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gezi eylemlerinde, sokaklara cesaret taşıyan
balkonundan tencere tava ile karanlığa ses taşıyan

gaz yiyen, şiddet gören, yaralanan
ve yaşamını kalbimizin ortasına bırakan

o güzel insanların o güzel haziran’ına saygıyla
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 Başlarken...
 Gezi Eylemleri, bir ağacın köklerinden güç alarak bir hayatı savunmaya 
dönüşmüş, görkemli bir dayanışma, rengarenk bir cesaret, incelik ve zeka ile 
örülmüş bir direniştir. 
 Büyük Haziran direnişini gerçekleştiren çapulcular, yaşamlarına nasıl 
sahip çıkacağını göstermiştir. Bu antiemperyalist, antikapitalist, çevreci, ulusalcı 
ve özgürlükçü tavır iktidara şölen gibi ders vermiş ve dünyaya eşsiz bir eylem 
hediye etmştir.
 Yaşam tarzına karışma ısrarı insanları sokağa dökmüş, yıllarla biriken 
yanlışlar, kötülükler, kabalıklar ve haksızlıklar çok farklı inanç ve düşünce 
gruplarını büyük bir imecede yanyana getirmiştir. Sokağa imzasını atan 
bu hareket bir kalkışma, kargaşa değil kusursuz bir kavgadır. Bu onurlu bir karşı 
çıkış, akıllı bir savunma ve eğlenceli bir eylem sürecidir. Mizah bir kaba iktidarın 
aklını başından almış, gençlik bir büyük sürpriz yapmıştır. 
 İktidar insanına ve insanlığa tüm olanaklarıyla orantısız şiddet 
uygularken, eylemciler orantısız bilgi ile zeka ile meydan okumuş. sloganları ve 
duvar yazılarıyla , mizahı, sanatı yöntem seçen belki de dünya da ilk ve tek 
eylem olmuştur. 
 Gezi Eylemlerinin 2. yıldönümünde, resimler, fotoğraflar, duvar yazıları 
ve çok özel illustrasyonlarla haziran direnişini ve direnenleri selamlıyoruz.

03

NOT: Kitapta kullanılan bazı fotoğraf ve illustrasyonların 
kimlere ait olduğu tespit edilemediğindenisim belirtilmemiştir. 



kapitalizm
gölgesini satamadığı ağacı keser
Karl Marx
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neden toplumsal olaylarda 
gözyaşı bombası kullanılır da 

gülme gazı kullanılmaz.
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biber gazını bedava attın 
doğalgazı da bedava yapsana.

06



07



08

bizdeki bu ağaç sevdası
zamanında astığınız 
fidanlar için
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Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, İrfan Tuna, Selim Önder, 
Ethem Sarısülük, Zeynep Eryaşar, Ali İsmail Korkmaz, 

Ahmet Atakan, Serdar Kadakal, Berkin Elvan 
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Zulmün olduğu yerde 
ses çıkartmak fıtrattandır. 
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cesaret
bulaşıcıdır
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yazmıyooor 
gazeteler yazmıyoor...



direnmeye gittim 
gelecem..
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İllustrasyon:  Zeycan Alkış

Piknik tüpünü 
çakmakla kontrol eden bir millete
biber gazı işlemez."
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bizim gibi
üç çocuk istediğinden

emin misin
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başka 
bir kafa 

başka 
bir dünya 
mümkün
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korkma la.. 
biziz, 
halk
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biber gazına
21 milyon
harcanmış
en azından

ilk kez
vergilerimiz

kuruşu
kuruşuna

bizim için
harcandı

İllustrasyon: Sedat Gever



20



21

13 yaşında kızın kendi iradesiyle cinsel ilişkiye girdiğine inanan devlet,
bunca okul bitirmiş insanın kendi iradesiyle 
yürüdüğüne inanmıyor.
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dünya tersine dönse 
vazgeçmem...
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üç gündür yıkanmıyoruz
toma gönderin

sinirlenince
çok güzel oluyorsun Türkiye
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sıradaki direniş
sevip de kavuşamayanlara 
gelsin

berkin
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size gemiler
bize mermiler

adalet öldü
ethem, ali ismail, abdullah, berkin

yaşıyor
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 Gezi Eylemleri
 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları, AKP Hükûme-
ti'nin, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve sadece umumi 
hizmette kullanılmak koşulu ile tapuda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan Taksim Gezi Parkı'na İstanbul 
6'ncı İdare Mahkemesi ve 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu kararı olduğu halde Topçu Kışlası'nı Taksim 
Yayalaştırma Projesi çerçevesinde imar izni olmadan yeniden 
inşa etmesini engelleme eylemi olarak başlamıştır.
 27 Mayıs 2013 tarihinde iş makinelerinin parka girme-
sinin ardından bu haberin sosyal medya aracılığıyla kısa sürede 
yayılması sonucunda bazı aktivistlerin parka gidip çalışmaları 
durdurmaya çalışmasına polis orantısız müdahalede bulunmuş-
tur. Bu müdahaleler ve Başbakanın inşaatın yapımında ısrarcı 
açıklamaları ile protestolar hükûmet karşıtı gösterilere dönüş-
müş ve başta Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere 
Türkiye'nin diğer illerine de yayılmıştır. 1 Haziran tarihinde 
polis kuvvetleri Taksim meydanından çekilmiştir ve protesto-
cular Gezi parkında bir kamp kurmuşlardır. Kampta gönüllüle-
rin çalıştığı kütüphane, revir, mutfak gibi tesisler kurulmuştur. 
15 Haziran akşamındaki polis müdahalesi sonrasında ise Gezi 
kampı dağıtılmıştır. 
 Bu olaydan sonra Türkiye'nin çeşitli illerindeki parklar-
da forumlar ve çeşitli eylemler düzenlenmeye başlanmıştır.
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her yer
taksim
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Resim: Erol Batırbek



 Çapulcu
 Projenin dayanağı olan planlar İstanbul 1. İdare Mahke-
mesi tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde iptal edilmiştir. 
Dönemin başbakanı Erdoğan'ın göstericilere "çapulcu" demesi 
sonrasında, bu kelimenin kullanılmasından dolayı 2003 yılında 
10 milyar TL tazminat ödendiğine dair emsal kararı ortaya 
çıkınca  protestocular kendilerini çapulcu kelimesi ile ifade 
etmeye başlamışlardır. Bazı medya kuruluşlarının gösteri ile 
ilgili haberleri yayınlamamasına tepki gösterilmiştir. Bazı 
haber kanallarının gösterilerin yoğun olduğu sırada penguen-
lerle ilgili belgesel yayınlaması karikatürler ve çeşitli şekillerde 
tepkilere neden olmuştur ve penguen de gösterilerde kullanılan 
sembollerden biri haline gelmiştir. 
 İçişleri Bakanlığı'nın 23 Haziran'da yaptığı açıklamaya 
göre Bayburt ve Bingöl hariç 79 ilde düzenlenen eylemlere 
toplam 2.5 milyon kişi katılmış, bundan daha fazla kişi de 
sosyal ağlar aracılığıyla görüşlerini aktarmışlardır. 
 Olaylar sonucunda Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah 
Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Selim Önder, 
İrfan Tuna,Serdar Kadakal, Berkin Elvan, Ahmet Atakan, 
Mehmet İstif, Zeynep Eryaşar hayatını kaybetmiş, 8163 kişi 
yaralanmıştır.
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direniş oldu
hissettiniz mi
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Resim: Erol Batırbek



 ‘’Tencere tava" eylemleri
 Türkiye genelindeki protesto ve yürüyüşler sırasında, 
evlerinden destek vermek isteyen insanlar ışıklarını yakıp 
söndürerek ve tencere gibi eşyalara vurarak, arabalarındaki 
insanlar kornalara basarak eyleme katıldı. 
 Müzisyen Fazıl Say da bu eyleme sahne aldığı bir 
konserde tencere çalarak destek verdi.

 "Duran adam" eylemleri
 Taksim'de 17 Haziran günü Erdem Gündüz'ün, Gezi 
Parkı'na müdahalesini protesto etmek için başlattığı eylem. 
Taksim Meydanı’nın ortasında yüzünü AKM’ye dönerek 
“duran” Gündüz’ün bu protestosu kısa sürede sosyal medyada 
duyuldu ve destek buldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Erdem 
Gündüz ayrıldı. Polis bazı duran insanları yaya trafiğini engelle-
diği gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 Sonraki günlerde değişik yerlerde yeni duran insanlar da 
ortaya çıktı.
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I-
bir çocuk ağaca tutunarak doğruluyor
umut sokaklarda şarkılarla büyüyor
ve haziran’da bir direniş örülüyor.

nasıl da şaşırıyor sıradanlık ve düzen
kımıldıyor yerin dibi de
ve su kendini yıkıyor kendiyle.

ışıklar bir geceye dokunuyor bir geleceğe
sapsarı bir kahkaha atıyor şehir
gülüş yerleşiyor insanlığın yüzüne.

II-
tarihin utangaç sayfalarını yırtarak
ve gülümseyerek geçildi bir isyanın içinden
gülün kırmızısı aktı haziranın üstüne

kırmızı elbiseli kadın gitti önce
ardında demir öfkeli halkın yarısı
kül kuşanarak bir yangının içine.

III-
işte haziran, hadi hazırlan
at yıllarla çatlayan sabır taşını
ruhunu yük yapma gövdene.

BOYUN 
EĞME

Hakan Çelikarslan



Hazırlayan: Hakan Çelikarslan

Sahibi: Veli Demir ( Eğitim-iş Genel Başkanı)
Genel Yayın Yönetmeni: Dilek Yurdugül ( Genel Basın Yayın Sekreteri) 
Hazırlayan: Hakan Çelikarslan
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