
Bu Daha Ba!langıç!

‘B!z’den ‘S!z’e… 
Yalanlar söylen!yor d!yoruz. Pek!, nasıl bu kadar yüksek sesle yalan 
söyleneb!l!yor? Bunun alçak sesl!s! ya da yüksek sesl!s! tartı"ılamaz ama 
nasıl bu kadar ba#ırarak yapılab!l!yor bu !"? D!yel!m k! herkes kend! 
do#rusunu dayatmaya çalı"ıyor. Ama kend! do#runuzu dayatırken 
bunun de#erlend!rmes!n! yapab!ld!n!z m!? Yalanla beslend!#!n!z! 
dü"ünüyoruz. Özgüven! yer!nde olan k!"! neden yalan söyleme !ht!yacı 
duyar? B!z özgüven!n!z yer!nde d!ye b!l!yorduk.

‘B!z’ d!yoruz. Çünkü bu d!ren!"!n !ç!nde bulunanlara ‘bunlar’ d!ye 
h!tap ed!ld!. Bu elbet anla"ılır b!r tutum. Ama neden!n! merak 
ed!yoruz. Bölüyorsunuz ded!n!z. Pek!, Türk!ye’n!n gerçek resm!n! 
görmek !steyenlere, neden s!z!n m!t!ngler!n!ze bakmaları gerekt!#!n! 
söyled!n!z? B!z!m gerçekl!#!m!zden tereddüdünüzün olmadı#ının 
b!r gösterges! m!d!r bu? E#er öyleyse bu gövde göster!s! b!z!m 
varlı#ımızı destekl!yor. Ve bölünüyoruz! 

‘Bölündük’ d!yoruz. Nasıl mı oldu? ‘B!z %50’y!z’ ded!n!z. Tamam, öyle 
olunuz. Pek!, bunun üzer!ne d!#er %50 bastırılması gereken taraf mı 
oldu? Demokras! d!ye ba#ırdı#ınız "ey bu muydu? $stersen!z %90 
olunuz. D!#erler!ne ‘tahammül’ ett!#!n!z! dü"ünüyorsanız, sandıktan 
bu kadar oy aldık d!yorsanız, "!ddetle bu n!cel!k a"ı#ı tavırdan 

kurtulmanızı öner!r!z. S!z!n demokras!n!z buysa ve anladı#ınız d!lden 
konu"mak gerek!rse !"!n özü "u k! ‘b!z demokrat!k !nsanlar de#!l!z’. 
’Anladı#ınız d!lden konu"uruz!’ ded!n!z. Anladı#ınız d!l! gösterd!n!z. 
Kavga etmey! !y! b!l!yorsunuz. S!z!nle kavga ed!ld!#! kadar varsınız. 
Kötü haber; kavga etmey! ö"ret!yorsunuz. Ama geçenlerde b!r 
!nsan ‘durdu’. Kafanız karı#tı. Yen! kötü haber; b!z s!z!n d!l!n!z! 
anladık. Kavgayı ö"rend!k. Ama s!z! yücelteb!lecek bas!t b!r 
kavgadan de"!l b!z!m k!… Ve s!zde bu yüzden çok kızdınız.

‘$sted!#!n!z! alamadınız, alamazsınız’ ded!n!z. B!z kazanç yoku"unda 
tırmanmıyoruz. Kazanmaya çalı"mıyoruz. B!z böyle ya"ıyoruz. S!z! 
ted!rg!n eden üç haftalık b!r sürede, !sted!#!n! almaya çalı"an b!r 
!nsan sel! (böyle gördü#ünüz !ç!n bunu söylüyorum) olmasın; soka#ı 
ve s!z!n gerçekl!#!n!z! kend! gözüyle gören, artık hep o noktada 
olmayı terc!h eden !nsan sel! olsun. B!z payla"ıyoruz, b!r!kt!r!yoruz ve 
ço#alıyoruz. %unu da atlamayalım; b!z ço#almaya çalı"mıyoruz.

B!z unutmuyoruz. Unutmadıklarımızla ço#alıyoruz. B!z Robosk!’y! 
unutmuyoruz. B!z Pozantı’yı unutmuyoruz. S!z!n de unutmadı#ınızı 
b!l!yoruz. O yüzden bu karma"anızı da anlıyoruz. Ama sak!n olunuz. 
B!z!m bulundu#umuz yerde hala durmamıza devam etmem!z !ç!n, 
bu unutmadıklarımızın ya"anmasına gerek yok. Ya da b!raz ted!rg!n 
olunuz.  
                                                                                                                           
Sümeyra Ertürk

Biz !imdi alçak sesle konu!uyoruz ya 
Sessizce birle!ip sessizce ayrılıyoruz ya
Anamız çay demliyor ya güzel günlere

Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya barda"a
Sabahları i!imize gidiyoruz ya sessiz sedasız

Bu, böyle gidecek demek de"il bu i!ler
Biz !imdi yanyana geliyor ve ço"alıyoruz

Ama bir a"ızdan tutturdu"umuz gün hürlü"ün havasını
#!te o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz.

Cemal Süreya
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D!ren!" her yer! sardı...
D!ren!" ate"!n! !ç!nde h!sseden ve Ankara sokaklarında yer!n! 
alanlardan b!r! de ben!m... D!renen cesur gençler kadar genç 
de#!l!m. 40’lı ya"larda bekâr b!r anney!m, herhang! b!r part! 
veya olu"umla !l!"k!de de#!l!m. Sadece b!r kadın ve anne 
olarak !t!razlarımı haykırab!lmek !ç!n sokaklarda, meydanlarda 
d!ren!"!n b!r parçası oldum.
H!ssett!#!m özgürle"men!n ve korkmazlı#ın gücünü h!ssetmes! 
!ç!n zaman zaman 10 ya"ındak! o#lumu da d!ren!" eylemler!ne 
götürdüm. Pol!s "!ddet!n!n artması ve can güvenl!#!n! tehd!t 
eder boyutlara varması neden!yle, son dönemde eylemlere 
tek ba"ıma katılmaya devam ett!m. D!ren!"ç!lere yamanmaya 
çalı"ılan terör!st, marj!nal, provokatör sıfatlarına kar"ın ben, 
tüm eylemlere; yüzücü gözlükler!m, maskem, b!s!klet kaskım, 
düdü#üm, solüsyon ve fırın eld!venler!mle (gaz bombalarını 
ger! atab!lmek !ç!n) katıldım.  
Sadece daha fazla demokras!, daha fazla özgürlük !ç!n 
sokaklara çıkıp haykıran ben!m g!b! sıradan !nsanlar, h!çb!r 
zaman pol!se kar"ı "!ddet, vandallık veya kırma dökme pe"!nde 
olmadı. Ta" atmadık, kamu mallarına zarar vermed!k; sadece 
otor!ten!n haykırı"ımıza kulak vermes!n! !sted!k, olmadı. Bunun 
yer!ne, pol!s!n "!ddet! arttı, ülken!n ba"bakanının uzla"maz, 
kutupla"tırıcı tavırları fazlala"tı.
Tüm Türk!ye’de pol!s!n orantısız güç kullandı#ını, d!ren!"ç!ler!n 
acımasızca "!ddete maruz kaldı#ını, dövüldü#ünü, 
yaralandı#ını, gözaltına alındı#ını, vatanda"ların Tw!tter 
payla"ımlarından tak!p ett!m. Öte yandan otor!teler!n yalan 
furyasıyla bu me"ru d!ren!"! !t!barsızla"tırılma çabasını da ana 
akım medyadan yak!nen !zled!m, okudum. Türk medyasının 
bu d!ren!" boyunca aldı#ı poz!syonu ve duyarsızlı#ını asla 
a&etmeyece#!m.
Gelel!m ben n!ye Ethem’!n vuruldu#u noktada ‘durdum’ 
konusuna:
Ethem pol!s tarafından kafasından vuruldu#u saatlerde; b!rkaç 
yüz metre ötede, Kızılay Olgunlar Sokak'ta, arkada"larımla 
b!rl!kte d!ren!yor, çatı"ıyorduk… Ethem’!n cenazes!n!n oldu#u 
gün de Kızılay’daydım, D!lan enses!nden vuruldu#unda da 
Kızılay’daydım. Ben de Ethem veya D!lan olab!l!rd!m. B!rkaç 
yüz metre !le ve b!raz da "ansın yardımıyla yaralanmaktan, 
öldürülmekten kurtuldum. 
Cenaze günü Ethem’!n Kızılay’da vuruldu#u noktadak! anmaya 
katılab!lmek !ç!n saatlerce pol!sle çatı"mak, kaçıp saklanmak 
zorunda kaldım. Anmaya !z!n ver!lmeyece#!n! anladı#ımda, 
a!leye ba"sa#lı#ı d!lemek ve cenazeye katılab!lmek !ç!n 
Batıkent’e g!tmeye karar verd!m. Ancak Ankara Büyük"eh!r 

Beled!ye Ba"kanı'nın emr!yle, Batıkent yönüne g!den tüm toplu 
ta"ıma araçlarını durduruldu#unu ö#rend!m. B!r cenazeye 
yapılan bu büyük saygısızlık kar"ısında söyleyecek b!r söz 
bulamıyorum.
Ethem’!n cenazes!ne katılamadı#ım, acı b!r kayıp ya"amı" 
a!leye destek veremed!#!m !ç!n çok üzgündüm. Kennedy 
d!ren!"!ne katılmak üzere "eh!r merkez!ne dönerken, Kızılay 
!st!kamet!n! terc!h ett!m. Yol üstünde durup Ethem’!n 
vuruldu#u noktada b!r dua okuyup, sevenler!yle duygularımı 
payla"mak !sted!m. Ethem’!n vuruldu#u noktaya g!tt!#!mde 
karanf!llerle olu"turulmu" anma noktasının süpürüldü#ünü 
gördüm! Çöp g!b! süpürüldü#ünü… O an orda durarak, ölen 
bu y!#!t genc!n hatırasına saygı göstermeye ve b!r anne olarak 
Ethem’e sah!p çıkmaya karar verd!m.
Saygı eylem!m! taks! "oförünün çekt!#! b!r foto#ra'a Tw!tter'da 
duyurdum. Olay sonrası sosyal medyanın bu sam!m! eyleme 
!nancı sayes!nde hızla yayıldı. Ethem’!n anısına saygı duyan 
!nsanlar yava" yava" gelmeye ve destek vermeye ba"ladı. 
Sabaha kar"ı, Ethem’!n a#abey!n!n eylem!m! ö#rend!#!n! ve 
aramıza katılaca#ını ö#rend!m, duygulandım.
Durmaya ba"ladıktan b!r süre sonra pol!s tac!z! ba"ladı. 
TOMA'lar, akrepler ve kasklarını takmı" çev!k kuvvet pol!sler! 
tehd!tkâr tavırlarla ‘duran’ !nsanları korkutup kaçırmaya çalı"tı. 
B!r pol!s gel!p eylem!m!z!n sebeb!n! sordu; bunun 
b!r eylem olmadı#ını sadece durdu#umu söyled!m. 
Adımı sordu#unda da “vatanda"” dey!p, bu anlamsız 
konu"mayı sonlandırdım.
15 saat Ethem’!n vuruldu#unu noktada b!lf!!l 
durdum. Ethem’!n a!les!, destekleyen vatanda"lar, 
s!yasetç!ler ve medya eylem!m! kucakladı, sah!p çıktı. 
Durdu#um noktada, !nsanlar "!ddete maruz kalmadan, 
a"a#ılanmadan, gaz sıkılmadan olması gerekt!#! g!b! 
genç b!r !nsanın ardından yasını, acısını payla"ma !mkânı 
buldu. $nsanlar a!leye ba"sa#lı#ı d!leyeb!ld!; bazıları duasını 
okudu, bazısı karanf!l get!rd! k!m!s! !se sadece ‘durdu’. Bu 
bas!t k!"!sel ‘durma’ eylem! amacına ula"tı. $nsanlar, Ethem’!n 
a!les!ne deste#!n!, sevg!s!n! gösterd!. Ba"sa#lı#ı d!lekler!n! 
payla"tı, pol!s "!ddet!yle canı yananlarla dayanı"ma hal!nde 
olundu#u gösterd!. Bu, b!r genc!n ölüsünden korkan, anmaya 
!z!n vermeyen, cenazeye b!le saldıranlara ö#ret!c! b!r ders 
n!tel!#!ndeyd!. 
D!ren!" bugün !t!bar!yle 5 cana, 12 göz kaybına, yüzlerce a#ır 
yaralıya, 7000 yaralıya mal olmu"tur. Yanan bu canların sebeb! 
uzla"maz, korku !ç!nde b!r hükümet ve onun kolluk güçler!d!r. 
Oysa b!zden korkulmaya gerek yoktur.

D!ren!"ç!lere ‘eve dön’ ça#rısı 
yapılmaktadır. Bu ça#rı barı"çı de#!ld!r, 

!nsancıl h!ç de#!ld!r. Bunca "!ddetten sonra eve 
dönmes! gereken b!r taraf varsa o da pol!st!r. D!ren!"ç!ler eve 
dönmeyecekt!r, artık sadece duracaktır. 
Özgürlü#e g!den yol uzun... Bu yolda bazen ko"arsın, bazen 
yürürsün bazen de sadece durursun. D!ren!"!n !lk günler!nde 
saldırıya u#radık, o yüzden ko"tuk, kaçtık, saklandık… 
D!ren!"!n "!md!k! günler!nde !se sadece duruyoruz. Bu d!ren!" 
b!tt! demek m!d!r? HAYIR! D!ren!" tam buradadır ve devam 
edecekt!r. D!rene d!rene haykırdı#ımız özgürlük ve demokras! 
b!z!m olacaktır.

Neden Durdum?
 

Yonca Soral

 

Almanya'nın ba"kenti, 2. Dünya Sava"ı'ndan sonra ya"anan 
bölünmü"lük ve sonrasında pekçok direni"e öncülük yapmı" 
bir "ehir. Bu nedenle de direni" kültürünün dünya tarihindeki 
önemli ba"lıklarından biri Berlin. 80 ihtilalinin ardından 
Türkiye'den kaçan solcu kesimin ve Kürtlerin burda olu"turdu#u 
bir Türk ya da Türkiye’den beslenen diyelim, aktivist kitle de 
örgütlü ve etkin. Alman siyasetiyle yakın ili"kide de olan bu sivil 
toplum kurulu"ları, Türkiye'de ya"ananlara da her zaman tepki 
vermekte. Bu tepkilerinde, ço#unlukla hakim kültürün sokak ve 
direni" dillerini kullanmaktalar. 
Berlin Türk Diasporası, Gezi Park olaylarına en çabuk tepki 
verenlerden oldu. 31 Mayıs ak"amı Facebook grubunda 
olu"turulan bir event ile Türklerin yo#un oldu#u, kozmopolit 
semt Kreuzberg'de bir basın açıklaması için toplanıldı. 1 
Haziran cumartesi günü ise yakla"ık 6 bin ki"inin katıldı#ı 
ilk yürüyü"; aynı noktadan ba"layarak Alman polisinin e"lik 
etti#i bir kortejle gerçekle"tirildi. Bu ilk yürüyü", son derece 
spontan örgütlendi#inden; ulusalcılarla Kürtleri, sol örgütlerle 
evlerinden inip de katılmı" orta ya"lı hanımları birarada 
görmek mümkündü. Bu farklılık kimi zaman bazı sloganları 
engellemek, 10. Yıl Mar"ı okutmama gibi birbirine üstünlük 
sa#lama ihtiyaçlarını ortaya çıkarsa da, huzur hiç bozulmadı. 
Hatta, kalabalı#ı kontrol altına almak için Türkçe anons yapması 
istenen Türk kökenli Alman polisin "De#erli Türk Millet!’’"diye 
seslenmesine, grubun protestosu bu dayanı"ma döneminin 

renklerinden biri oldu bile denebilir.  O günden bugüne her 
haftasonu bir etkinlik yapılmakta. Bir piknik, aynı gün içinde 
farklı meydanlarda toplanan farklı görü"lerden grupların 
yürüyü"leri... Zamanla her görü" kendi homojen yapısına 
kavu"tu.
Yapılan protestolardan biri de, Almanya’nın ünlü sol gazetesi 
Tageszeitung (taz)‘da yayınlanan bir ilan oldu. New York’ta bu 
yolda bir örgütlenme oldu#u ve para toplandı#ı haberi sosyal 
medyada yayılır yayılmaz, Berlinli çapulcular da harekete geçti. 
Önce gazeteyle sıkı bir pazarlık ile (yat indirildi. Ardından 
Berlin’li Türk gençlerin online imece çalı"ması, Yücel Tunca 
ile ba#lantıya geçilip çekti#i foto#rafın kullanım hakkının 
istenmesi ile tamamen amatör bir çapulculuk gerçekle"tirildi. 
Tabii aynı günlere denk gelen ‘‘yurtdı"ındaki ilanların nasıl 
basıldı#ını da biliyoruz‘‘ yorumları ve suçlamalarına ilanın çıktı#ı 
gün bulu"ulan bir simitçide pek gülündü.
Tüm bunlara Almanların tepkisi nasıldı derseniz; daha ilk 
toplanmalardan itibaren onlar da bizimleydi. Özellikle Alman 
basınında çalı"an Türk kökenli gazeteciler, medya yayın 
yapmazken, sosyal medyadan payla"ımlarıyla, haberleri 
Almanca çevirerek yaymalarıyla kamuoyu olu"turmaya 
ba"lamı"lardı bile. Ellerimizde pankartlarımızla Büyükelçili#in 
önüne protestoya gitti#imizde, ilgiyle gelip yazdıklarımızın 
anlamını, nedenini sorup, tepkilerini ve ele"tirilerini payla"tılar. 
Ye"iller/Birlik 90 Partisi daha olayların ba"ında bir dayanı"ma 
videosu yolladı. Ardından da "daha aktif olmalıyız, olayların 
içinde yer almalıyız‘‘ kararı alındı ve  herkesin bildi#i gibi Claudia 
Roth meydanda gaz yedi. Tageszeitung düzenli olarak forumlar 
düzenlemekte ve sıcak gündemi yaptı#ı skype ba#lantıları 
ile podyuma ta"ımaya özen göstermekte. Televizyonlarda 
yayınlanan açık oturumlarda da Türk gazetelerinin temsilcileri 
Alman gazeteciler ile birlikte yayına katılmakta. Ve tabii hemen 
hepsinde polis "iddeti,  Türkiye’deki demokrasi, Ba"bakanın 
pro(li ve kullandı#ı dil ele alınmakta. 

%u an Berlin’de bir Gezi Çadırı kurulmu" durumda. Burada da  
forumlar yapılmakta, eylemlerden ve polis "iddetini gösteren 
foto#ra'ar ve sloganlar payla"ılmakta. Sol örgütlerin biraraya 
gelerek olu"turdu#u inisiyatif, meydandan geçen herkese 
bildirilerini da#ıtmakta. 
#duranadam destekçileri tüm dünyada oldu#u gibi Berlin’de 
de durdular. 21 Haziran’da ise Fête de la Musique yani Dünya 
Müzik Günü dahilinde yine Kottbuse Tor’da Gezi Direni"i  
ile dayanı"ma amaçlı bir Çapulcu Parade, bir sokak partisi 
düzenlendi.  Peki direni"çilere, çapulculara muhalif sesler yok 
mu derseniz... valla inanın hiç duymadım.
Berlin’den bazı sosyal medya adresleri ile bitireyim yazıyı.  
*‘’Her yer Taksim, her yer direni"’’
http://www.capulcus.de/  Berlin çapulcuları @gezizeltbln 

Berlinpostası.com        http://pembetayyor.blogspot.de/

Taksim ist überall, überall ist Widerstand*
%ehnaz Azcan, Berlin
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28.05.2013 SALI
Gez! Parkı’ndak! d!ren!"ç!ler Sırrı Süreyya Önder’!n de katılımıyla a#açların 
sökülmes!n! durdular. Gez! nöbet! ba"ladı. Olayı duyup parka gelenler! pol!s 
b!ber gazıyla da#ıtmaya çalı"tı, kırmızılı kadın foto#rafı yabancı medyada 
yankı buldu. 

29.05.2013 ÇAR!AMBA
Ba"bakan “B!z karar verd!k, orada tar!h! yen!den !hya edece#!z.” ded!.

Bunun üzer!ne park daha da kalabalıkla"tı, protestolar ünlü !s!mler!n 
katılımıyla sürdü.

Medya olayları görmezden geld!.

30.05.2013 PER!EMBE
Gez! nöbet! sürdü. Medyada ses!n! duyuramayan d!ren!"ç!ler sosyal medya 
üzer!nden haberle"meye hız verd!.

31.05.2013 CUMA
Pol!s Gez! Parkı’nda dört gündür nöbet tutan gruba sabah 05:00 sıralarında 
gaz bombası ve tazy!kl! suyla müdahale ett!, çadırlar ate"e ver!ld!. B!nlerce 
k!"! $st!klal Caddes!’nde toplandı. Pol!s b!ber gazı ve tazy!kl! suyla müdahale 
ett!. F!l!st!n asıllı Lobna Allam!! adlı kadın ba"ına aldı#ı f!"ek darbes!yle a#ır 
yaralandı.

Ahmet %ık ve Sırrı Süreyya Önder pol!s!n hedef gözeterek attı#ı gaz 
bombalarıyla yaralandı.

Ertu#rul Kürkçü mecl!ste Sırrı Süreyya Önder’! savunan b!r konu"ma yaptı.

“Her yer Taks!m, her yer d!ren!"” protestoları b!rçok !le yayıldı.

Boyner Grubu, Taks!m Gez! Parkı’nda yapılacak AVM’ye kurum olarak yer 
almayacaklarını açıkladı.

ABD Büyükelç!s! Franc!s R!cc!ardone yazılı basın açıklamasında, “barı"çıl 
protesto yapma hakkı demokras!n!n temel!d!r.” ded!.

Ankara
19:00 Taks!m’e destek eylem! !ç!n b!nlerce k!"! Ku#ulu Park’ta toplandı, Tunalı 
H!lm! Caddes! traf!#e kapandı.

$lerleyen saatlerde Ku#ulu Park’tak!ler gruplar hal!nde Kızılay’a yürüyü"e 
geçt!.

Pol!s Tunus ve Kennedy Caddes! c!varında b!ber gazıyla müdahale ett!.

Gece boyunca pol!s Akay, M!thatpa"a Caddes! g!b! noktalarda da TOMA ve 
tazy!kl! suyla müdahale ett!.

Foto!raf: Can Mengilibörü

31 Mayıs 
Ankara'da direni!in ilk günü. Gözümüz ya!ardı ama gazdan de"il, bu kadar 
kalabalık beklemiyorduk. Herkes bizim gibi, solu"u Ku"ulu Park'ta almı!.  

Foto!raf: Can Mengilibörü

31 Mayıs 
Me!rutiyet'te barikat çoktan kurulmu!, müdahale çoktan ba!lamı!.

Tariq Ali  
Ku"ulu Park'taydı
Akt!v!st yazar Tar!q Al!, d!ren!"e deste#ini !fade etmek için 15 Haz!ran Cumartes! günü 
Ku#ulu Park’taydı. Kend!s!yle sohbet etme "ansımız da oldu. 

“Bu, neo-libaralizm’e kar"ı bir mücadeledir. Neo-liberal hükümetin politikaları ya"am 
alanlarınızı daralttı. Siz buna isyan ediyorsunuz ve neo-liberalizmin "iddetiyle polis 
aracılı!ıyla do!rudan yüzle"iyorsunuz.... Bütün dünya mücadel!n!z! !zl!yor, Avrupa 
kıtasında b!r kez daha üm!d! ate"led!n!z” d!yen Tar!q Al!, bu d!ren!"!n son derece öneml! 
oldu#unu ve Türk!yel!ler!n de Avrupa halkları g!b!, otor!ter rej!mlere ba" kaldırma 
re'eks!ne sah!p oldu#unu gösterdi#ini !fade ett!. “Cesaret!n!z pol!t!k atmosfer! 
de#!"t!recek. Bunu "u anda fark etm!yor olab!l!rs!n!z ancak gençler!n sokaklara çıkarak 
total!ter hükümet!n pol!t!kalarını kabul etmeyecekler!n! haykırmaları herkes !ç!n umut 
oldu” ded!. 

“Vazgeçmey!n” d!yen Al!, bazen k!tlesel b!r hareket!n ruh hal! !ç!nde “geç!ç!” bırakma 
noktasını kest!rmen!n güç olaca#ını ama bu geç!c! bırakmaların takt!ksel olarak 
egemen gücün b!z! alt etmes!n! engellemek !ç!n gerekl! oldu#unu vurguladı. “E#er 
hareket !vmes!n! kaybeder, gün geçtikçe daha az !nsan soka#a çıkarsa, bazıları bunu 
b!r yen!lg! olarak algılayacaktır. Ama e#er !"gal! durdurmaya kend!n!z karar ver!r ve 
düzenl! toplantılar ve ülke çapında etk!nl!klerle d!ren!"e devam ett!#!n!z! göster!r, 
d!#er gruplarla ve Gez! Parkı !le destek hal!nde kalırsanız, buradak! öneml! kazanımları 
ya"atmı" ve güçlendirmi" olursunuz” ded!. Bunun geçm!" mücadelelerden çıkartılması 
gereken öneml! b!r ders oldu#unu söyleyen Tar!q Al!, egemen gücün dayanı"mayı 
bölmek !ç!n çalı"tı#ını, buna kar"ı b!rl!k !ç!nde kalmamız gerekt!#!n! söyled!. Zaman 
zaman f!k!r ayrılıkları neden!yle bunun kolay olmadı#ını ancak anla"tı#ınız mü"terekler 
üzer!nden, b!r arada durmaya devam etmem!z gerekt!g!n! bel!rtt!. 

Kend!s!ne te"ekkür ed!yoruz. Deste#! güven!m!z! b!r kat daha arttırdı. Hareket!n 
gelece#!n!n tartı"ıldı#ı bu günlerde takt!ksel öner!ler! f!k!rler!m!z! pek!"t!rd!. 

Onur Mat
Foto#raf:  Koray Do#an Urbarlı

D#REN#$ GÜNLÜ%Ü
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01.06.2013 CUMARTES"
Abdullah Gül basın açıklamasında güvenl!k güçler!n!n ölçülü olması 
gerekt!#!n! söyled!.
Ba"bakan katıldı#ı b!r toplantıda “Topçu Kı"lası’nı yapaca#ız” ded!.
CHP Kadıköy m!t!ng!n! !ptal ed!p Taks!m’e destek kararı verd!.

Pol!s!n sıktı#ı tazy!kl! suya kar"ı kollarını açarak d!renen s!yah elb!sel! kadın 
d!ren!"!n semboller!nden b!r! oldu.

Kadıköy’de toplananlar Bo#az Köprüsü'nü yürüyerek geçt!.
CNN Int. $stanbul’dan canlı yayın yaparken CNNTurk penguen belgesel! 
gösterd!. Böylece penguen d!ren!"!n semboller!nden b!r! hal!ne geld!.

Ankara
11:44 $.Mel!h Gökçek tweet atıp “Vallah! s!z! b!r ka"ık suda bo#arız ama dua 
ed!n k! b!z demokras!ye !nanıyoruz...B!z de kaba kuvvet ve e"kıyalık yok...” 
ded! (!mla hatası kend!s!ne a!tt!r).
15:00 Güvenpark, 19:00’da Ku#ulu Park’ta Taks!m’e destek !ç!n toplanma 
duyurusu yapıldı.
14:00 Kızılay’da gazla müdahale ba"ladı, Me"rut!yet, Z!ya Gökalp, Gaz! 
Mustafa Kkemal (GMK) Bulvarı ba"ı pol!slerce tutuldu, bulvar traf!#e açıktı.
15:00 Güvenpark’a g!reb!lenler gazla da#ıtıldı.
Ak"amüstü pol!sler Ba"bakanlık c!varına çek!ld!, bulvar traf!#e kapandı, 
Ku#ulu Park tarafından gelenler bulvardak!lere katıldı. Me"rut!yet, Z!ya 
Gökalp, GMK Bulvarı yönler!nden gelenler meydanda bulu"maya çalı"tı 
ancak pol!s Ba"bakanlık c!varından sürekl! gaz atarak grupların meydanda 
bulu"malarını engelled!.
Ethem Sarısülük Kızılay’da gerçek kur"unla vuruldu, komaya g!rd!.
Ak"am saater!nde $stanbul’da pol!s!n çek!ld!#!, Taks!m ve Gez! Parkı’nın halka 
açıldı#ı haber! geld!.
Gece Behzat Ç. ek!b! ve Tayfun Tal!bo#lu bulvardak! d!ren!"ç!lere katıldı.
23:00 Mecl!s tarafından gelen TOMA'lar ve Olgunlar Sokak g!b! ara sokaklara 
gaz atılmasıyla, bulvardak! d!ren!"ç!ler ara sokaklara da#ıldı.
Semtlerde tencere-tava, yol kapatma, arabaların korna çalma eylemler! gece 
yarısına kadar sürdü.

02.06.2013 PAZAR
$stanbul Ümran!ye 1 Mayıs (Mustafa Kemal) Mahalles!'nde otoyola çıkarak 
eylem yapan yakla"ık 10 b!n k!"!n!n arasına dalan taks!, Mehmet Ayvalıta" 
adlı d!ren!"ç!y! öldürdü. 
Ba"bakan, Osmanlı Ar"!v! Yen! H!zmet B!nası açılı"ında; Topçu Kı"lası AVM’y! 
yapacaklarını, AKM’y! yıkacaklarını, hatta Taks!m’e cam! de yapacaklarını 
söyled!, d!ren!"ç!ler! “çapulcu” !lan ett!.
D!ren!"ç!ler "ayya""ı, "çapulcu"yu sah!plend!, chapull!ng Zargan’a, 
W!k!ped!a’ya g!rd!. TDK tal!matla çapulcu tanımını de#!"t!rd!. Ba"bakan Teke 
Tek Özel’de Fat!h Altaylı’nın konu#u oldu, “Her !çk! !çen alkol!kt!r”, “Ba" belası 
Tw!tter” ded!.
#BoykotEd!yoruz dünyada TT oldu. NTV, Garant! Bankası, Fer!t %ahenk 
kurulu"ları ve medya boykotları ba"ladı.
Sur!ye, Gez! Parkı eylemler!ne sert müdahaley! ele"t!rerek “Erdo#an !st!fa 
etmel!” ded!.
Taks!m’de sabahley!n d!ren!"ç!ler ve tem!zl!k !"ç!ler! eylem alanındak! çöpler! 
topladı, ç!çek ekt!.
Taks!m’de AKM’ye “Boyun E#me” pankartı asıldı, NTV aracı protesto ed!ld!.
Anonymous bazı devlet kurumlarına a!t web sayfalarına s!ber ataklar yaptı.
Kadıköy’de toplananlar Bo#az köprüsünü yürüyerek geçt!.

Ankara
Gündem: Çocuk! Ankara’da 50 çocu#un gözaltınaalındı#ını duyurdu.
Ö#leden sonra Kızılay’da yo#un müdahale oldu, portakal renkl! gaz kullandı. 
“Portakal Gazı” kullanıldı#ına yönel!k !ddalar ortaya atıldı. Mülk!yel!ler B!rl!#!, 
Nazım H!kmet Kültür Merkez!, M!marlar Odası g!b! yerler rev!re çevr!ld!. 
Rev!rler!n kapı ve pencereler!n! kıran çev!k kuvvet !çer!ye gaz bombası attı, 
rev!rlere sı#ınmı" olanları döverek gözaltına aldı.
Kızılay AVM’ye sı#ınan d!ren!"ç!ler gözaltına alındı, beled!ye otobüsler! !le 
emn!yete götürüldü.
Gözaltına alınan yakla"ık 750 k!"! gece $l Emn!yet Müdürlü#ü’nün yanındak! 
spor salonunda tutuldu. 

Foto!raf: Can Mengilibörü

1 Haziran 
Me!rutiyet'teki barikat. 

Foto!raf: Nur Yılmazlar

1 Haziran 
Meclis tarafından akın akın geliyor insanlar, bu kadarını beklemiyorduk.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
28 ya"ında, ODTÜ ö#retim elemanı bir kadınım. 
Doktora yapan bir çapulcuyum. 
Eylemlere niçin katılıyorsunuz?
Eylemlere ba"ından beri katılıyorum. Demokratik 
hakkımı kullanmak, ahlaksızlık, yolsuzluk, 
haksızlık, dini yobazlık ve dinci fa"izme kar"ı sesimi 
yükseltmek için, ABD emperyalizmi, Reyhanlı’daki 
ölümlere tepki göstermek için, AKP’nin ne mal 
oldu#unu bildi#im için, AOÇ için, Erci"’teki a#aç 
katliamı için buradayım. 
Süreç hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Halkımın uyandı#ını ve özgür iradeleriyle burada oldu#unu dü"ünüyorum. $ddia 
edildi#i gibi Soros ya da CIA’in parma#ı yok bu i"te ancak etrafta birçok ajan 
ve sivil polis vardır. Ama tüm bu süreç bizim kontrolümüzde. Halk bu konuda 
bilinçli. Örne#in, Hatay’da Abdullah Cömert’in polis tarafından provokasyon 
amaçlı, Alevi ve Sünni çatı"ması yaratmak için öldürüldü#ünü dü"ünüyorum. 
Erdo#an’ın bitti#ini dü"ünüyorum. Yine de, tehlike geçmedi, o gitse de, NATO 
$ncirlik üssü gitmedikçe aynı zihniyet devam edecek. Ancak sürecin ümit verici 
oldu#unu dü"ünüyorum.
Talepleriniz, süreç sonunda beklentileriniz nelerdir?
Gezi Parkı ait oldu#u gibi halka bırakılmalı, daha nice yapılan do#a-çevre 
katliamı, AOÇ’de yapılan AK saray durmalı. Erdo#an padi"ah olmadı#ını kabul 
etmeli. Erdo#an’ın "izofren oldu#unu dü"ünüyorum.
Alanda bulunan farklı kesimler ve dü#ünceleri hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Bir araya gelmeyecek birçok farklı grup bir arada; ülkücüler, ba"ı kapalılar, 
komünistler, Kemalistler. Bahçeli, Erdo#an’ın ekme#ine ya# sürüp ülkücülere 
“Alanlara gitmeyin.” dedi ama onlar da alanlara indiler. Yine de, burada en önemli 
kesim Kemalistler. Soldaki fraksiyonların birle"mesini ümit ediyorum. Hiçbir "ey 
eskisi gibi olmayacak. Türkiye tarihinde görülmemi" bir süreç ya"ıyoruz. 
Not: Bu röportajın $ngilizce örne#i Ankara Barosu'nun yayını olan Ankara Bar Review 
Dergisi’nde yayımlanacaktır. 
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03.06.2013 PAZARTES"
Abdullah Gül açıklamasında “Demokras! sadece seç!m de#!ld!r” ve "mesaj 
alınmı"tır" ded!.

Ba"bakan Afr!ka gez!s! önces! basın toplantısında Reuters Muhab!r! B!rsen 
Altaylı’nın d!ren!"le !lg!l! sorularını soruyla cevapladı ve fırça atmaya çalı"tı. 
“%50’y! evler!nde zor tutuyoruz” ded!. “Tencere tava hep aynı hava b!z 
bunları önceden de gördük.” d!ye tweet attı. 

Borsa haftanın !lk !" gününe, yakla"ık %10 dü"ü"le ba"ladı.

$stanbul’da NTV b!nası önünde toplanan d!ren!"ç!ler NTV’y! protesto ett!, 
NTV kend! çalı"anlarından özür d!led!, !st!fa edenler oldu.

Garant! Bankası boykot neden!yle 95 m!lyarlık mevduattan 40 m!lyonunun 
çek!ld!#!n!, 8,5 m!lyon karttan 1500’ünün kapatıldı#ını açıkladı. Bankacılık 
kul!sler!nde çek!len mevduatın sadece $stanbul’da 50 m!lyon oldu#u 
konu"uldu. Garant! Bankası müdürü “Ben de çapulcuyum” d!ye açıklama 
yaptı.

$stanbullular Kanyon AVM’de göster! yaptı.

$hsan Varol, Bloomberg HT Kanalında yayımlanmakta olan “Kel!me Oyunu” 
adlı programda, d!ren!"le !lg!l! sorular sordu. 

Taks!m’de "enl!k havası, Dolmabahçe, Be"!kta" g!b! semtlerde !se pol!s 
müdahales! vardı.

B!r grup d!ren!"ç! Dolmabahçe Cam!!ne sı#ındı, hükümet ve yanda" medya 
kamuoyu olu"turmak !ç!n cam!ye ayakkabılarla g!r!ld!#!n!, !çerde !çk! 
!ç!ld!#!n! söyled! fakat cam!!n!n müezz!n! bu !fadeler! yalanladı.

$zm!r’de AKP’n!n Kar"ıyaka $lçe Ba"kanlı#ı, b!r grup göster!c! tarafından ate"e 
ver!ld!.

$zm!r’de pol!slerle dola"an el! sopalı s!v!ller görüldü. Muammer Güler 
bunların s!v!l pol!s oldu#unu söyled!.

Ankara
Ankara’da yo#un gaz, tazy!kl! su ve gözaltılar gün boyu devam ett!.

Ankara Ün!vers!tes! Gölba"ı Kampusunda boykot ve yürüyü" yapıldı.

Kızılay c!varındak! çe"!tl! l!selerden gelen 1500 kadar l!sel! d!ren!"e katıldı.

Çankaya Beled!yes! !"ç!s! Muharrem Dalsüren gaz bombası !le vuruldu, b!r 
gözünü kaybett!.

15:00 Kend! kampusundan yürüyü"e geçen Hacettepel!lerle ODTÜlüler 
ODTÜ A1 kapısında bulu"up Esk!"eh!r Yolu’ndan yürüyü"e geçt!. MTA ve 
Armada AVM önünde pol!s gruba müdahale ett!.

17:00 Cebec! kampusundan çıkan Ankara Ün!vers!tes! ö#renc!ler! Kızılay’a 
yürüdü.

18:30 ODTÜlüler 100. Yıl üzer!nden 100. Yıl halkı !le b!rl!kte yürüyü"e geçt!. 
Hedef D!kmen'dek! d!ren!"ç!lerle bulu"up Kızılay’a yürümekt!.

20:22 100. Yıl’da ODTÜlülere pol!s saldırdı.

20:47 Çukurambar’da ODTÜlülere b!r pol!s müdahales! daha oldu.

23:17 Sert b!r pol!s müdahales!n!n ardından ün!vers!tel!ler eylemler!n! sona 
erd!rd! (ertes! gün sosyal medyada ODTÜlülere “yürümey! bo"ver, dolmu"la 
gel” ça#rısı yapıldı).

61 ES... plakalı araba Kızılay’da 3 k!"!y! yaraladı. Arabanın sürücüsü ertes! 
gün mahkemede “camımı ta"ladılar, pan!k olup gaza basmı" olab!l!r!m” ded!, 
serbest bırakıldı.

Sayıdan ve Saymaktan Fazlası
(7822+4) = Fa!izm
En kötü, en haksız #nsan, en mutsuz #nsandır; bu #nsan da #ç#nde en fazla zorbalık 
olan, kend#n# ve devlet# en koyu zorbalı!a dü"ürend#r. 
                                                                                                                                  Platon  

Tayy!p Erdo#an’ın her ba"ı sıkı"tı#ında b!r! d!#er!n!n pe"! sıra verd!#! türden 
sayılardan de#!l 7822. 28 Mayıs günü $stanbul’da ba"layan ve tüm ülkeye 
yayılan d!ren!"te pol!s "!ddet! yüzünden yaralanan, 59’u a#ır yaralı, 100 kafa 
travması geç!rm!", 11’! gözünü, 4’ü de ya"amını y!t!ren !nsanların sayısı. 
Yaralıların 1350’s!, a#ır yaralıların 21’! ve ya"amını y!t!renler!n de b!r! Ankara’dan. 
Hergün artarak güncellenen, medyada sürekl! tekrar ed!len, duydukça 
alı"tı#ımız b!r sayı 7822. Oysa bu sayının arkasında 7822 ayrı d!ren!" ve 7822 ayrı 
ya"am h!kayes! var. 

Her b!r!m!z, kafamıza n!"an alınmı" b!r gaz kapsülü !le ya da b!r pol!s kur"ununa 
hedef olab!lece#!m!z!, aramıza dalacak b!r otomob!l ya da TOMA tarafından 
ezilebilece#imizi, eli sopalı sivillerin hede( olabilece#imizi bilerek çıkıyoruz 
soka#a ve direni"e. Bu sayıyı b!zler için bu kadar çarpıcı kılan da bu eylemler! 
anlamlı ve de#erl! kılan da bu. Yukarıdak! sayıya dah!l olmamı" olmamız sadece 
"ansımızdandır. Bu yüzden h!ç tanı"mamı" olsak da Mehmet Ayvalıta", Ethem 
Sarısülük, Abdullah Cömert !le bu kadar yakın h!ssed!yoruz. Sevenler!n!n 
acılarını payla"ıyor, payla"arak acılarını azaltab!lmek !st!yoruz. 

Üç eylemci ile birlikte eylemlerde b!r de pol!s memuru ya"amını y!t!rd!. 
Onun !ç!n de çok üzgünüz. Günlerce, pol!t!kacıların nefret söylem! yanında, 
yorgunlukla hatta açlıkla kı"kırtılıp d!ren!"! b!r an önce bastırmaya ko"ullanmı" 
ve bu halde göster!c!ler!n üzer!ne gönder!lm!" pol!s memurlarından Mehmet 
Sarı da Adana’da !n"aat hal!ndek! b!r köprü üzer!nden dü"erek ya"amını y!t!rd!. 
Eylemde kar"ımızda olan Mustafa ölümde arkada"larımız Mehmet, Ethem ve 
Abdullah !le bulu"tu. 

K!msen!n burnu b!le kanasın !stemezd!k.
Çok üzgünüz! / Solfasol

* Türk Tab!pler B!rl!#!’n!n 17 Haz!ran 2013’te güncelleyerek yayınladı#ı rapora 
göre 28 Mayıs’tan bu yana d!ren!"te yaralananların sayısıdır. 

Mustafa Sarı
27 ya"ında 6 yıllık pol!s memuruydu. 3 gündür 

ev!ne g!tmem!"t!. Uykusuz ve yorgundu. 5 
Haz!ran’da Adana’da, eylemc!ler!n pe"!sıra 

çıktıkları in"aat halindeki bir köprüde 
arkada"larını d!kkatl! olmaları !ç!n uyardı. 
Uyarısını yaptı#ı bo"luktan kend!s! dü"tü. 

Kurtarılamadı!

Abdullah Cömert
22 ya"ında, Hatay CHP Gençl!k Kolları üyes!yd!. 
3 Haz!ran’da ba"ına aldı#ı !k! ayrı darbe sonucu 
öldü. Ölmeden sekiz saat önce cep telefonundan 
yaptı#ı payla"ımda "öyle d!yordu: “3 günde sadece 
5 saat uyudum. Sayısız b!ber gazı yed!m, 3 defa 
ölüm tehl!kes! atlattım. Ve !nsanlar ne d!yor b!l!yor 
musunuz? “Bo"ver ülkey! sen m! kurtaracaksın” 
Evet kurtaramasakta bu yolda ölece#!z.” 

Mehmet Ayvalıta#
19 ya"ında, SODAP üyes!yd!. 

$stanbul’da, 1 Mayıs Mahalles!’nde 
toplanan kalabalı#ın !ç!ne hızla 

dalan b!r otomob!l!n çarpıp kaçması 
sonucu ya"amını y!t!rd!. 

Ethem Sarısülük
7822’den b!r! Ethem Sarısülük’tü. 27 ya"ında !"ç!. 1 
Haz!ran’da Ost!m’de çalı"tı#ı atölyeden çıkıp katıldı#ı 
Kızılay’dak! protesto göster!s!nde, 62412 kask numaralı 
pol!s!n do#rudan ate"! !le a#ır yaralandı, 15 gün sonra 
ya"amını y!t!rd!.

$llüstrasyon: Erhan Murato!lu

Foto!raf: Mehmet Onur Yılmaz
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04.06.2013 SALI
Antakya’da yaralanan Abdullah Cömert’!n ölüm haber! tey!t ed!ld!.
Abdullah Gül, Bülent Arınç, Sırrı Süreyya Önder görü"meler! gerçekle"t!. Bülent 
Arınç yumu"ak olarak n!telend!r!len b!r basın toplantısı yaptı. “$steseyd!k !nternet! 
keserd!k” ded!.
“Pol!s!n orantısız güç kullanımı” !le !lg!l! ara"tırma kom!syonu önerges! mecl!ste AKP 
oyları !le redded!ld!.
Fethullah Gülen zulme zulümle kar"ılık vermemek gerekt!#!n! söyled!.
Gez! Parkı d!ren!"ç!ler!n!n prof!l!n! ortaya çıkaran anket yayınlandı ($stanbul B!lg! 
Ün!vers!tes!’nden Esra Ercan B!lg!ç, Zehra Kafkaslı).
Ö#len Fer!t %ahenk’!n restoranı Nusr-et protesto ed!ld! (#d!renantr!kot)
$stanbul Ça#layan Adl!yes!’nde avukatlar Gez! Parkı !ç!n protesto eylem! yaptı.
Taks!m’de kutlamaya devam, Gez! Parkı kütüphanes! kuruldu. 
Dolmabahçe, Gümü"suyu, Gaz! Mahalles!’nde pol!s müdahales!
Antakya’da Abdullah Cömert’!n cenazes! sonrası pol!s müdahales!
Ders!m’de protestoculara pol!s müdahales!
Adana’da protestoculara pol!s müdahales!

Ankara
Pol!sler kask numaralarını g!zled!.
Engell! b!r vatanda" Kızılay’da TOMAnın önüne yattı.
18:00 Kızılay’da bulu"ma ça#rısı yapıldı.
Meydana gelen d!ren!"ç!ler bulvarı traf!#e kapattı, Ku#ulu’dan Kızılay’a yüründü.
00:20 Kızılay’da pol!s y!ne gaz ve suyla müdahale ett!, Sakarya’da, ara sokaklarda 
!nsan avı ba"ladı.

05.06.2013 ÇAR!AMBA
Taks!m Dayanı"ma Platformu, Bülent Arınç’a talepler!n! !lett!, heyette h!ç kadın ve 
genç olmaması tepk!lere neden oldu, talepler ele"t!r!ld!.
Anonymous Ba"bakanlık web sayfası !le Haber Vakt!m ve En Son Haber g!b! b!rkaç 
yanda" medya kurlu"una a!t web sayfalarını hackladı.
$zm!r’de attıkları tweetler neden!yle 29 k!"! gözaltına alındı.
Orhan Pamuk’un ba"bakanı otoriter olarak nitelendirdi#i makalesi yayımlandı.
Medyada “Taks!m’de "ölen havası” haberler! yaygınla"tı, müdahale olan yerler 
görmezden gel!nd!  ele"t!r!ler! yapıldı.
M!raç kand!l! neden!yle Gez! Parkı’nda kand!l s!m!d! da#ıtıldı, ayran !ç!lmes! öner!ld!. 
Bazı eylemc!ler $hsan El!açık’la namaz kıldı. 
Ders!m’de Gez! Parkı D!ren!"!’n! destekleyen eylemc!lere sert müdahale ed!ld!.
R!ze’de basın açıklaması yapan 150 k!"!l!k gruba kar"ıt görü"lüler saldırdı, ADD 
of!s!ne sı#ınan b!r grup uzun süre dı"arı çıkamadı, pol!s saldırganlara müdahale 
etmed!.

Ankara
Mel!h Gökçek greve katılan memurları !"ten atmakla tehd!t ett!.
Ku#ulu Park kütüphanes! kuruldu.
12:00 KESK-D$SK ve daha pek çok s!v!l örgüt Kolej'de toplanıp Kızılay’a yürüdü. 
Ak"amüstü !" çıkı"ı Kızılay daha da kalabalıkla"tı, pol!slere kand!l s!m!d! !kram ed!ld!. 
KESK ve D$SK saat 18'de m!t!ng! b!t!r!p alandan çek!ld!. Ankaralılar alanda pol!s !le 
kar"ı kar"ıya kaldı.
19:10 Pol!s Kızılay’dak! gruba müdahale ett!.
19:40 Pol!s onlarca TOMA ve Akreple, yo#un gaz, su ve plast!k merm! !le saldırdı, 
d!ren!"ç!ler Sıhh!ye, Dem!rtepe, Z!ya Gökalp ve Tunalı yönüne çek!ld!. M!marlar 
Odası, Ankara Barosu, Nazım H!kmet Kültür Merkez! g!b! yerlerde rev!r h!zmet! 
sürdü.
Kızılay'da, D!yarbakır’dan ve Van’dan get!r!len TOMAlar kullanıldı.
21:20 Kızılay’dan sonra Tunalı’ya da müdahale ed!ld!. Esat g!b! kom"u semtlerden 
d!ren!"ç!ler destek !ç!n yürüyü"e geçt!.
23:30 Kızılay’da müdahale devam ett!, Tunalı bar!katla kapatıldı.
00:30 (06.06.2013) Kennedy Caddes!’nde toplanan d!ren!"ç!lere müdahale ed!ld!.
02:20 (06.06.2013) Kennedy Caddes!’ndek! eylem sona erd!, d!ren!"ç!ler sokakları 
tem!zley!p da#ıldı.

Foto!raf: Can Mengilibörü

4 Haziran 
Reklam panoları olmayınca Güvenpark daha güzel. Kızılay yeniden meydan 
olsa, Tunalı Hilmi yaya bölgesi olsa. Direni!, talepleri !ekillendiriyor.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
21 ya"ındayım. ODTÜ ö#rencisiyim. Komünistim. 
Eylemlere niçin katılıyorsunuz?
Tepkimi göstermek için burdayım. 10 yıl boyunca dedi#imiz "eylerin biraz daha 
kar"ılık buldu#u bir ortam var. Bugün aslında AKP’nin gitmesinin hiçbir zaman 
olmadı#ı kadar gerçek bir ihtimali var. Bu ihtimali güçlendirmek ve hareketin 
devamını sa#lamak için elimden geleni yapıyorum. Bu süreç sonuç alana kadar 
bitmemeli. 
Süreç hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Süreç hiç kimsenin beklemedi#i bir anda patladı ama bu huzursuzlu#un nüveleri 
her zaman vardı. 10 yıldır birikmi" bir öfkeyle kar"ı kar"ıyayız gibi. $nsanlar 
içlerine attıklarını, biriktirdiklerini dı"a vuracak bir ortam buldular. Sürecin en 
büyük dezavantajı örgürtsüz kitlelerin ço#unluk olması, halkın örgütsüz olması. 
Bu noktaya geli"imin ta"ıyıcıları da siyasal örgütlerdir. Taleplere do#ru attı#ımız 
her adım yine örgütlülük, sendika, partiler sayesinde olacaktır. 
Talepleriniz, süreç sonunda beklentileriniz nelerdir?
Hükümetin kayıtsız "artsız istifa etmesi, 
Seçim barajının kaldırılması, 
Biber gazı ve portakal gazı kullanımının yasaklanması  
ve polisin key( uygulamasının son bulması.
Alanda bulunanan farklı kesimler ve dü#ünceleri 
hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Her zaman farklılı#ımız olacaktır. Bu farklılı#ın ortak 
taleplerle bir araya gelebilmesi hem talebin me"rulu#u 
hem de öfkenin büyüklü#ünü gösterir. Ço#ulculuktan de#il ama farklı 
taleplerin her birinin yerine getirilmesi gerekti#ini dü"ünüyorum. Gezi parkı 
projesinin iptal edilmesi gerekiyor. Kimi kesimlerin; kadın hareketi, LGBTT’nin 
taleplerinin dile getirilmesinin bir önemi var ancak bu taleplerin AKP tarafından 
kar"ılanmayaca#ını biliyorum. Öne çıkması gereken ana talep her zaman 
hükümetin istifası olmalıdır.
Not: Bu röportajın $ngilizce örne#i Ankara Barosu'nun yayını olan Ankara Bar Review 
Dergisi’nde yayımlanacaktır. 
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06.06.2013 PER!EMBE
Adana’da Mustafa Sarı adında b!r pol!s eylemc!ler! tak!p sırasında köprüden 
dü"üp öldü, Muammer Güler eylemc!ler tarafından atıldı#ını söyled!, 
kızkarde"! yalanladı.
Ba"bakan Tunus’ta yaptı#ı basın toplantısında “Topçu Kı"lası’nı aslına 
uygun olarak yapaca#ız.” ded! ve eylemler!n ardında DHKP-C ve ABD 
Büyükelç!l!#!’ne saldıranların oldu#unu söyled!. Bazı yorumculara göre, 
basın toplantısı süres!nce borsa yakla"ık %4 dü"tü.
Fethullah Gülen Gez! Parkı d!ren!"ç!ler! !ç!n “çer!k-çürük, enkaz” g!b! !fadeler 
kullandı ve “ıslah” ed!lmeler! gerekt!#!n! söyled!.
The Econom!st RTE’y! “Demokrat mı Sultan mı?” ba"lı#ıyla kapak yaptı.
Gez! Parkı, parkta konser olsun mu olmasın mı tartı"malarıyla güne ba"ladı. 
"Hayır" d!yenler Ankara ve Ders!m’de devam eden pol!s "!ddet!n! hatırlattı. 
Konserler !ptal ed!ld!. 
Taks!m dı"ındak! semtlerde (Be"!kta", Gaz! vb.) müdahale sürdü.

$zm!r’de attıkları tweetler neden!yle gözaltına alınan 29 k!"! serbest bırakıldı.

Ankara
12:20 Ankara Barosu basın açıklaması yaparak hükümete “Ac!l demokras!!” 
ça#rısı yaptı.
Kızılay ak"amüstünden !t!baren kalabalıkla"maya ba"ladı.
17:00 Muammer Güler basın toplantısında “Ku#ulu’ya h!ç müdahale olmadı” 
ded!.
Ku#ulu Park gün boyu kalabalıktı, çadırlar kuruldu.
21:00 Ku#ulu Park !y!ce kalabalıkla"tı, Tunalı H!lm! Caddes! ve ara sokaklar 
tamamen doldu
Dikmen, Mamak, Keçiören, Batıkent, Tuzluçayır’da semt içinde toplananlar, 
Kızılay ve Ku#ulu’ya yürüyerek eylemlere katıldı.
21:00 Ku#ulu Park’tan b!r grup Kızılay’a yürüdü, TOMA veya panzer yoktu, 
müdahale olmadı.
22:00 Kızılay Meydanı’nda müdahale olmadı.
00:20 (07.06.2013) Polis Kızılay Meydanı’nın bo"altılması yönünde anonslar 
yaptı.
00:30 (07.06.2013) Ku#ulu Park’tak! direni"çiler da#ılmaya ba"ladı.
Direni"in 7. Günü, Ankara’nin Polis %iddeti Olmadan Geçirdi#i $lk Gündü!

07.06.2013 CUMA
Ba"bakan ülkeye döndü. AKP !lçe örgütler! ve beled!ye tüm !mkanlarını 
seferber ederek havaalanında “sürpr!z” kar"ılama organ!ze ett!. Ba"bakan, 
havaalanı konu"masında y!ne aynı havadan çaldı.
$stanbul Taksim Meydanı’nda cuma namazı kılındı, #'amasızgezi tartı"maları 
oldu.
Redhack Skype ile HalkTV yayınına ba#landı.
$stanbul Gazi Mahallesi’nde müdahale gece boyu sürdü.
ÇapulcuTV yayına ba"ladı.

Ankara
Direni"te ölenler için Ku#ulu Park’ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Devlet 
Opera ve Balesi’nden sanatçılar dans etti.
12:45 Ku#ulu Park’ta çadır kurma giri"imi polis engeliyle kar"ıla"tı. Bülent 
Tanık ve Aylin Nazlıaka arabulucu oldu. Göstericiler çadırları sökmeye 
ba"ladı.
13:30 Polis parktan çekildi, çadırlar yeniden kuruldu, park gün boyunca 
kalabalıktı, Kızılay’a yürüyenler oldu, polis müdahale etmedi.
Kızılay kalabalıktı, müdahale olmadı.
Direni"in 8. Günü Ankara’nin Polis %iddeti Olmadan Geçirdi#i $kinci Gündü!!!

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
18 ya"ında Ankaragüçlü gecekonduluyum.
Eylemlere niçin katılıyorsunuz?
Direni" için katılıyorum.
Süreç hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
$yiye gitmiyor. $" daha fazla büyürse iç sava"a gider. Fazla uzamamalı. Devlete de zarar gelmesin. 
Talepleriniz, süreç sonunda beklentileriniz nelerdir?
Melih Gökçek’in Ankaragücü’nden elini çekmesini istiyorum, Ankara’yla ba#lantısının kopmasını ve burdan çekip gitmesini istiyorum.
Alanda bulunan farklı kesimler ve dü#ünceleri hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
$yi bir"ey. Aradaki kopukluklar, engeller kalkıyor. Halk bir araya geliyor. Güzel bir tablo. 
Not: Bu röportajın $ngilizce örne#i Ankara Barosu'nun yayını olan Ankara Bar Review Dergisi’nde yayımlanacaktır. 

‚
. . .

Foto!raf: Can Mengilibörü
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08.06.2013 CUMARTES"
$stanbul’da, $zmir’de, Antalya’da ak"am saatleri tam bir kutlama vardı; Gazi 
Mahallesinde ise yine müdahale.

SBS sınavı için eylemcilere sessizlik ça#rısı yapıldı.

Gezi Radyo yayına ba"ladı.

Ankara
10:00 civarı sivil polisler Ku#ulu Park’taki çadırları söktü.

16:00 Kızılay Direni" Platformu, Kızılay Meydanı’nda bulu"tu, Sakarya 
Meydanı’nda çadırlar kuruldu. Kolekti'er ise Güvenpark’ta çadır kurma 
kararı aldı. Polis sert müdahale etti.

Çapulcu Üniversitesi Ku#ulu Park’ta ilk dersini yaptı, Yrd. Doç. Dr. Özlem 
Sava" (Bilkent) ile “Kimlik, Mekan ve $mge”

21:20’de Tunalı’dan Kızılay’a yürüyü" ba"ladı.

Ak"am saatlerinde Çar"ı grubu Ankara’ya geldi, Ku#ulu Park’taki 
direni"çilerle bulu"tu.

22:18 Kızılay’da polis yine müdahale etti, bahane Ba"bakanlı#a saldırı 
planlarıydı. Sivil araçlardan gaz bombası atıldı, ses bombası da kullanıldı. 
Tomalar Van, Ezincan, Diyarbakır’dan.

Polis Sakarya Caddesi’ndeki çadırları söktü, dükkan camlarını kırdı, 5-6 
otobüs dolusu gözaltı oldu#una dair bilgi geldi. 

Taksiler TOMAnın önünü kesti. TOMAlara hortumla su tutan, elindeki 
"emsiyeyle meydan okuyan Ankaralılar oldu.

23:00 Polis Ku#ulu’dan Kızılay’a yürüyenlere saldırdı. Kennedy’de sabaha 
kadar biber gazı atıldı.

09.06.2013 PAZAR
$stanbul Taksim yine kalabalık ve müdahalesiz, Gazi Mahallesi'ne yine 
müdahale...

Emniyet-Sen’den Faruk Sezer olaylar ba"ladı#ından beri 6 polisin intihara 
te"ebbüs etti#ini, çalı"ma ko"ullarının çok a#ır oldu#unu söyledi.

Ankara
Ba"bakan adım ba"ı miting yaparak Adana ve Mersin üzerinden Ankara’ya 
geldi. Ankara’da da “sürpriz” kar"ılama organize edildi, $.Melih Gökçek her 
zamanki gibi organizasyonda ba"ı çekti ve Ankara sokaklarını “yedirmeyiz” 
billboardları ile donattı.

Esenbo#a, Pursaklar, Altınpark’tan sonra Akköprü’de de durup konu"ma 
yapan ba"bakan “Muhatabınız benim” ve “Anladı#ınız dilden konu"uruz” 
dedi.

Gözaltındaki 12 ki"i için tutuklama istemi oldu#u iddia edildi

14:00 Atatürk Orman Çiftli#i’nde eylem yapıldı.

16:00 Kızılay’da toplanma saati olarak duyuruldu, ak"am saatleri iyice 
kalabalıkla"tı.

Ba"bakan adım ba"ı miting yaptı ama kent merkezine geli"ini daha fazla 
geciktiremedi.

21:30 Kızılay’da müdahale, yo#un biber gazı, tazyikli su, ses bombası. Kask 
no K010 olan polis hiçbir "ey yapmayan kadını copladı.

Tunalı’dakiler Kızılay’a yürümek istedi, polis yine Kennedy’de müdahale etti.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
23 ya"ında üniversite ö#rencisiyim.
Eylemlere niçin katılıyorsunuz?
Türkiye’nin ılımlı $slam zihniyeti denilerek dı"arıya 
yansıtılmaya çalı"ıyor ancak ABD’den gelen dayatma 
ve emirlerle diktatörlük kurmaya çalı"ıyorlar. Artık 
bunun olmayaca#ını halkın  
uyandı#ının anla"ılması gerekiyor. 
Süreç hakkında ne dü#ünüyorsunuz
Günden güne iyiye gidiyor. Geziparkı eylemi 3-5 a#aç için oldu ama evde oturan 
AKP’li seçmen bile gençlerin diktatörlü#e kar"ı oldu#unu anladı, onlar da 
çıktı evlerinden. Tüm halk, kuca#ında çocuklarıyla, anneler ve babalar sürecin 
iyiye gitti#ini, bir "eylerin düzelece#ini dü"ünüyor. Ancak bunun parlamenter 
sistemde gerçekle"meyece#ini dü"ünüyorum. Yine de bir "eylerin de#i"ti#ine 
inanıyorum.
Talepleriniz, süreç sonunda beklentileriniz nelerdir?
Diktatörün kendi a#zıyla söyledi#i gibi faiz lobisini kendileri olu"turdu. Onların 
zamanında bazıları 5 kat zengin oldular. Orta sınıfın olu"masını istiyoruz. 
Halkın, fakir-zengin gibi ikiye bölünmemesini, %10 barajının kalkmasını, küçük 
grupların istediklerini ifade etmesini bekliyoruz.
Alanda bulunan farklı kesimler ve dü#ünceleri hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Türkiye Cumhuriyeti ilk kuruldu#u günden beri bu farklılıklarla ya"ıyor. Kimse 
incinmiyorken AKP halkı birbirine dü"ürdü, oy topladı ve bilinçsiz halkı kendine 
çekerek ba"arılı oldu. Adıyaman’da Alevi halkın kapılarına i"aret konuldu. Bunları 
kimin koydu#una bakarsak altından AKP çıkar. Erdo#an “Ben nerede, kimi 
öldürdüm?” diyor, ancak insan dolaylı olarak da öldürülülebilir. Erdo#an’ın en iyi 
yaptı#ı "ey, bu insanları meydana çıkarmak oldu.
Not: Bu röportajın $ngilizce örne#i Ankara Barosu'nun yayını olan Ankara Bar Review 
Dergisi’nde yayımlanacaktır. 

$stanbul Taks!m Gez! parkında, “b!r kaç a"acın “ kes!lmes!ne kar#ı ba#layan s!v!l 
!taats!zl!k eylemler!, Türk!ye’n!n tüm kentler!ne yayıldı.   Ankara, $zm!r, Adana, 
Esk!#eh!r, Hatay g!b! b!rçok !lde, meydanlar !nsanlarla dolup ta#ıyor. Bu arada Ankara 
Kızılay’da tüm eylemler; pol!s!n TOMAları, gazı, copu !le da"ıtıldı. Bütün bunlara 
ra"men d!ren!# günlerd!r devam ed!yor. Kızılaydan sürülen halk; mahallelerde 
d!renmey!, eylem yapmay!, bar!kat kurmayı, tencere  tavalarla ses vermey! 
sürdürüyor.

Büyük"eh!r Beled!ye Ba"kanı Mel!h Gökçek 20 yıldır Büyük"eh!r Beled!ye Ba"kanlı#ı 
görev!nde. Kent  b!r rant ve talan alanına döndü. D!kmen Vad!s!’ndek!, Havaalanı 
çevres!ndek! tüm gecekondular yok  paraya alınarak,  TOK$ el!yle lüks konutlara 
dönü"türüldü. Buralarda ya"ayan vatanda"ların tüm d!ren!"ler! çıkarılan yen! yasalarala 
bo"a çıkarıldı.  Atatürk Orman Ç!ft!l!#!’n!n durumu daha da vah!m. Ankara’dak! tek ye"!l 
alan, Ba"bakanlık Sarayı ve yol yapımı neden!yle yok ed!ld!. Anla"ılmayan ba"ka b!r konu 
!se; Ba"bakanlık Konutu’nun Ba"bakan tarafından h!ç kullanılmamı" olması. O halde bu 
saray ney!n nes!? %!md! de AOÇ,  ABD Elç!l!#!’ne pe"ke" çek!l!yor.  

Aslında sadece bu kadar de#!l talana kurban g!den alanlar. Devlet memurlarının 
maa"larından kes!lerek olu"turulan dayanı"ma sandı#ının sah!b! oldu#u Emek $n"aata a!t 
tüm b!nalar. Ba"ta 19 Mayıs Stadı’nın kar"ısındak! Stad Otel, Büyük Ankara Otel! (bugün 
R!xos), Gökdelen olarak b!l!nen  !" hanı ve son olarak satılmak !stenen %!nas! Sahnes!'n!n 
bulundu#u Kavaklıdere’dek! b!na.  Gez! Parkı’ndak! eylem ve d!ren!"lerden çıkıp buraya 
nereden geld!n? d!ye b!r soru akıllara geleb!l!r. Ancak  Ba"bakanın hala  vatanda"lara kar"ı 
kullandı#ı d!l ve pol!s!n saldırları !ster !stemez bu konuya get!r!yor !nsanı. 

 “Çapulcu” olduk. Alkol!k olduk. Marj!nal olduk. Hatta  halkı  b!rb!r!ne kı"kırtmak  !ç!n  
geleneksel  yöntem olan “Cam!ye  ayakabı ve !çk! !le g!rd!ler, kutsalımıza saygısızlık 
ett!ler!” d!yerek  neredeyse l!nçe davet!ye çıkaranlar oldu ama bu yöntemler esk!d!. K!mse  
!nanmıyor bunlara. Halk heryer!  Taks!m Gez! Parkı’na çev!rd!. N!"an alınarak atılan gaz 
bombaları kaç k!"!n!n gözünü kör ett!, kaç k!"!n!n kafa travması geç!rmes!ne neden oldu, 

Ankara  Kızılay'da Görü# Açısı  
Gül!stan Aydo#du 

Foto#raf: Mehmet Onur Yılmaz
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10.06.2013 PAZARTES"
AKP MKYK toplantısı tüm gün sürdü, AKP Gezi Parkı’nı “kendi belirledi#i temsilciler”le 
görü"ece#ini açıkladı.
Yeni %afak tarafından hedef gösterilen Memet Ali Alabora basın açıklaması yaptı, can 
güvenli#inin tehdit altında oldu#unu, koruma talep edece#ini söyledi.
Dolmabahçe Camii’ndeki olaylar için soru"turma açıldı, müezzini izne çıkarıldı.
Borsa error verdi, bir süre açılamadı.
Abdullah Gül alkol yasasını onayladı.
Kredilendirme kurulu"u Moody’s Türkiye’yi uyardı.

Ankara
Sabah polis yine Ku#ulu Park’taki çadırları söktü.
17:00 Ku#ulu Park’tak! d!ren!"ç!ler b!r basın açıklaması !le talepler!n! açıkladı.
18:30 Ün!vers!te ö#renc!ler! !ç!n 100. Yıl Pazar yer! ça#rısı yapıldı.
18:30 ve 21:00 için farklı gruplarca Kızılay ça#rısı yapıldı. Polis yo#un önlem aldı, her 
zamankinden kalabalık "ekilde Kızılay’da mevzilendi. Gelen gruplar Ku#ulu Park’a 
yöneldi.
00:30 (11.06.2013) Kennedy Caddesi’nde polis direni"çilere yine müdahale etti.

11.06.2013 SALI
Polis sabah Taksim’e girip pankart temizli#ine ba"ladı, Vali Gezi Parkı’na müdahale 
olmayaca#ı söyledi, birden molotof atan -güya- SDP’liler hasıl oldu, medya canlı yayına 
geçti, bol bol molotof görüntüsü çekti, SDP bürosu basıldı, 72 ki"i göz altına alındı, polis 
Taksim’de olu"turulan insan zincirine biber gazı ve tazyikli su ile saldırdı.
Yabancı basın bile molotof tiyatrosunu yemedi, polis olduklarını yazdı.
Ça#layan Adliye’sinde avukatlar göz altına alınan iki avukat için oturma eylemi yaptı. 
Polis kask numaralarını kapatarak müdahale etti, 73 avukat göz altına alındı.
Bu esnada ba"bakan grup toplantısında polise te"ekkür etti, hemen her cümlede 
paçavra kelimesini sarf ederek bir rekor kırdı (Taksim’deki pankart ve bayrakları 
kastediyor).
Roboski için görevsizlik kararı verildi.
Taksim Dayanı"ması basın açıklamasında herkesi 19.00’da Gezi Parkı’na sahip çıkmaya 
ça#ırdı. Vali müdahale olmayaca#ı söyledi. 20:00’de polis Taksim’de toplananlara birden 
bire gaz ve suyla saldırdı. Vali Mutlu canlı yayında “Eylemcileri koruyamıyoruz, parkı 
bo"altmak zorundayız” dedi. Gezi Parkı’ndakiler parkı terketmedi.
Gazeteci Ahmet %ık’ın kafasına 2. kez gaz ("e#i isabet etti. $lkinde 24 saat hastanede 
kaldı, ikincisinde kaskı vardı.
Ba"ta Gazi Mahallesi olmak üzere $stanbul’un pek çok semtinde saldırı protesto edildi.
02:30 (12.06.2013) Polis Gezi Parkı’na yeniden saldırdı.

Ankara
14:00~ SDPliler Yüksel Caddesi’nde oturma eylemine ba"ladı, eylem 16:00’da 
Güvenpark’taki protestoya kadar sürdü.
Polis ö#leden sonra Kızılay’da yine yo#un önlem aldı, meydana çıkan tüm sokakları 
tuttu.
19:00 Güvenpark’ta direni"çilerin 2-3 katı polis vardı, grupların birle"mesini engelledi.
20:00 Polis da#ılın anonsuna ba"ladı, direni"çiler da#ıldı. Kızılay’da müdahalesiz 3. 
gündü ama bunun sebebi ortada kimsenin kalmamasıydı.
Batıkent, Dikmen, Tuzluçayır, Yüzüncüyıl gibi semtlerde polisin Taksim’e saldırması 
protesto edildi.
Kennedy’de barikatlar kuruldu, büyük bir kalabalık toplandı.
00:30 (12.06.2013) Polis Kennedy’ye saldırdı, kalabalık azaldı ama da#ılmadı.
02:30 (12.06.2013) Polis Kennedy’ye tekrar saldırdı, direni"çiler da#ıldı.

11 Haziran 
Polis Taksim'e a"ır müdahale etti, Gezi Parkı'nın bir kısmına girdi. 
Tunalı duruma tepkisini geciktirmedi.

Foto!raf: Nur Yılmazlar

11 Haziran 
Ku"ulu Park'ta bu kadar çok pankart ve çadır beklemiyorduk. 

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
18 ya"larında 2 kız 2 erkek arkada"ız.
Eylemlere niçin katılıyorsunuz?
Sesimizi duyurmak,
Alanlardakilere destek,
Olaylara tepkisiz kalmamak,
Geleci#imizi güvence altına almak için.
Süreç hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Sanki bo"una gibi, ba"bakan dinlemeyecek, 
bir ümitsizlik var. Recep Tayyip Erdo#an uslanmaz, özür dileyece#ini 
dü"ünmüyoruz. Umutsuzuz ama bıkmayaca#ız.
Talepleriniz, süreç sonunda beklentileriniz nelerdir?
Ba"bakan özür dilemeli. Gururun faydası yok, her"eye karı"ıyor. Dini kullanması 
ve toplumu ayrı"tırmasını istemiyoruz. Cami yerine üniversite yapsın. 
Alanda bulunan farklı kesimler ve dü#ünceleri hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Herkes kendi çapında sesini duyurmaya çalı"ıyor. Mükemmel bir dayanı"ma 
örne#i sergileniyor. Bu kesimin içinde AKP seçmeni de var. 
Not: Bu röportajın $ngilizce örne#i Ankara Barosu'nun yayını olan Ankara Bar Review 
Dergisi’nde yayımlanacaktır. 

kaç k!"! ya"amını y!t!rd!. 8 b!ne yakın yaralı var. Buna ra#men d!ren!" devam ed!yor. 
Ankara’da d!ren!" eylemler! sırasında; KESK !n yen! çıkarılacak memur yasasına kar"ı 
6 Haz!ran’da  düzenled!#! eylem de kenttek! talanın ba"ka b!r yönünü daha gosterd!.  
Gökdelen d!ye b!l!nen b!nanın altında  duvar yazılarını foto#ra'arken yanımıza gelen dertl! 
b!r vatanda"ın anlatıkları öneml!yd!. Gökdelen!n of!s katında bürosu varmı". Mülk!yet! 
kend!s!ne a!t olan. Zorla çıkarılmı",  öfkel!yd!. “ Bu b!nada oturanların ço#u  usulsüz olarak 
çıkarıldılar. Burayı Recep Tayy!p’!n b!r yakını satın aldı. G!r!"te bulunan Z!raat Bankası ve PTT 
en çok d!renenler oldu. Sözle"meler! b!tmed!#! !ç!n çıkmak !stemed!ler  ve  mahkemeye 
ba"vurdular. Dava henüz sürerken, elekt!r!k ve suları kes!lerek çıkmaya zorlandılar. 
Davalarımız hala devem ed!yor...” ded!.

Kızılaydak! eylemeler sırasında pol!s!n acımasız saldırları kar"ısında, halk kend!n! savunmak 
!ç!n bar!katlar kurmak zorunda kaldı. Bu arada, cadde üzer!nde sık aralıklarla yerle"t!r!len 
reklam panoları da yok ed!ld!. $lk ba"larda buna ben de kar"ı çıktım. Sonra da  dü"ündüm 
“neden kar"ı çıkıyorum k!?” En pahalı ula"ım b!zde. En çok gaz parası ödeyen b!z. Hatta 
kullanmadı#ımız kaçak elektr!k parasını da ödüyoruz. Bu da yetm!yor, otobüslerde !nsan 
g!b! ta"ınmıyoruz b!le. Vatanda" mü"ter!,  Beled!ye t!carethane...  Beled!ye Ba"kanımızda 
sermaye sah!b!  ya, her"eyde kar gözet!l!yor, n!ye !t!raz ed!yordum k!?

Eylemler "ek!l ve mekan de#!"t!rd!. Merkez!n dı"ına ta"ındı. Ana arter ve Kızılay meydandak!  
kaldırm  ve caddelerdek! duvar yazıları, Büyük"eh!r Beled!yes! !"ç!ler! tarafından deterjanla 
tem!zl!yor. Bu tem!zl!#! yaparken !çler!nden tekrarlıyorlar mı b!lm!yorum. Fakat bu acele 
tem!zl!k nedense; marketler!n, lokantaların çöpler!n! attıkları yerler! gözden ırak tutuyor. 
P!sl!kten yapı" yapı" olan bu yerlere basmamak !ç!n etrafından dola"ıyoruz.

Ankara’ya Büyük"eh!r Beled!ye Ba"kanı Mel!h Gökçek’!n !dd!a ett!#! (Avrupa Ba"kent!)  g!b! 
h!zmet ver!lmed!. Sokakların su !le tem!zlenmes! çok sık olan b!r"ey de#!l. $stanbul’da, 
sabah saat dört be" arasında, $st!klal Caddes! sularla yıkanır ama b!z!m ”Büyük %ehr!m!z!n“ 
böyle kaygısı da h!ç olmadı. Ancak ya#mur ya#dı#ında suyu gören sokaklarda, çamurlu 
göletler olu"ur, ardından da kuruyarak toz hal!nde havaya karı"ır.  

!"md" Kızılay Meydanı uzak görü#e açık. O yaya yürüyü#ünü zorla#tıran, "k" adımda b"r  
gözümüze sokulan reklam panoları yok. B"r taraftan bakınca d"$er  tarafı görüyoruz. 
Yan" ufkumuz açıldı. Bu panolar b"z" körle#t"r"yormu#. Kaldırımlar rahatladı. Eller"ne 
sa$lık bu çapulcuların; ufkumuzu, görü# alanımızı gen"#let"kler" "ç"n...  
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Hayatımızı etk!leyen kararların b!ze sorulmadan alındı"ı mevcut mecl!s ve s!yas! 
part!ler b!z halkı tems!l etm!yor. B!z daha güzel!n! b!l!yoruz, parklarda, sokaklarda 
bunu ya#adık. Bu ruhu mecl!se ta#ıyarak katılımcı, do"rudan demokras!y! temelle-
r!nden tekrar kurmalıyız.%$stekler!m!z! b!zzat kend!m!z gerçekle#t!rmek üzere ba-
"ımsız tems!lc!ler!m!z! ortak akıl ve #e&a'ıkla seç!p mecl!se g!rmel!y!z.%

Hareket! bu noktaya get!ren yen! araçlar oldu. Tw!tter’la, Facebook’la, akıllı telefonlarla 
ana akım medyaya alternat!f !let!"!m kanallarımızı)kurduk. Sürec!n devamı !ç!n de yen! 
araçlarımızı bulmalı, demokras!y! katılımcı ve olab!ld!#!nce do#rudan hale get!rmel!y!z. 

Bahsett!#!m b!r part! veya STK kurmak de#!l. L!ders!zl!#! çok sesl!l!#! ya"atmak !ç!n mevcut 
s!yas! yapılarla mesafem!z! korumalıyız. Sokaktak! renkl!l!#! ve Gez! ruhunu mecl!se 
ta"ımak !ç!n ba#ımsız adaylarımızı seç!p destekleyerek hem yerel hem genel yönet!mlere 
tal!p olmalıyız. 

Bu amaçla, tüm üyeler!, TBMM’de ve yerel yönet!mlerde tems!l edecek ba#ımsız aday 
adayları olan b!r platform çalı"ması ba"ladı: gez!mecl!se.org Platformda, üyeler, aynı 
zamanda kend!ler!n! ve hareket! en !y! "ek!lde tems!l edece#!n! dü"ündükler! adayları 
da bel!rl!yorlar. Seç!m zamanına kadar en çok destek alan kullanıcılar seçt!kler! seç!m 
bölges!n!n Gez! Mecl!se platformu adayı olacaklar. 

Adaylar seç!ld!kten sonra da Gez! dayanı"masına kar"ı sorumlulukları devam edecek, 
kullandıkları oylar ve çalı"maları y!ne bu platformdan tak!p ed!lecek. Böylece aday 
bel!rlemeden tems!lc!n!n denetlenmes!ne kadar tüm sürec!n "e&af ve katılımcı olması 
sa#lanacak.

Pek!, bu gerçekç! b!r yakla"ım mı? 

Açıkçası gerçekç!l!"!nden çok do"rulu"u ben! heyecanlandırıyor. Gel!n bas!t ve 
do"runun gücünü, koku#mu#, yalanı bol, karma#ık yapılar kar#ısında test edel!m. 
Gerçekç!l!"!n! profesyonel s!yasetç!ler hesaplasınlar. 

Y!ne de ayakları yere basanların !ç!n! rahatlatmak !ç!n söyleyey!m: «Gerçekç!!». $zlanda’da 
The Best Party (1), $talya’da 5 Yıldız Hareketi (2), Avusturya’da Senator Onl!ne (3) yen! 
zamanlarda yen! araçlarla yen! s!yaset!n prat!#!n! hayata geç!rd!ler. Türk!ye’de de büyük 
partilerin tekellerini sa#lamla"tıran, !st!krar bahanes!yle dokunulmayan - k! !ç!nde 
bulundu#umuz süreçte bu !st!krarı ya"ıyoruz - %10 seç!m barajının a"ılab!l!r oldu#u 
geçt!#!m!z seç!mlerde BDP tarafından göster!ld!. 

Katılmak !ç!n gez!mecl!se.org, gel!"t!rme sürec!ne katkıda bulunmak !stersen!z g!thub.
com/Gez!Mecl!se adresler!ne bekler!z. 

@Gez!Mecl!se
(1) http://en.w!k!ped!a.org/w!k!/Best_Party  
(2) http://en.w!k!ped!a.org/w!k!/F!ve_Star_Movement 
(3) http://www.senatoronl!ne.org.au

12.06.2013 ÇAR!AMBA
Gezi Parkı güne toparlanmaya çalı"arak ba"ladı. Ak"am saatlerinde direni"çiler 
Parkın meydana bakan merdivenlerinde oturma eylemi yaptı, insan zinciri 
olu"turuldu. Parka müdahale olmadı ama ak"am Gazi Mahallesi’nde müdahale 
vardı.
Taksim’de duvar yazıları belediye tarafından silinmeye ba"ladı. 
Birçok ilde Gezi Parkı’na saldırı kınandı.
Ba"bakan esna'ar odası ba"kanlarıyla görü"tü, “bu i"i 24 saatte bitirebiliriz” ve 
“zararlarınızı tazmin edece#iz” dedi, dı" mihrak olarak $srail’i ima etti.
Ba"bakan Gezi Parkı ile ilgili olarak kendi seçti#i 11 ki"ilik bir heyetle 
görü"tü. Görü"meden referandum çıktı#ı açıklandıysa da heyetten bazıları 
referandumun konu"ulmadı#ını söyledi.
Ba"bakan Hasan Kaçan ve Necati %a"maz (Kurtlar Vadisi) ile Gezi Parkı’nı görü"tü.
$stanbul Ça#layan Adliyesi’nde avukatların gözaltı protestoları sürdü.
$zmir, Denizli ve bazı illerde avukat protestoları gerçekle"ti.
$zmir’de saç çeken 3 polis açı#a alındı.
RTÜK, Gezi Parkı direni"i süresince “halkı "iddete te"vik”ten Ulusal TV, Halk TV, 
Cem TV ve EM TV’ye para cezası verdi.
$HD direni"te devletin vah"etini A$HMe ta"ıyaca#ını, isteyenin ba"vurabilece#ini 
açıkladı.
KONDA’nın 4411 ki"i ile yaptı#ı Gezi direni"i anketinin sonuçları açıklandı.
Avrupa Parlamentosu Türkiye gündemiyle toplandı, ba"bakana uyarı geldi.

Ankara
Kızılay’da gerçek kur"unla vurulan ve komaya g!ren Ethem Sarısülük’ün bey!n 
ölümü gerçekle"t!. Suç duyurusuna ra#men Emn!yet, pol!s!n adını açıklamadı. 
Batıkent’te b!nlerce !nsan Ethem Sarısülük’ün ev!n!n önünde toplandı. Ethem’!n 
organlarını ba#ı"lamak !steyen a!leye savcılık “!deoloj!k olur” gerekçes!yle !z!n 
vermed!.
04:30 Polis hava aydınlanmadan önce gelip Ku#ulu Park’taki çadırları söktü. 
Buna kar"ın direni"çiler parkı terk etmedi.
11:00 Polis Ku#ulu Park’a tekrar gelip a(" ve pankartları söktü, direni"çiler parkı 
terketmedi, Ku#ulu $nisiyati( herkese destek ça#rısı yaptı.
12:00 Ankara Barosu avukatları Adliye’den çıkıp Kızılay’a yürüdü.
18:00 Güvenpark’ta kitap okuma eylemi yapıldı.
18:00 Ku#ulu Park’ta Atatürk Orman Çiftli#i ve Tabiat Kanunu Tasarısı ile ilgili 
forum yapıldı.
Ba"ta Dikmen, Tuzluçayır olmak üzere çe"itli semtlerde protestolar yapıldı.
23:00 Ku#ulu Park'ta kalabalık, Kennedy Caddesi’nde her geceki gibi barikat + 
kalabalık vardı.
00:30 (12.06.2013) Polis Kennedy ve Tunalı’ya gaz bombası, ses bombası ve 
plastik mermiyle saldırdı, Tunalı ve Esat civarında elektrikler kesildi, polis ara 
sokaklarda insan avına çıktı.
Ku#ulu Park terkedilmedi.

13.06.2013 PER!EMBE
Taksim Dayanı"ması referanduma kar"ı çıktı.
Danı"tay ba"kanı yürütmeyi durdurma kararı varken referandum 
yapılamayaca#ını söyledi.
19:00 Taksim’de toplanma, 21:00 tüm ülkede protesto ça#rısı yapıldı.
Ak"am saatlerinde kalabalıkla"an Taksim’de Davide Martello piyano çalmaya 
ba"ladı.
Hükümetin “anneler çocuklarınıza sahip çıkın” sözleri üzerine kalabalık bir anne 
grubu Taksim’e gelip insan zinciri olu"turdu. “Çapulcu çocukların anneleriyiz, 
Anneler burada, ba"bakan nerede?" sloganıyla tepkilerini dile getirdi.
Ba"bakan Hülya Av"ar ile görü"tü.
Ba"bakan Avrupa Parlamentosu kararlarını tanımadı#ını ve Gezi Parkı’nın sidik 
koktu#unu söyledi.
KESK, Gezi Parkı’na olası bir polis müdahalesinde genel greve gidece#ini 
açıkladı.
$stanbul valisi Mutlu Dolmabahçe Saat Kule Kafe’de yakla"ık 150 ki"ilik Gezi Parkı 
eylemcisi ile görü"tü.
Sa#lık Bakanlı#ı direni"te yaralılara bakan doktorlar hakkında soru"turma 
ba"lataca#ını açıkladı.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
36 ya"ındayım. Hollanda’dan geliyorum. 
13 yıldır uluslararası a#ır ceza avukatıyım. 
Avrupa $nsan Hakları Mahkemesinde davalara 
bakıyorum. Türkçem çok da iyi de#il kusura 
bakmayın.
Eylemlere niçin katılıyorsunuz?
AKP’nin tutumundan, yasaklar yüzünden, 
e#itim, alkol vs. yüzünden katılıyorum. 
Avrupa’daki gençler olarak Türkiye’nin geriledi#ini dü"ünüyorum 
ve Avrupa’dan kalkıp buraya geldim.
Süreç hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
A#aç eyleminin sebep oldu#unu ancak olayın ba"ka konulara da 
sıçradı#ını dü"ünüyorum. Ne olaca#ını ben de merakla bekliyorum. 
Nasıl bir süreç bizi bekliyor bilmiyorum. $nsanlara çapulcu denmesi 
ve Atatürk’e ayya" denmesi yüzünde insanlar sokakta. 
Talepleriniz, süreç sonunda beklentileriniz nelerdir?
Erdo#an istifa etsin.
Alanda bulunan farklı kesimler ve dü#ünceleri hakkında ne 
dü#ünüyorsunuz?
Çok güzel bir dayanı"ma oldu#unu dü"ünüyorum. “Gurbetçi 
milliyetçiyim” ben. Bunu açmak gerekirse: Sosyalist, Kemalist, vatan 
ve bayra#ını seven gurbetçileriz biz. Tayyip Erdo#an’ın ba"ardı#ı 
tek "ey bu kadar farklı insanı bir araya getirmek oldu. 
Not: Bu röportajın $ngilizce örne#i Ankara Barosu'nun yayını olan Ankara Bar 
Review Dergisi’nde yayımlanacaktır. 

Buradan Nereye?
Gezi Meclis’e...
 

Onur Mat 
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Hayat Tv’nin lisanssız oldu#u bahanesiyle kapatılması gündeme geldi, 
kapatılmadı.
Cem Aydın, Do#u" Yayın Grubu CEO’lu#undan ve NTV’deki görevlerinden istifa 
etti.
Taksim Dayanı"ması ak"am saatlerinde ani bir "ekilde ba"bakanla görü"meye 
ça#rıldı. Ankara’ya giden 8 ki"i, önceden belirlenmi" 8 sanatçıyla birlikte 23:30 
sularında ba"bakanla görü"tü. Görü"mede hükümet kanadından “yargı kararına 
saygı ve referandum” kararı çıktı.

Ankara
Ba"bakanın 15 Haziran ‘da Sincan Pazaryeri’nde yapaca#ı miting için sokak sokak 
dola"ıp duyurular yapıldı, SMS’lerle ça#rı mesajları yollandı.
09:00 Ku#ulu Park’ta polis gökku"a#ı bayra#ı ile battaniye ve matları topladı.
12:00 Ethem Sarısülük için Ankara Adliyesi önünde toplanıldı. Avukatlar polisin 
adını açıklamayan emniyet yetkilileri hakkında “yardım ve yataklık”tan suç 
duyurusu yaptı.
17:00 Ku#ulu’da Ritim Atölyesi
18:00 Güvenpark’ta kitap okuma eylemi sa#anak ya#ı"ın azizli#ine u#radı.
19:00 Akademisyenlerin Esat Dörtyol’da toplanıp Ku#ulu’ya yürüyece#i 
duyuruldu.
Dikmen, Batıkent, Seyranba#ları gibi semtlerde toplananların protestoları 
sürüyor.
21:00 Kennedy elbette.
00:22 (14.06.2013) Kennedy’de slogan bile atılmıyorken ve ba"bakan konutunda 
Taksim Dayanı"ma ile görü"üyorken, polis hem bulvar hem de Esat tarafından 
saldırıp sıkı"tırdı. Polis gazetecileri yaralanabilirsiniz bahanesiyle uzakla"tırırken 
gözaltılar yapıldı. 

14.06.2013 CUMA
Taksim Dayanı"ması Gezi Parkı’nda bundan sonraki sürecin tartı"ıldı#ı bir forum 
yaptı, eylemin nasıl sürece#ine katılımcıların karar vermesi ilkesi benimsendi.
Ba"bakanın Taksim Dayanı"ması ve sanatçılarla ortak toplantısının sabaha kar"ı 
nasıl sona erdi#i basına yansıdı: D$SK Genel Sekreteri Arzu Çerkezo#lu’nun olayın 
artık Gezi Parkı’ndan ibaret olmadı#ını söylemesi ve “Bu artık bir sosyolojik, 
toplumsal olaydır.” demesi üzerine ba"bakanın sinirlenip ba#ırmaya ba"ladı#ı, 
kızı Sümeyye’nin onu dı"arı çıkardı#ı ve toplantının böylece sona erdi#i anla"ıldı. 
Tabip Odası doktorların ve yaralıların ismini Sa#lık Bakanlı#ı’na vermeyece#ini 
açıkladı.
Gezi Parkı direni"çilerinden bir grubu Ça#layan Adliyesi’nde mahkemeye 
çıkarıldı.
SDP’li 73 ki"i terörle mücadele "ubesinden adliyeye getirildi, 4’ü polise "iddet 
gerekçesiyle tutuklandı.
Taksim Gezi Parkı’nda Anti-Kapitalist Müslümanların öncülü#ünde kitlesel cuma 
namazı kılındı.
Anonymous Halk TV’ye 146 bin para cezası veren RTÜK’ün internet sitesine 
DDoS saldırısı düzenledi.
BBC, NTV’yle ortaklı#ını askıya aldı.

Ankara
Kızılay’da gerçek kur"unla vurulan ve bey!n ölümü gerçekle"en Ethem 
Sarısülük’ün kalb! durdu. Avukatların otops!ye alınmak !stenmemes! üzer!ne Adl! 
Tıp önünde ve Batıkent’!n yanı sıra çe"!tl! semtlerde protestolar oldu.
$.Melih Gökçek katıldı#ı bir tv programında Ethem Sarısülük’ün göstericilerin 
attı#ı ta" yüzünden öldü#ünü söyledi. Ethem’in vuruldu#u yer olan Kızılay’da 
polise hitaben “Ankara Sizinle Gurur Duyuyor” pankartı astırdı.
05:20 Polis Ku#ulu’ya gelip parkın bo"altılmasını istedi, direni"çilerin ki"isel 
e"yaları gasp edildi.
Ö#leden sonra taksi, dolmu" ve otobüsler Kızılay’da anti-direni" eylemi yaptı, 
eylemi $.Melih Gökçek’in organize etti#i iddia edildi.
Mahalle direni"leri sürdü.
18:00 Güvenpark’ta kitap okuma eylemi sürdü
20:00 Ethem Sarısülük anıldı.
Gece Kennedy’de yine barikat kuruldu.
00:09 Kennedy’de polis gaz ve suyla saldırdı, yine elektrikler kesildi, 28 gözaltı 
gerçekle"ti. Göz altına alınanlar gözaltı süresini uzatmak için terörle mücadele 
"ubesine gönderildi.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
28 ya"ında, akademisyen, feminist
21 ya"ında, ö#renci, feminist
Eylemlere niçin katılıyorsunuz?
Gezi Parkı ile ba"layan kentsel dönü"üm, kamu 
mallarının özelle"tirilmesi, erkek egemen 
söylem, neo-liberal söylem, kürtaj yasa#ı, ailenin 
kutsanması, 3 çocuk söylemi, namus algısı, kadına 
kar"ı "iddet gibi AKP’nin egemen politikaları 
yüzünden eylemlere katılıyoruz.
Süreç hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Kadınların sokakta olmasından son derece mutluyuz.
Talepleriniz, süreç sonunda beklentileriniz nelerdir?
Tacizsiz ve Tayyipsiz hava sahası. Birilerinin karısı, sevgilisi olarak anılmak yerine, 
kendi özgür irademiz ve kimli#imiz ile anılmak istiyoruz. Polis, devlet ve erkek 
"iddetinin son bulmasını istiyoruz. Bedenimiz hakkında kararı biz vermek 
istiyoruz. 
Alanda bulunan farklı kesimler ve dü#ünceleri hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
$lk günlerde rahatsız etti. Erkek egemen, namus sloganları, Recep Tayyip 
Erdo#an’ın e"ine ve annesine edilen küfürlerden rahatsız olduk. Militarist 
sloganlar, Mustafa Kemal’in askerleri söylemleri de aynı "ekilde rahatsızlık verici. 
Di#er yandan, bu toplum soka#a çıkmayı bilmedi#i için, bu durumun normal 
oldu#unu dü"ünüyoruz. Sloganlarımızın dönü"türücü oldu#unu dü"ünüyor 
ve inanıyoruz. Küfürlü sloganları de#i"tirdik. Sürecin cinsiyetçi ve ırkçı bir yere 
evrilmesinden hala endi"eliyiz. Türk-Kürt dü"manlı#ının olmamasını istiyoruz. Bu 
toplumsal dönü"üme müdahil olmak arzusundayız.
Not: Bu röportajın $ngilizce örne#i Ankara Barosu'nun yayını olan Ankara Bar Review 
Dergisi’nde yayımlanacaktır. 

“Her "ey küçük b!r adımla ba"lar.” Sözü g!b! Taks!m Gez! Parkı’ndak! d!ren!"te 
çevrec! genç b!r grubun küçük b!r adımı !le ba"ladı. Üç dönemd!r hükümet!n 
ba"ı Ba"bakan’ın akıl almaz yaptırımları ve sözler!, dolan barda#ı ta"ırdı. B!r anda 
Taks!m’dek! eylem dalga dalga yayıldı.

B!r ülke dü"ünün k!, yönetenler, yönet!m anlayı"ından öyle yoksun öyle yoksun 
k! tüm alanlarda b!r!km!" öfkeler!yle; özlem duydukları ya"am alanlarını baskıyla 
“ded!#!m ded!k/ çaldı#ım düdük” m!sal! ya"ama dönü"türme çalı"maları, 
açıklamaları !le !nsanları canından bezd!r!r noktaya get!rd!ler.

A#açlara dokununca a#açlar sank! d!le geld!…
B!r anda do#anın da duydu#u demokras! !stem! Taks!m Gez! Parkı’nda ba"layan 
d!ren!" “ Her yer Taks!m her yer d!ren!"!” sloganı !le ülken!n d!#er kentler!ne 
yayıldı.
‘1 Haz!ran Baharı’, bana ‘89 Bahar Eylemler!’n!n yaratısı olan 1991’de gerçekle"en 
Zonguldak Maden !"ç!ler!n!n d!ren!"!n! ve ‘Büyük Yürüyü"ü’ anımsattı. O zaman 
da ülken!n nabzı Zonguldak’ta atmaya ba"ladı. Her yer Zonguldak her yer !"ç! 
d!ren!"! oldu. 

Gez! Parkı D!ren!"!n!n sembolü gençler, kadınlar mücadelen!n s!mges!, gülü 
oldu. Akıllı ve güzel güller saldırı kar"ısında d!kenler!n! çıkarmakta; d!ren!"!n 
sembolü olmakta gec!kmed!ler. $syan türküsü olarak ba"layan eylem, umut 
türküsüne dönü"tü. 

Sanal medya, gerçek olmaktan uzakla"an medyanın önüne geçt!. Halka haber 
vermekte gec!ken ulusal medyanın sess!zl!#!ne kar"ın;  “yanlı" b!rkaç tweet 
ve payla"ım dı"ında”  sanal medyada halk dak!ka dak!ka b!lg!lend!r!ld!. Pol!s 
devlet!n!n baskısı, b!ber gazı, tazy!kl! suyuna kar"ın !nsanlar günlerce nöbet 
tutup d!rend!.
D!ren!" gül açtı.
Umut türküsü oldu, d!llere dü"tü.
“ Ya"asın b!ber gazı!” sloganı d!ren!"!n be"!nc! gününde yer!n! “Ya"asın Har!ka 
Halkımız” sloganına bıraktı.   
Ya"amın reng! kadınlar bu haklı d!ren!"!n foto#raf d!l! oldu. 
Hep yazar ve söyler!m. 
Örgütlü olmak mutluluktur. 
B!r araya gelerek “yeter artık!” d!ye ses vermek budur!
Sıra sa#lıklı örgütlenmekte…
Bakın büyük söz ustası Can Yücel ne d!yor:
“Ne kadar çok el!m!z varmı# me"er! 
$lk!n, sen!n el!nle tutu#an ben!mk! 
Sonra çocuklarınk! 
gençler!nk!
Tekel !#ç!ler!nk!
Sonra eller!n eller!…
Ne kadar çok el!m!z oldu, baksana,
Tutu#a tutu#a
B!r orman yangını g!b!!

Gezi Parkı Direni!i
 

Ya"ar Seyman 
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15.06.2013 CUMARTES"
Taksim Dayanı"ması forum sonrası toplantı yapıp eylemin akibetini görü"tü, 
sonrasında yapılan açıklamada parkta nöbete devam, ülke çapında haksızlık 
ve ma#duriyetle mücadele kararı çıktı ve “bu daha ba#langıç mücadeleye 
devam” denildi.
Gezi Parkı’nda Taksim Dayanı"ma bile"enlerinin temsilcileri için ortak çadır 
kuruldu.
20:15 Polis da#ılın anonsuna ba"ladı.
20:50 Polis Gezi Parkı’na gaz ve suyla saldırdı, gerekçe “kanunsuz eylem” 
olarak duyuruldu. Park bo"altıldı, gazeteciler uzakla"tırıldı, çadırlar i" 
makinesiyle toplandı, yaralı ve çocukların sı#ındı#ı Divan Otele, Alman 
Hastanesi gibi acil müdahale revirlerine bile gaz atıldı. Taksim’e çıkan tüm 
yollar kapatıldı, gelmeye çalı"anlar da#ıtıldı. TOMA'lardan sıkılan suya 
yanıklara neden olan kimyasal madde karı"tırıldı.
$stanbul’un tüm semtlerinde kalabalıklar toplandı, Taksim’e yürümek 
isteyenlere müdahale edildi. Bo#aziçi Köprüsü’nü geçmek isteyenlere 
kar"ılık Jandarma TOMA'ları ça#ırıldı. $stanbullulara (ili sıkı yönetim ya"atıldı. 
Grup kısmen da#ıtıldı, küçük bir grup köprüyü geçebildi.
Gezi Parkı’na müdahalenin ardından ülke çapında tencere tava eylemleri hız 
kazandı, semt protestoları arttı.
Egemen Ba#ı", Gezi Parkı’ndaki herkesin terörist müdahalesi görece#ini 
açıkladı.

Ankara
Ethem Sarısülük’ün otopsi raporu açıklandı. Raporda vücudundan gerçek 
kur"un çıktı#ı ve kur"unun sekerek de#il direkt girdi#i belirtildi.
07:00 Polis yine Ku#ulu Park’taki direni"çilerin e"yalarını topladı.
16:00 Ankara Taraftar Grupları takım formalarıyla Kızılay’da hükümetin 
oyalama taktiklerini protesto edeceklerini açıkladı.
17:00 AKP Sincan pazaryerinde “Milli $radeye Saygı” mitingi yaptı. Ba"bakan 
miting sonunda “bo"altın, yoksa biz bo"altmasını biliriz” dedi (birkaç saat 
sonra Gezi Parkı’na saldırı ba"ladı).
Ku#ulu Park Gezi Parkı’na saldırının haberiyle kalabalıkla"tı. Kennedy’de 
büyük bir kalabalık toplandı. Yakla"ık 10  CHP’li milletvekili polis barikatı 
önünde oturma eylemi yaptı.
03:27 (16.06.2013) CHP’lilerin polisle müzakeresi sonucu polis çekildi, 
kalabalık da#ıldı.

16.06.2013 PAZAR
Taksim’e çıkan tüm yollar polis tarafından tutuldu. Çe"itli yönlerden gelen 
binlerce insan gün boyu Taksim’e ula"maya çalı"tı. Yaralıları tedavi eden 
doktorlar dahil, pekçok ki"i gözaltına ki"i alındı. Ermeni mezarlı#ı ve 
Te"vikiye Cami gazlandı. Ba"örtülü bir kadına polis saldırdı. Çar"ı grubundan 
gözaltına alınanlar oldu.

Gezi Parkı’nın bo"altılması birçok ilde protesto edildi.

18:00 AKP Kazlıçe"me mitingi yapıldı. Uzmanların en çok 295.000 ki"inin 
toplanabilece#ini hesaplamasına kar"ın, bir kısım medya 1 milyon, bir kısım 
ise 2 milyon ki"inin toplandı#ını iddia etti. 

Eli sopalı siviller yeniden ortaya çıktı.

Ankara
ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi ö#rencilerinden olu"an bir grup, çocuklarla 
ortakla"a hazırladıkları a("leri kırık reklam panolarında sergiledi.
12:00 Vuruldu#u yerde, YKM’nin önünde Ethem Sarısülük’ü anmak için toplananlara 

16 Haziran 
Halkevleri alana girdi.

Foto!raf: Can Mengilibörü

16 Haziran 
Tazyikli su, biber gazı, her zamanki gibi. Ara sokaklar dahil her yere polis girdi.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
45 ya"ında, iki çocuk annesi, çalı"an bir kadınım.
Eylemlere niçin katılıyorsunuz?
Çocuklarımın gelece#ini riskli gördü#üm ve 
çocuklarıma güzel bir yarın bırakmak için katılıyorum. 
Onların "u an içinde bulundukları ortamdan daha 
özgür bir ortama do#ru gidilmedi#ini dü"ündü#üm 
için sokaklardayım. 
Süreç hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
$nsanların bir dayanma gücünün oldu#unu ve bunun 
a"ıldı#ını ve bazı "eylere dur denmesi gerekti#ini dü"ünüyorum. Bu alanda 
eyleme katılan tüm annelerin eminim kendinden çok çocuklarına daha güzel 
yarınlar, özgür, katılımcı, demokrat bir ülke bırakmak istedi#ini biliyorum. 
Cumhuriyetin çocuklarının var olması için sokaktalar. 
Talepleriniz süreç sonunda beklentileriniz nelerdir?
Hükümeti destekleyen halk dı"ında kalan %50’nin de bazı talepleri oldu#unu 
farketmesi ve bunları görmezden gelmemesini istiyorum. 
Alanda bulunan farklı kesimler ve dü#ünceleri hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Onlarında benim gibi dü"ündü#ünü ve hükümetin yanında olan %50’nin de 
bizim isteklerimizi anladı#ına inanıyorum.
Not: Bu röportajın $ngilizce örne#i Ankara Barosu'nun yayını olan Ankara Bar Review 
Dergisi’nde yayımlanacaktır. 

Öyle ya da böyle, ak"ama kadar d!k!len!n sabaha kadar söküldü#ü bu zamanda 
çapulcu gençl!k,  ülken!n en büyük eyleml!l!k sürec!n! ba"lattı, de#!l m!? S!yas! part!ler!n, 
send!kaların yapamadı#ını yaptılar. Seç!mlerde, kamuoyu yoklamalarında göze 
görünmeyen, yok hükmünde zanned!len yüzb!nlerce !nsan b!r anda, pıtrak g!b! ortaya 
çıktı ve sadece yanyana durdukları !ç!n elele tutu"tular. H!çb!r "ey!n 3 günden fazla 
hayatta kalamadı#ı b!r düzende Gez! Parkı eylemler!, onuncu, y!rm!nc! gününü buldu...

Paraya para demeyen kurulu"lar, mukted!rler, çeyrek altın ve çama"ır mak!nes! 
kar"ılı#ında zar zor b!r ka#ıda mühür bastırırken, m!t!nglere, göster!lere de#nek 
zoruyla adam toplarken, !nsanlar 15 karakter, 2 kel!mel!k b!r mesajla (saldırı ba"ladı) 
!"! gücü bırakıp meydanlara ko"tular mı? Hayatlarında !lk defa kar"ıla"malarına, 
k!m!n k!m oldu#unu b!lmemeler!ne ra#men sırf b!rb!rler!n! yalnız bırakmamak !ç!n 
tazy!kl! suların kar"ısına d!k!ld!ler m!? D!k!ld!ler.

En kıymetl! "ey!n para oldu#u bu vak!tte parktak!lere, sırf oradalar, sırf b!r arada 
duruyorlar ve çok güzel duruyorlar d!ye kend! ceb!nden ya#murluk, kask, su, !laç, 
süt, k!tap, sargı bez! da#ıtanlar oldu mu? Ya"lı b!r teyze koca b!r tencere yaprak 
sarması get!rd! m!, tam da müdahale yapıldı#ı gün “Evladım !ç!me s!nmed!” d!yerek? 
Parka af!"ler asıldı mı “Buradak! her"ey ücrets!zd!r” d!ye? $stanbul’un sokak çocukları, 
evs!zler! günlerce orada karnını doyurup ablaları, ab!ler!yle "arkı türkü söyled!ler m!?

Bo"anma, öldürme, tecavüz oranlarının tavan yaptı#ı bu vak!tte, b!rb!r!n! h!ç 
tanımayan b!nlerce !nsan karavanasını, !lacını bölü"tü mü?

Daha var..

Önce “b!r avuç” den!len bu !nsanların hel!kopterler görüntüler!nde yüzb!nlerle 
ölçüleb!lece#! ortaya çıktı. Bunlar pıtrak g!b! her "eh!rde uç verd! m!? Ço#aldı mı?

Bu da mı Gol De"il?
 

Ay"egül Çelik 
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Foto#raf: Can Mengilibörü

polis gaz ve suyla saldırdı. Da#ılan kalabalık gün boyu ara sokaklarda toplanıp 
meydana çıkmaya çalı"tı. 
Ba"ına gaz bombası isabet eden Dilan Dursun yo#un bakıma alındı.
Batıkent’te cenaze için binlerce insan toplandı. Polis saldırısı cenazede bile sürdü. 
Ethem Sarısülük defnedilmek üzere Çorum’a u#urlandı.
Ku#ulu, Kennedy ve civar sokaklarda toplanmayı takiben polis ablukaları ya"andı.
23:30~ Polis Kennedy’nin üst kısımlarına, Bestekar ve Tunus’a gaz ve suyla saldırdı. 
Kitle Tunalı’ya çekildi, bir süre sonra da da#ıldı.

17.06.2013 PAZARTES"
D$SK, KESK grev kararı aldı, TMMOB, TTB ve TDB destek karası aldı. $stanbul’da 
16:00 için miting ça#rısı yapıldı, Muammer Güler greve katılanlar hakkında !"lem 
yapılaca#ını söyled!, pol!s Taks!m’e çıkı"ı engelled!.
Erdem Gündüz AKM’n!n kar"ısında “duranadam” eylem! ba"lattı. Çevres!n!n bo" 
bırakılması söylenm!"t! fakat eylem hemen yankı buldu, duran !nsanların sayısı 
hızla arttı. Erdem Gündüz alandan ayrıldı, durmaya devam edenler göz altına alındı. 
Ankara’da Ethem Sarısülük’ün, Hatay’da Abdullah Cömert’!n, %!"l!’de Hrant D!nk’!n 
vuruldu#u yerde ‘duran !nsanlar’ bel!rd!.
Adalet Bakanlı#ı sosyal medya ve tw!tter gözaltıları !ç!n yasal kılıf hazırlı#ına g!r!"t!.
Bülent Arınç “gerek!rse TSK devreye g!reb!l!r” ded!.
Esk!"eh!r’de b!r sabah baskınıyla çadırlar söküldü.

Ankara
$.Mel!h Gökçek Zaytung haber!n! gerçek sandı! Güncel konularla !lg!l! m!zah! 
haberler!n payla"ıldı#ı b!r !nternet s!tes!ndek! haber! gerçek sanan $.Mel!h Gökçek, 
aslı olmayan bu haber! Tw!tter’dak! tak!pç!ler! !le payla"tı: Gez! Parkı’ndak!ler!n atom 
bombası yapmayı planladı#ını !dd!a etm!" oldu.
12:30 D$SK ve KESK’!n ça#rısıyla Kolej’de toplanan halka, pol!s da#ılın anonsu yaptı. 
Kalabalık, basın açıklamasının ardından da#ıldı.
Kızılay’da Ethem Sarısülük’ün vuruldu#u yerde Yonca Soral “durankadın” eylem! 
ba"lattı.
Güvenpark’ta Orhan Kara, k!tap okudu#u !ç!n gözaltına alınmaya çalı"ıldı, grubun 
g!r!"!m!yle bırakıldı.
Ak"am semt protestoları devam ett!.
Ku#ulu ve Kennedy, her zamank! g!b!.
23.19 Kennedy Caddesi’nde polis saldırısı, her zamank! g!b!.

18.06.2013 SALI
Sabah yapılan polis operasyonlarında, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Özgür 
Radyo, Etkin Haber Ajansı ve Atılım gazetesinden çok sayıda ki"i gözaltına alındı.

Ankara
04:00 Polis Ku#ulu’ya biber gazıyla saldırdı, direni"çiler darp edildi ve yaralandı. Park 
polis ablukası altına alındı.
Ankara’daki operasyonlarda ESP dı"ında Ö#renci Kolekti'eri, Kaldıraç, Mücadele 
Birli#i ve BDSP’den de göz altına alınanlar oldu.
Kızılay’da Ethem’in öldürüldü#ü yerde “duran kadın”a ö#le saatlerinde Ethem’in 
a#abeyi de katıldı. Nöbetle"e “durma”ya devam edilecek.
Sosyal medyada Ethem’i vuran polisin adının Ahmet %ahbaz oldu#u yayıldı.
19:00 Sakarya-Selanik-Yüksel-Bulvar-Güvenpark hattınca Ethem için insan zinciri 
kuruldu.

Direni# de Güncesi de Devam Edecek...

16 Haziran 
Her ak!amki ekip Çankaya 
sokaklarını turluyor. Semt 
sakinleri tencere tava 
çalarak ve ı!ıklarını açıp 
kapayarak destek veriyor.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
43 ya"ında reklamcı bir kadınım.
Eylemlere niçin katılıyorsunuz?
Evde duramıyorum, dayanamıyorum. Milli 
duygularım uyandı bu süreçte. Halkımdan bunu 
bekliyordum zaten. Evde durmak mümkün mü? 
Süreç hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Barda#ı ta"ıran son damla Gezi Parkı’ndaki 
a#açlar oldu. Ancak olay a#açlar de#il, AOÇ’nin 
talan edilmesi de#il, çevre çok önemli ancak bu bir vasıta oldu. Amaç 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kaldırmak. Ülkeyi ikiye bölmek. E#itim’de 4+4+4 gibi 
politikalarla diktatör düzeni dayatılıyor. Sürecin devam etmesini umuyorum. Bir 
yerlere varamayaca#ız diye susarsak durum daha kötü olacak. Sonuna kadar 
götürmeliyiz bu süreci, örgütlere sesleniyorum. 
Talepleriniz süreç sonunda beklentileriniz nelerdir?
Hükümetin dü"mesini istiyorum. Demokratik bir yönetim istiyorum. Sol 
partilerin birle"mesi umut bile de#il, hayal bu. Türkiye Gençlik Birli#i’nin parti 
kurup CHP ile birle"mesini istiyorum çünkü TGB CHP’nin yapamadı#ını yaptı.
Alanda bulunan farklı kesimler ve dü#ünceleri hakkında ne dü#ünüyorsunuz?
Bizi hiç kimse bölemez. Tüm farklı kesimlerin birle"mesi bu. Atatürk’ün dedi#i 
gibi “Türk halkını kaldırmak zordur ancak halk kalkınca onu oturtmak zordur”. 
Kuvayımilliye ruhunun uyandı#ını söyleyebilirim.
Not: Bu röportajın $ngilizce örne#i Ankara Barosu'nun yayını olan Ankara Bar Review 
Dergisi’nde yayımlanacaktır. 

Köprüler yürüyerek geç!ld! m!?

Yaralananlar, ölenler oldu mu?

Engell!ler kend!ler!n! tomaların önüne attı mı?

B!r adam pol!slere “Yeter artık, ev!me ekmek götürmek !st!yorum!” d!ye ba#ırdı mı?

Ya"ça alandak!ler!n dedes! olacak kravatlı adamlar tek ayak üstünde kırk yalan 
söyled! m!? Evet, maalesef.. Gerçek o kadar korkunçtu k!,  onu saklamaktan ba"ka 
çare bulamadılar.

Alanları dolduran çapulcular, m!krofon tutan yabancı medyaya 5 d!lden mülakat 
verd!ler m!? Verd!ler.

B!r ülke, yükselen ekonom!s!, muazzam büyüme hızı yer!ne bu tantanacı çapulcular 
tarafından tüm dünyada medyanın !lk sırasına yerle"t! m!? Yerle"t!.

O büyük, o kocaman amcalar olup b!tenler! altyazılarla !zley!p b!rb!rler!ne “Ne oldu 
"!md!?” d!ye sordular. Kar"ılarındak! dev kalabalı#ın ölçüleb!l!r "eyler !stemed!#!ne 
h!çb!r! akıl erd!rem!yordu. %!md! gözler!n! kapatıp “$"te görüntü kayboldu” d!ye 
tekrarlamanın çare olmadı#ını fark ett!kler! b!r yerdey!z. B!r ülke topyekûn ayakta, bütün 
dünya gözünü d!km!" "!md! ne !cat edecekler d!ye bekl!yor.. Öyle saçma, öyle lanet b!r 
durum k! bu, bütün ezberler bozuldu. Memlekette pol!s uykusuz, avukatlar gözaltında, 
m!lletvek!ller! eylem alanlarında, doktorlar hasta baktı#ı !ç!n sorgulanıyor, gençler 
parklarda, sokaklarda... Ortalık kıvıl kıvıl. Öyle ya da böyle, uykular çoktan bölündü.

2013 Mayıs’ından önce ba"ka b!r dünyaydı ya"adı#ımız, k!tle !mha s!lahlarıyla, 
gökten ya#an füzelerle dolu.. Sonra gaz bombasından kaçarken, plast!k merm!ler!n 
arasında, can pazarında durup sokak köpekler!n!n göz ya"larını s!lenler çıktı ortaya. 
B!r !k! tane de de#!ld!ler, yüzb!nlerceyd!ler, her yerdeyd!ler.

Esk!den çapulcular tek ba"ına sanıyordu kend!n! ama "!md! herkes b!rb!r!n!n 
varlı#ını b!l!yor, bu ne müth!" b!r "eyd!r!
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27 Mayıs gününün son saatler!nde Gez! Parkına gelen !" 
mak!nalarıyla “Aya#a Kalk Taks!m Platformu”nun özell!kle sosyal 
medyadak! ça#rılarıyla ba"layan süreç !lk ba"ta Türk!ye’n!n 
oldukça alı"ık oldu#u b!r yıkımdı. A#açlara sarılarak, a#açlar 
!ç!n ba"layan eylemler!n ülkey! saracak b!r özgürlük d!ren!"!ne 
dönü"ece#!nden habers!z, günün geces!nde parkta kalan 
eylemc!ler nöbetler! !ç!n çadır kurmaya ba"ladı. 

Özell!kle !lk !k! gün parkta toplanan entel/anar"!st olarak 
adlandırılan kalabalık, “Kırmızı Elb!sel! Kadın” ve her gece 
yakılan, saldırılan çadırlarla b!rl!kte katlanarak arttı ve daha 
sonra “çapulcu” olarak !s!m de#!"t!rmek üzere nöbete devam 
ett!. 

$k!nc! ve üçüncü günlerde Sırrı Süreyya Önder’!n !" 
mak!nalarına engel olu"uyla a#açlar "!md!l!k güvende 
g!b!yd!. Ancak her sabah gerçekle"en rut!n pol!s saldırıları 
neden!yle tans!yon artıyordu. 30 Mayıs günü ba"layan sert 
pol!s müdahales!yle henüz b!ber gazına kar"ı yaratıcı çözümler 
üretemem!" d!ren!"ç!ler gaz bombalarıyla tanı"mı" oldu. 
31 Mayıs’ta katlanarak devam eden müdahale aslında Gez! 
Parkı D!ren!"! adı ver!len dönüm noktasının ba"langıcı oldu. 
Gez! Parkı ve Taks!m son olmayacak !lk cehennem!n! ya"adı. 
Burada ya"ananlar tüm ülkede yankı bulurken, $stanbul d!#er 
semtler!yle aya#a kalktı. 
Sert müdahale sonrasında yılın !lk yaz sabahında, saat 6.00 
sularında Kadıköy’den yürüyü"e geçen b!nlerce k!"! bo#az 
köprüsünü yürüyerek geçt!. 

Gez! Parkı’na destek sadece alanlarla sınırlı kalmadı; çok sayıda 
erzak, çadır ve !ht!yaç gez! parkına ula"tı. Pol!s!n Taks!m’den 
çek!lmek zorunda kalmasıyla devam eden nöbet görece 
daha güvenl! hale gelm!"t!. $lk pazar gününe gel!nd!#!nde 
$stanbul’un dört b!r yanından gelenler sayes!nde ne meydanda 
ne de Gez! Parkı’nda adım atacak yer yoktu. Yardım ve 
dayanı"ma en üst noktadaydı. D!ren!", b!r Gez! Komünü 
yaratmı"tı. D!#er "eh!rlerde devam eden sert müdahaleye 
ra#men parkın pol!sten tem!zlenmes! b!raz da haklı olarak 
b!r zafer havası yarattı. Bu sırada özell!kle Gümü"suyu, 
Dolmabahçe ve Akaretler’de devam eden çatı"malarda !lk 
günden bu yana ba"roldek!lerden b!r!; çAr"ı, hala bar!katları 
tutuyordu.

Dev bar!katlar sayes!nde Taks!m adeta b!r özerk bölgeye 

dönü"erek yen! günlere uyandı. Be"!kta" yönünde süren 
çatı"malar ve atılan gaz bombaları neden!yle rüzgarın get!rd!#! 
b!ber gazı dı"ında parkta devlete da!r çok az "ey vardı. 3 
Haz!ran sabahı daha sonra bayraklarla donatılacak olan AKM 
b!nasına !lk pankart asıldı: BOYUN E*ME. 

Devr!m marketler!n!n, dayanı"ma çadırlarının kuruldu#u 
Gez! Parkı'na yardımlar gelmeye devam ed!yor, kalabalık 

artıyordu. 3 Haz!ranın ö#len saatler!nde b!r grup Do#u" Medya 
önünde toplandı. NTV’n!n yayın pol!t!kaları ve Gez! d!ren!"!ne 
gösterd!#! tutum protesto ed!ld!. Beyazıt Anıtında da Nazım 
H!kmet unutulmadı... 

Tüm grup ve f!k!rler!n Tünel’den Gez! Parkı’na dayanı"tı#ı 
$stanbul’da sokaklar, duvarlar ve Gez! Parkı artık herkes!nd!. 
C!ns!yetç! yazılamalar mor spreylerle kapatıldı, herkes !ste#!n! 
haykırdı. $stanbul’da çatı"malar Gaz! Mahalles! ba"ta olmak 
üzere semtlere ger!lem!"t!. 
7 Haz!randa f!!l! d!ren!"!n 11. gününde Taks!m Dayanı"masının 
açıklaması “d!ren!"e devam” oldu. Talepler yen!den tekrarlandı. 
Cumartes! geces!n! alanlarda çAr"ı aydınlattı. 
Pazar günü Band!sta, Mor ve Ötes!, Karde" Türküler ve Bo#az!ç! 
Caz Korosu d!ren!"! yalnız bırakmayanlardandı. 
11 Haz!ran sabahı 07.00 sularında b!r anda alanda peyda 
olan sözde d!ren!"ç! b!r grup ve onlara naz!kçe müdahale 
eden pol!s!n oynadı#ı ve hükümet!n yazıp yönett!#! kom!k 
p!yes! herkes "a"kınlıkla !zled!. $lerleyen saatlerde SDP 
b!nasına baskın yapan pol!s, 40’tan fazla k!"!y! gözaltına aldı. 
Ça#layan Adl!yes!’ne götürülen SDP’l!lere adl!ye sarayındak!ler 
sloganlarla destek ver!l!rken, b!r anda Avrupa’nın en büyük 
adl!ye sarayı olarak övünülen adl!ye sarayında, dünyanın en 
büyük skandalı ya"andı. Onlarca avukat, pol!s tarafından darp 
ed!lerek göz altına alındı. Bu sırada gazetec!ler de dah!l olmak 
üzere park ve çevres!ndek!lere sert müdahale devam ett!. Çok 
sayıda k!"! yaralandı ve çok sayıda gözaltı oldu. Yaralılar !ç!n 
!nsan z!nc!rler! örüldü.

Hükümetten gelen açıklamalara Val! Mutlu’nun b!r d!#er 
açıklaması eklend!. Val!, tw!tter’dan bu defa annelere seslend!; 
çocuklarını parktan "almalarını" !sted!. 

Anneler!n val!ye cevabı gec!kmed!. Ertes! ak"am anneler 
Gez! Parkı’nda d!ren!"e katıldı. Gez! Parkı'nın etrafına örülen 
yen! z!nc!r bu defa annelerdend!. Z!nc!r pol!s saldırısına kar"ı 
çocuklarını ve tüm gez! parkını korudu. 14 Haz!ran Cuma 

günü ba"bakanla görü"en Taks!m Dayanı"ması’nın açıklaması 
cumartes! günü geld!; dayanı"ma yen!den “d!ren!"e devam” 
ded!. 

15 Haz!ran 2013 ak"amı 20.51: Pol!s h!çb!r uyarı yapmadan 
b!nlerce !nsanın bulundu#u Gez! Parkı’na b!ber gazlı su 
doldurulmu" TOMA'larla, ses bombaları ve gaz bombalarıyla 
saldırmaya ba"ladı. Gez! parkı en "!ddetl! müdahales!n! ya"adı. 

Dak!kalar !ç!nde Gez! Parkı !ç!ndek! rev!r de dah!l olmak 
üzere pol!s, !ç!nde !nsan olan her yere copla ve b!ber gazıyla 
saldırdı ve acımazsızca müdahale ett!, çadırları ya#maladı. 
Gün boyunca atölye ve kültürel etk!nl!klerle genç ya"lı b!nler!n 
doldudu#u Gez! Parkı dak!kalar !ç!nde b!r sava" alanına döndü. 
D!van Otel yen!den d!ren!"ç!lere kapılarını açarken, etk!nl!klere 
katılmak üzere parkta olan çocuklar anne ve babalarını 
kaybett!. D!van Otel’e götürülen bu defa sadece yaralılar de#!l, 
kayıp çocuklardı. Alman Ye"!ller Part!s! E"ba"kanı Claud!a 
Roth yaralılar arasındaydı. Hızını alamayan pol!s D!van Otel ve 
Alman Hastanes! ba"ta olmak üzere d!ren!"ç!ler!n sı#ındıkları 
yerlere önce gaz daha sonra coplarıyla defalarca "müdahale" 
ett!. Jandarma tomalarıyla müdahaleye katıldı. Müdahale ertes! 
günün ö#len saatler!ne kadar sürdü. Bo#az Köprüsü dah!l 
olmak üzere yürüyü"e geçenlere pol!s saldırdı.

Cumartes! ak"amından pazar gününe pol!s saldırısıyla 132 k!"! 
a#ır yaralandı. TOMA’dan sıkılan as!tl! su sebeb!yle 5 yanma 
vakası vardı. Pazar günü çAr"ı grubu kurucularından Can 
Yakı"kan’ın ev!ne pol!s baskını gerçekle"t!. 

KESK, D$SK, TMMOB, TTB ve TDB 17 Haz!ran'da !" bırakma 
kararı aldı. $stanbul'un heryer!nde yüzlerce k!"! gözaltına alındı. 
Gözaltındak! 12 çAr"ı üyes! kötü muamele gerekçes!yle açlık 
grev!ne ba"ladı. Gece saatler!nde $stanbul Barosu’na b!ld!r!len 
gözaltı sayısı 290’a ula"tı.

Haftanın !lk gününde artık ara vermeyen pol!s müdahales!, 
yüzünden "eh!r uymadan yen! b!r haftaya ba"lamı"tı. Baronun 
açıkladı#ı rakamlara göre gözaltına alınan k!"! sayısı 390'a 
yakla"tı. Bo"alttıkları Gez! Parkı ve Taks!m’de pol!s yen!den 
hak!m!yet kurdu ve gündüz saatler!nde Taks!m Meydanı 
“d!renmeyen yayalar” !ç!n yaya traf!#!ne açıldı. Grev gününde 
pol!s müdahales! devam ett!. 

Geç saatlerde sak!nle"en meydanda  Türk!ye yen! b!r pas!f  
d!ren!"ç!yle ve yen! b!r pas!f d!ren!" yöntem!yle tanı"tı. “Duran 
adam”. AKM b!nası önünde hayatını kaybedenler !ç!n üstü ve 
çantası aranmasına ra#men saatlerce konu"madan ve hareket 
etmeden sess!z d!ren!"!n! sürdüren duran adam, d!ren!"e yen! 
b!r boyut get!rd!. %ehr!n ve ülken!n b!r çok yer!nde duran adam 
ve kadınlar sess!z b!r d!ren!"e ba"ladı... 

 

Ba"ak Tunçer - Ham!t Dem!r
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Dünya Aydınlarından Hükümete Ça"rı: (!ddete Son Ver!n!
Türk!ye Hükümet!'n!n kend! vatanda"larını "!ddet yoluyla bastırmasını, alenen gayr!me"ru olan göz ya"artıcı gaz kullanımını, "!ddet ed!mler!n!, b!ber gazı s!lahları ve s!s bombalarıyla b!nlerce 
!nsanın yaralanmasına yol açmasını, toplantı ve göster! yapma hakkı g!b! en temel özgürlükler!n! kullanmak !steyenler!n hayatlarını düpedüz tehl!keye atmasını kınıyoruz. 

Türk!ye Hükümet!'n!n b!zzat kend! halkına saldırması, demokras!n!n !lkeler!ne yönel!k b!r saldırı ve me"ru yönet!m yolundan kopu"tur.  Bu tür gözda#ı verme, s!nd!rme takt!kler!ne ve devlet 
"!ddet!ne kes!nl!kle kar"ıyız. Demokras!n!n !lkeler! adına, Türk!ye Hükümet!'n! "!ddet !çeren eylemler! derhal bırakmaya ça#ırıyoruz. Kamusal alanların özelle"t!r!lmes!ne, h!çb!r me"ru!yet! 
olmayan bu devlet "!ddet!yle !y!ce ayyuka çıkan otor!ter yönet!m anlayı"ına ve halkın göster! hakkının böyles!ne kısıtlanmasına !t!raz eden bu halk d!ren!"!n!n amaçlarını destekl!yoruz.

Hükümet!;
- Bütün göster!c!lere, medya çalı"anlarına, b!lhassa haberc!lere ve avukatlara uygulanan "!ddete son vermeye,
- Yaralıların tıbb! yardım almasını engellemeye son vermeye,
- Göster!c!ler!, sa#lık personel!n!, hukuk danı"manlarını usulsüz ve kanunlara aykırı b!r b!ç!mde göz altına almaya ve tutuklamaya son vermeye,
- Yaralananların tıbb! bakım ve hukuk! tems!l hakkını engellememeye ça#ırıyoruz. Bu deh"et ver!c! devlet "!ddet!n!n derhal sona ermes! gerekt!#!n! savunuyoruz. Halkın halefet ve d!renme 
haklarını, hükümet güçler!n!n sansüründen geçmem!" b!r medyadan b!lg! alma hakkını, demokrat!k hayatın önko"ullarından b!r! olan kamusal alanlarda bulunma ve dü"ünceler!n! özgürce 
!fade etme hakkını destekl!yoruz.

$mzacılar
Tar#q Al#, Tewf#k Allal, Et#enne Bal#bar, Ros# Bra#dott#, Margaret Brose,  Wendy Brown,  Jud#th Butler,  Alex Dem#rov#c,  L#sa Duggan, Cynth#a Enloe,  Er#c Fass#n,  M#chel Feher,  Alfredo Saad F#lho,  N#lüfer 
Göle,  S#ba N Grovogu#,  $lker Ataç,  Hannes George L#agouras,  M#chael Lowy,  Adam Dav#d Morton, Matth#eu de Nanteu#l,  Rav# Palat,  Hugo Rad#ce,  Josep Ramoneda,  M#randa Schreurs,  Stuart Sh#elds, 
Dan#ela Tepe-Belfrage,  Elen# Var#kas,  Hayden Wh#te,  Paul Zarembka,  Slavoj Z#zek 

(Çev!ren Özge Çel!k)

"D!ren!"!n!z! destekl!yoruz, 
kavgamız aynı, vazgeçmey!n!.."

Manu Chao

"Tar!h! Geçm!#ten ve Gelecekten 
Kurtarıp (!md!ye Ta#ıyanlarla 
Dayanı#mayla" 
 
Tüm Dünya Vatanda"larına,
Karde"ler, Kadınlar, Erkekler, Evs!zler, Yoksullar...

Zapatalar kaç k!"!d!r d!ye sormu"lardı b!zlere ve b!z, hakları,
özgürlükler!, kend! gelecekler! !ç!n mücadele ver!len her yerde yüz b!nler 
oldu#umuzu söylem!"t!k.

%!md! bugün, buradan b!nlerce k!lometre öteden duyuyoruz k! Anadolu 
topraklarında, Türkler!n, Kürtler!n, Ermen!ler!n, Lazların, Çerkezler!n ve 
sayamadı#ım d!#er halkların anayurdunda onurlu ya"amak !steyen 
yüzler! maskel! yüz b!nler sokaklarda özgürlük d!ye haykırıyor. Yıllardır 
Kürt karde"ler!n!n onurlu b!r ya"am mücadeles!nde oldu#u g!b!.

Mücadeleye ba"ladı#ımız günden bu yana, yalnız olmadı#ımızı, 
m!lyonlar oldu#umuzu ve her gün ço#aldı#ımızı b!l!yorduk. Bugün b!r 
toprak daha ço#aldı#ımızı görüyoruz.  Hükümetler!n!n on yıllardır süren 
baskıcı yönet!m!ne kar"ı onurlarını savunmak !ç!n Türk!ye halklarının 
sokaklarda !syanda oldu#unu, "Ya Basta!" d!ye haykırdı#ını !"!t!yoruz. 

Tar!h boyunca efend!ler!n ba"kent! olmu" büyük $stanbul bugün !syanın 
ba"kent!ne dönü"mekte, ez!lenler!n ses!ne ortak olmakta. Büyük $stanbul'un 
sokakları bugün kadınların, çocukların, erkekler!n, e"c!nseller!n, Kürtler!n, 
Ermen!ler!n, Hır!st!yanların, Müslümanların ba"kent!ne dönü"tü#ünü; 
on yıllardır kend! hükümetler!nce a"a#ılananların, bastırılanların, yok 
sayılanların bugün artık buradayım ded!#!n! görüyoruz. Heyecan duyuyoruz!

$ste#!m!z, h!çb!r zaman yen! b!r !kt!dar, yen! b!r yönet!m, yen! b!r
hükümet, yen! b!r ba"kan olmadı. Sadece saygı bekled!k. Özgürlük, 
demokras! ve adalet !ste#!m!ze saygı göstermes!n! bekled!k hükümetlerden. 
Türk!ye halkı da günlerd!r süren d!ren!"!nde aynısını !st!yor ve talep ed!yor: 
%u an !kt!dardak! hükümetten ba"lamak üzere, !kt!dara gelecek tüm 
hükümetlerden sadece özgürlük, demokras! ve adalet !ste#!ne saygı! Ve 
ekl!yor: Bunu göstermed!#!n!z takd!rde, hakların ve özgürlükler!n sah!b! olan 
b!zler, s!ze kar"ı her zaman d!renece#!z, saygılı olmayı ö#ren!nceye kadar 
sokaklarda sava"aca#ız. Yen! b!r "ey, fazla b!r "ey de#!l sadece haklarımıza 
saygı duymanızı bekl!yoruz. Çünkü b!zler nasıl ya"amak !sted!#!m!z! b!l!yor, 
nasıl yönetmek ve yönet!lmek !sted!#!m!z! çok !y! b!l!yoruz. Kend!m!z! 
yönetmek ve hakkımızda kend!m!z karar vermek !st!yoruz.  Ve b!zler 
buradan, onurlu b!r ya"am !ç!n mücadele eden Türk!ye halklarına dostça 
selamlarımızı !let!yor ve !syanın ate"!n!n Ch!apas'ı ısıttı#ını bel!rtmek 
!st!yoruz. Tar!h! geçm!"ten ve gelecekten kurtarıp "!md!ye ta"ıyanlarla 
dayanı"mayla.

Lakandon Ormanları- Subcomandate Marcos

%ehirde ve Kırsaldaki 
Türkiye Halkı ile 
Dayanı"ma  
 
Biz, dünyanın her yerinden gelen köylüler, 6-13 Haziran 2013 
tarihleri arasında küresel köylü hareketi La Via Campesina’nın 
20. yılını kutlamak için Cakarta’da biraraya geldik. Biz 
hareketimizin yıldönümünü kutlarken, aynı günlerde 
Türkiye halkının $stanbul’daki merkezi parklardan biri olan Gezi Parkı’nın yok olmasına kar"ı direndi#ini 
biliyoruz. Halkın sesine yanında durarak, bu direni"in ekosistemi yok eden, ortak varlıkları ve ya"am alanlarını 
özelle"tiren ve insanların karar alma mekanizmalarına katılım haklarını gözardı eden neoliberal politikalara 
kar"ı çıkmak için varolan demokratik haklarını savunmak için oldu#unu tanıyoruz. La Via Campesina üyeleri 
olarak biz, Gezi Parkı’nda ba"layan protestoların hükümetin baskıcı yönetimine kar"ı tepkilerini göstermek 
için demokratik haklarını kullanan Türkiye Halkı'nın direni"inin bütün ülkeye yayıldı#ını biliyoruz. Buradan, 
La Via Campesina’nın, mutenala"tırma projelerine, ortak varlıkların özelle"tirilmesine, toprak gaspına, suyun 
metala"tırılmasına ve bunun gibi birçok uygulamaya yol açan neoliberal dönü"üme kar"ı "ehirde ve kırsalda 
direnen Türkiye Halkı'nın yanındayız. Biz, halkın Gezi Parkı’nın korunması ve "ehirdeki ve kırsaldaki tüm 
alanlardaki neoliberal dönü"üm projelerinin iptal edilmesi taleplerine katılıyoruz. Halka uygulanan a"ırı 
polis "iddetini kınıyoruz. Türkiye’deki yolda"larımızın ya"anan ölümler ve binlerce insanın yaralanmasından 
sorumlu olan, temel demokratik hakların "iddet kullanılarak ihlal edilmesi yönünde emir veren ve bu 
emirleri uygulayanların görevlerinden alınması ve yargılanmaları yönündeki taleplerine katılıyoruz. Biz, tüm 
dünyadan gelen köylüler olarak Türkiye Halkı ile dayanı"ma içindeyiz ve meydanlarda ve kamusal alanlardaki 
gösteri yapma hakkını engelleyen tüm yasakların ve (ili engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, ifade 
özgürlü#ünün önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

“Ho"geldiniz! Artık hepimiz aynı küresel mücadelenin parçalarıyız. 
$spanya, $sveç, Yunanistan, Türkiye… Ve ancak birlikte sava"ırsak bir 

"ansımız olabilir!”
Slavoj Zizek

"Türkiye'deki "iddeti durdurun! Bir sevgi devrimi 
ba"latın! Ho"görü, insan onuru ve saygı!"

Madonna

"Sevgili Türkiye halkı, kültürünüzdeki çok renklili#i, topra#ınızdaki 
güzelli#i, insanınızdaki iç zenginli#i canlı tutmak için verdi#iniz 
mücadeleyi, bu yürekli ve barı"çıl mücadeleyi sürdüren vatanda"lara, 
avukatlara, doktorlara, gençlere, ailelere, ö#rencilere, inançlı olan 
insanlara deste#imi tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünya 
sesinizi duydu ve ben de buradan sizleri selamlıyorum"

Joan Baez
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Taks!m Gez! Parkı D!ren!#!’n!n tems!lc!ler!n!n 
hükümet !le görü#ece"!n! duydu"umda çok 
heyecanlandım ve !k! #ey! çok merak ett!m. 
B!r!nc!s!, herkes!n merak ett!"! g!b! talepler!n 
neler olaca"ıydı. Talepler! de hareket!n kend!s! 
g!b! yaygın ve kapsayıcı mı olacaktı yoksa 
hükümet!n olayı Gez! Parkı’na hapsetme 
tuza"ına dü#üp dar ve sadece Park odaklı mı 
kalacaktı? Sonradan bu merakımın çok da 
anlamlı olmadı"ını gördüm. Sebeb!, !k!nc! 
merakımla !lg!l! hayal kırıklı"ında saklı!

$kinci ve daha büyük merakım !se heyet!n nasıl 
olaca#ı, k!mlerden olu"aca#ıydı. Eylem!n n!tel!#!, 
ortaya çıkı"ı, tüm ülkedek! yaygınlı#ını dü"ündükçe 
oldukça renkli ve eylemin kendisi gibi Türkiye 
siyaset!n!n h!ç de alı"ık olmadı#ı her yönüyle yen! 
b!r heyet bekl!yordum, umuyordum. 

Silme laciler içindeki bürokratların arasında, 
!a!kınlıktan kıpkırmızı kesilmi! Bülent Arınç ile 
basına verecekleri olası pozu dü!ündüm.

Hayal!mden b!raz bahsedey!m: 
Alanda g!yd!kler! gündel!k eylem kıyafetler! !le, 
hatta gaz maskeler! ve den!z gözlükler! yanlarında, 
aralarında l!sel! çocukların da, Beyo#lu’nun ara 
sokaklarında sabahlara kadar aslanlar g!b! d!renen 
trans kadınların da oldu#u, kadınlı erkekl! b!r 
heyet dü"led!m, Ba"bakanlı#ın önünde. S!lme 
lac!ler !ç!ndek! bürokratların arasında, "a"kınlıktan 
kıpkırmızı kes!lm!" Bülent Arınç !le basına 
verecekler! olası pozu dü"ündüm. Kadınlardan 
ve gençlerden almakta oldu#umuz s!yaset 
ders!n!n çerçevelet!p asılacak foto#rafı olacaktı; 
b!r gün sonrak! gazeteler!n, uluslararası ajansların 
man"etler!nde ‘!"te de#!"!m !ste#!’ ded!rtecek 
foto#raf... Olmadı! Olamadı!

Arınç !le görü"en "u heyete b!r bakın n'olur!
- $stanbul Tab!p Odası Genel Sekreter! Al! 
Çerkezo#lu,
- TMMOB M!marlar Odası $stanbul Büyükkent %ube 
Ba"kanı Eyüp Muhcu,
- TMMOB %eh!r Plancıları Odası $stanbul %ubes! 
Ba"kanı Tayfun Kahraman,
- KESK Genel Sekreter! $sma!l Hakkı Tombul,
- D$SK Genel Ba"kan Yardımcısı Celal Ovat,
- TMMOB $stanbul $l Koord!nasyon Kurulu Sekreter! 
Süleyman Solmaz

Önünde, !s!mler!nden uzun unvanları !le altı 
tane erkek! Devletle aynı renkte takım elb!sler! 

!le heyet k!m, hang!s! Ba"bakanlık bürokratı 
ayırt ed!lm!yor. Em!n!m ve b!r kısmını "ahsen 
de tanıyorum, çok de#erli insanlar bunlar. Ama 
günlerdir (en azından Ankara'da) alanda TTB har!ç 
neredeyse h!ç görünmeyen, eylem!n ne ça#rıcısı, 
ne yönlend!r!c!s! olmayan, sadece b!r parçası 
(maalesef küçük b!r parçası) olan bu örgütler!n 
tems!lc!ler!nden (ama sadece onlardan!) olu"an 
b!r heyet!n Arınç !le görü"mes! ve bu heyet!n 
tamamının erkeklerden ve yet!"k!nlerden olu"ması 
Gez! D!ren!"!'n!n gerçe#!ne de, bu d!ren!"!n d!#er 
kentler!n sokaklarındak! ve toplumdak! kar"ılı#ına 
da denk dü"med!. Tak!p eden günlerde de g!d!p 
gelen heyetler!n h!çb!r! bu durumu de#!"t!recek 
ölçülere sah!p de#!ld!. A"a#ı yukarı aynı !nsanlar 
g!d!p geld! hükümet !le görü"meye.

Herkesin merak etti"i “bu eylemi kim 
yönetiyor” sorusunun cevabını bulmak 
için alana ilk kimin gitti"ine, en son kimin 
ayrıldı"ına, meydanı kimin temizledi"ine, 
polisin acımasızca saldırısına kar!ı kimin 
durdu"una bakmak yeterli.

Herkes!n hemf!k!r olaca#ı g!b! d!ren!"!n 
sürükley!c! gücü kadınlar, gençler ve hatta 
yer yer (özell!kle Ankara’da) l!sel! çocuklardı. 
Herkes!n merak ett!#! “Bu eylem! k!m yönet!yor” 
sorusunun cevabını bulmak !ç!n alana !lk k!m!n 
g!tt!#!ne, en son k!m!n ayrıldı#ına, meydanı 
k!m!n tem!zled!#!ne, pol!s!n acımasızca 
saldırısına kar"ı k!m!n durdu#una bakmak yeterl!. 
Hükümet !le görü"mek !ç!n kurulan heyet!n 
!ç!nde bu soruların cevabı yoktu. Çünkü kurulu 
olu"turan örgütler KESK, D$SK ve TMMOB bu 
süreçte meydanda ya h!ç yoktu ya da mesa! 
saatler! !ç!ne sıkı"tırılmı" m!t!nglerle, !k! saatl!k 
grevlerle güvens!z ve güven!lmez b!r duru" 
serg!led!. (5 Haz!ran’da Kızılay’a m!t!nge ça#ırdı#ı 
Ankaralıları pol!s!n !nsafına bırakıp saat 18.00’da 
alandan çek!len D$SK ve KESK’!n tutumu bunun 
en çarpıcı örne#!d!r.- Aynısı 18 Haz!ran’da 
da oldu!) TTB’nın !se Ankara ve $stanbul’da 
alanlardak! varlı#ı tıp ö#renc!ler!n!n ve Tab!p 
Odası üyes! genç doktorların !n!s!yat!f alması !le 
görünür ve faydalı oldu. 

“N’olurdu az geri dursaydınız da bu eylem 
gençlerin, kadınların eylemi olarak kalsaydı, 
Arınç ile de, Tayyip ile de onlar görü!seydi?”

Bu örgütler d!ren!"e de#!l, d!ren!"!n tems!l!yet!ne 
tal!p b!r görüntü ç!zd!ler. Ke"ke ‘heyet te"k!l 

etmey!’, tems!lde rol (ç)almayı b!r tarafa bırakıp 
sadece destek olmayı deneseler; kend!l!#!nden 
büyüyen bu k!tlen!n tems!lde önünde, alanda 
ger!s!nde de#!l de yanında, sadece yanında 
durab!lseyd!ler. Heyet!n görü"me sonrası verd!#! 
hayl! yuvarlak ve sıkıcı demec! !zlerken !ç!mden 
"u geç!yordu: “N'olurdu az ger! dursaydınız da bu 
eylem gençler!n, kadınların eylem! olarak kalsaydı, 
Arınç !le de, Tayy!p !le de onlar görü"seyd!? "Ama 
olmaz! Hükümet !le görü"mek gençlere, kadınlara, 
translara bırakılamayacak kadar c!dd! b!r !"", de#!l 
m!? "B!z g!der onların görü"ler!n! söyler!z" d!ye m! 
dü"ündünüz? E#er öyleyse çok yanlı" dü"ündünüz! 
Yanlı" yaptınız! Üstelik 14 Haz!ran’da Parktak! 
ba#lantısız ço#unlu#un baskısı !le düzenlenen 
zorak! forumlar dı"ında onların görü"ler!n! de 
sormadınız.

Meslek Odaları, sendikalar ve siyasi partiler 
gençlerden ve kadınlardan rol çalmak, onlar 
adına konu!mak ve onları örgütlemekle 
u"ra!mak yerine onlara alan açmalı, onların 
sadece yanında durmaya ba!lamalı hatta daha 
iyisi pe!lerine takılmalılar.

Öyle görünüyor ki, Türkiye siyasetinde sadece 
AKP’nin, sadece s!yas! part!ler!n de#!l onunla 
b!rl!kte ve hatta öncel!kle meslek odalarının, 
send!kaların ve d!#er demokrat!k k!tle örgütler!n!n 
bu durumdan ders çıkarması ve de#!"mes! 
gerek!yor! Meslek Odaları, send!kalar ve s!yas! 
part!ler gençlerden ve kadınlardan rol çalmak, onlar 
adına konu"mak ve onları örgütlemekle u#ra"mak 
yer!ne onlara alan açmalı, onların sadece yanında 
durmaya ba"lamalı hatta daha !y!s! pe"ler!ne 
takılmalılar. Gez!’de d!ren!"le görünür olan ve 
nedense herkes! "a"ırtan genç hareket yıllardır 
meslek odalarında, send!kalarda ve s!yas! part!lerde 
kend!nce f!l!z vermeye çalı"ıyordu. Ama bu hareket 
ba"ını her çıkardı#ında koltu#u zangırdayan “ab!” 
ve “ablalar” tarafından b!r "ek!lde ötek!le"t!r!ld!ler ve 
ba"ları ez!l!verd!.

Ama artık c!n lambadan çıktı! Ça#rıcısı oldu#u 
mitinge katılan binlerce insana bile sahip çıkmayan, 
alandan halay çekerek uzakla"an örgütler Direni"in 
heyecanında daha da sıkıcı görünüyor! Türk!ye için, 
(herkes!n koltu#unu sallayan) gerçekle yüzle"me 
vakt!d!r: 

Yen! s!yaset! gec!kt!reb!l!rs!n!z ama artık 
önünde duramazsınız!

Direni!in Temsil Sorunu: 
Direni!te Arkada, Temsilde Önde Olanlar
 

Mehmet Onur Yılmaz 

SOLFASOL’u 
Nerede 
Bulab!l!rs!n!z?

Ankara Satı# 
Noktaları: 

Ada K!tabev! (Gord!on 
AVM), Anadolu 
K!tabev! (Tunalı 
H!lm! Önal Pasajı), 
A"!yan K!tabev! 
(Bayındır Sok. Ad!l 
Han Kızılay), Bahar 
K!tabev! (Karanf!l 
Sok. B!rl!k Pasajı), 
Dost K!tabev! (Konur 
Sokak), Devr-! Alem 
Sahaf (Tunalıh!lm! 
Cad. Ku#ulu Pasajı), 
Evrensel K!tabev!, 
Gülden K!tabev! 
(Karanf!l Sok. B!rl!k 
Pasajı), Güven 
K!tabev! (Bahçel!evler 
7 Cad. 32. Sok.), $mge 
K!tabev! (Konur Sok.), 
Leman Kültür Konur 
Sokak, Leyl!m K!tap 
(Esat Cad. Pamuk 
Pasajı), Nazım Hükmet 
Kültür Merkez!, ODTÜ 
Öykücü K!tabev! 
(ODTÜ Çar"ı), ODTÜ 
M!marlık Fakültes! 
Kırtas!ye, Oku-yorum 
K!tabev! (Konutkent 
1 Çar"ısı), Orhun 
K!tabev! (Tunalıh!lm! 
Cad. Tunalı Pasajı), 
Turhan K!tabev! 
(Konur Sok.). 

$stanbul Satı# 
Noktaları: 

Meph!sto K!tabev!:  
(Beyo#lu & Kadıköy 
%ubeler!)

Parmak!z! K!tabev! 
(Kadıköy Akmar Pasajı 
No: 70/25)

Semerkand K!tabev! 
(Beyo#lu Süslü Saksı 
Sok.No: 5)
 
Solfasol Mekânları:

Solfasol’u 
okuyab!lece#!n!z 
mekânlar da var!

AST, Beyo#lu Cafe, 
Cafe L!ns, ÇSM, 
Esk!Yen!, Nefes, 
Ortadünya, Mülk!ye,  
Roxanne Cafe, 
Arkada" Kafe 
Hamamönü, Tayfa 
K!tapkafe, Tenedos, 
Sarkaç Cafe ve 
Sakal’da, ayrıca 
S!yasal Kırtas!ye, $HD, 
Ahlatlıbel, Lozanpark, 
Büyülüfener 
S!nemaları; Kaleye 
yolunuz dü"erse K!r!t 
Kafe’de (Koyunpazarı 
Sokak No:60), Çar"ı’da 
(Ayrancı Al! Dede 
Sokak) Solfasol 
bulab!l!rs!n!z. 
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Kask numaralarını neden kapattınız? #cevapver

#cevapver Abdullah Cömert nasıl öldü?
Avukatları gözaltına aldıran k !m? #cevapver
#cevapver Engell !  eylemc !ye tazy !kl !  su sıkan pol !s k !m?

Ethem Sarısülük’ü vuran pol !s k !m? #cevapver

#cevapver Evren Köse’y!  k !m vurdu?
$zm !r ’dek !  el !  sopalı “s !v ! l”ler k !m? #cevapver

Lobna Allam! ’y!  k !m vurdu? #cevapver
#cevapver Mehmet Ayvalıta"’ı  k !m öldürdü?
Pol !se plast !k merm !  kullanma emr !n !  k !m verd !? #cevapver

#cevapver Vedat O#uz’u k !m kör ett!?
“Çadırları yak” emr !n !  k !m verd !? #cevapver

D !kt !#!n !z 3 m ! lyar a#aç nerede? #cevapver

7 gazeteye aynı man"et!  nasıl attırdınız? #cevapver

Medyaya sus emr !n !  k !m verd !? #cevapver
Devlet Gez!’de çalı"an gönüllü doktorların !s!mler!n! n!ye !st!yor? #cevapver

N !ye sürekl! ‘b!z’ ve ‘onlar ’ d!yorsun? #cevapver

Müezz!n!n b!le "alkol !ç!lmed!" ded!#!, !nsanların canla ba"la yaralılara yardım ett!#! cam!y! nasıl s!yaset malzemes! yapab!ld!n? #cevapver

Aslında heps! yasal de#!l m!? N!ye !llegal, n!ye marj!nal d!yon? #cevapver Neden ben! bu hal!mle kabul etm!yorsun? #cevapver

150 b!n gaz bombası atarak "ehr! ya"anmaz hale get!rd!kten sonra tencere tava sesler!ne çevre k!rl!l!#! demek arsızlık de#!l m!? #cevapver

#cevapver Yaralılara yardım eden doktorlardan ne !st!yorsunuz?

#cevapver Evler!n !ç!ne gaz bombaları atan pol!sler nerede? Ne ceza alacaklar?

Sünn! vatanda" ne demek? #cevapver

Barok ne demek? #cevapver

62412 kask no’lu pol!s "!md! nerede? #cevapver

Bu yazdıklarımızı danı"manların sana !letecekler m!? #cevapver

7 b!n 478 k!"! yaralandı, be" k!"! öldü; 55 a#ır yaralı var, 10 k!"! gözünü kaybett!. Sorumlu k!m? #cevapver

%u anda aramızın !y! oldu#u b!r kom"u ülke var mı? Sur!ye halkından ne !st!yorsunuz? Sur!ye’de k!myasal s!lahı k!m kullandı? #cevapver

‘bunlar’, ‘çapulcu’ d!ye ötek!le"t!rd!#!n!z % 50, #cevapver hashtag’! !le s!ze sorular yönelt!yor. yanıt verecek m!s!n!z? 

Neden dünyanın en çok gazetec! tutuklayan ülkes! Türk!ye? #cevapver

Bana tecavüz eden adamın çocu#unu do#urmak zorunda mıyım? #cevapver

Yen!"afak, Sabah, Star, Takv!m gazeteler! provokat!f yayınlarla halkı kı"kırtıyor. Bu gazeteler denetlenm!yor) mu? #cevapver

Evet soruyoruz! K!mler öldürdü, yaraladı, em!rler! verd!? Had! #cevapver Engell! b!reye tazy!kl! su sıkan tomanın !ç!ndek!ler k!mler? #cevapver

Eylem varken kapalı olan metro, AKP seçmen! !ç!n neden sabah kadar çalı"tı? #cevapver

31 Mayıs sabahı parka saldırı emr!n! k!m verd!? #cevapver

Ben! pol!sten k!m koruyacak? #cevapver

Herkes s!z!n g!b! olmak zorunda d!ye, b!r ayet m! gönder!ld! de kend!nden olmayana zulüm ed!yorsun #cevapver

#cevapver Demokrat!k ülkelerde hükümet, medyaya karı"ır mı ?

Ked!ye, köpe#e ku"a, hayvanlara b!ber gazıyla verd!#!n!z zararları, aldı#ınız canları nasıl açıklayacaksınız? #cevapver 

RTE “ Reyhanlı’da 53 sünn! vatanda"ımız "eh!t ed!ld!” derken neden mezhepsel konu"tun! Sende mezhep ölçer m! var ? #cevapver @RT_Erdogan
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- ne duruyorsun burada? 
- arkada#ımı bekliyorum...

- ne zaman gelecek arkada"ın? 
- bilmiyorum...

- arkada"ın kim?  
- ethem sarısülük...

:  

  


