi ve emekçiler 
işyerleri önünde direnişe geçmişleridir.

5- KHK’ ların hukuksuzluğunu teşhir ederek yeni KHK’ larla kamu 
emekçilerinin keyfi bir şekilde işten atılmalarını engelledi. Açlık 
Grevi süresince hiç KHK çıkarılamadı.

6- İstanbul ve Ankara’da kurulan “Nuriye-Semih Dayanışması” ile  
dayanışmanın , sahiplenmenin  birlikte olmanın gücünü göstermiştir.

7- Direniş etrafında toplanan insanlarla büyük bir Yüksel Ailesi 
oluşturdu. Direnişi haklı bulan, destek veren direniş dostları her 
türlü baskı ve direnişten uzaklaştırma saldırılarına rağmen direnişi 
sahiplenmiş ve direnişin halklaşmasını sağlayarak büyümesine katkı 
sunmuşlardır.

8- Yüksel Direnişi,  yoldaşlığı, sahiplenmeyi, dostlarını kendinden 
önde tutmayı, paylaşmayı ben değil, biz olmayı öğretmiştir.

Ö Z E L  S A Y I S I

YÜKSEL DİRENİŞİNİN KAZANIMLARI



Yok	öyle	umutları	yitirip	karanlıkta	savrulmak,	
unutma;aynı	gökyüzü	altında,bir	direniştir	yaşamak!

Nazım	HİKMET










