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ÖZET 

 

 

Günümüzde iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte dünya üzerinde birbirine 

internet ağı ile bağlanan insanların iletiĢim ve etkileĢim süreçleri yeni bir tür toplum 

biçimi olarak nitelendirilen “Ağ Toplumu” kavramını gündeme getirmiĢtir. 

BaĢlangıçta, küresel anlamda toplumdaki bireylerin ekonomik, kültürel ve siyasi 

amaçlı bir araya gelmelerini sağlayan ağ toplumunun, zamanla bireylerin gerek 

yaĢadıkları toplumlarda ve gerekse dünyada farklı coğrafyalarda görülen belirli 

toplumsal olay ve sorunlar etrafında örgütlenmelerinde de önemli rol oynadıkları 

görülmektedir. Özellikle, ağ toplumu içerisinde paylaĢım ve etkileĢime en fazla 

imkân tanıyan sosyal ağların toplumsal hareketlerin oluĢumunda ve katılımındaki 

rolü bu çalıĢmanın temel sorununu oluĢturmaktadır. Bu araĢtırmanın amacı, 

küreselleĢen dünyamızda bir ağ oluĢturan sosyal ağların, Castells‘in ağ toplumu 

çerçevesinde yeni toplumsal hareketler üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, 

Türkiye‘deki Gezi Parkı toplumsal hareketinin oluĢumunda ve katılımında sosyal 

ağların rolü incelenerek, sosyal ağlar ve toplumsal hareketler iliĢkisi analiz edilmeye 

çalıĢılacaktır. Bu bağlamda, Gezi Parkı toplumsal hareketinin gerçekleĢtiği ve 

Türkiye‘deki Twetter kullanım sayının hızla artarak 15 milyon 077 bin 500 kiĢiye 

ulaĢtığı 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm 

dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag ele alınarak eylemin sosyal 

paylaĢım ağı olan Twetter‘daki yansıması incelenecektir. Bu çalıĢmada nicel 

araĢtırma yöntemi uygulanacaktır.  

 

ÇalıĢmada yeni toplumsal hareketlerin önemli örneklerinden biri olarak görülen 

Türkiye‘deki Gezi Parkı olayları sürecinde sosyal ağların etkin olarak 

kullanılmasının Manuel Castells‘in ağ toplumunun yeni toplumsal hareketler 

bağlamında rolünü ortaya koymaya yönelik bu araĢtırma, aynı zamanda yeni 

toplumsal hareketlerin özellikleri konusunda detaylı bir çalıĢma ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Ağ Toplumu, Sosyal Ağ, Web 2.0, Toplumsal Hareket 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays, with the development of communication technology, people in the world 

connected to each other over the Internet network where communication and 

interaction processes are described as a kind of new form of society callsthe 

"Network Society" brought the concept of the agenda. Initially, the network society 

allowed individuals came together in globally for economic, cultural and political 

purpose. In time, the network society plays an important role for individuals in their 

society and also in different regions of the world for their organization around certain 

social phenomena and problems observed in different countries. Especially, 

recognizing the more opportunities to share and interact in the network society of 

social networks, the formation of social movements and the role of social networks 

in the accession issue is the basis of this study. The primary objective of this study is 

to examining the opinion of  today‘s social movements are occurring through social 

networks which they also thought to be the important role of the transformation of 

the social structure and the managerial structure of society within the framework of 

the network society of  Manuel Castells. For this purpose, the role of social networks 

in social movements will be review to try to analyze the relationship of social 

networks and social movements. 

 

In this context, the most frequently used both in Turkey and all over the world ten 

related hashtags will be examined on the date the date of the 31
st
 of May 2013 on 

Friday at Gezi Parki social movement when the usage of twitter increased very 

rapidly and has reached the number of 15 million and 077 thousand and 500 hundred 

people via twitter. The qualitative research method will be committed in both 

processes of data and also in the data analysis.  

 

Within the framework of the network society of Manuel Castells the purpose of this 

work is to analyze the role of effective use of social networks in the process of Gezi 

Parki events in Turkey which also seen as one of the important examples of new 

social movements in the world. 
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GĠRĠġ 

 

―Yeni hayatın kökleri her yere yayılır, merkezi bir plan yoktur, ama 

hareket eder ve ağlar oluĢturur, enerji akıĢını korur. Çünkü  düğümler 

her zaman birbirine bağlıdır; Yerel ve küresel internet ağ düğümleri 

var; bir de en devrimci eylemi kendisini yeniden icat etmek olan yeni 

tür bir devrimin nabzıyla titreĢen kiĢisel ağlar‖ (Castells, 2012:133). 

 

 

Toplumsal değiĢimde etkin role sahip olan insan-doğa iliĢkisinde, insan 

varoluĢundan itibaren yarattığı „teknolojilerle‟ doğayı denetim altına almaya ve ona 

egemen olmaya çabalar. Bu durum aynı zamanda insan-insan arasındaki çeliĢkiye de 

neden olmuĢ ve insanlar arasındaki „mülkiyet eşitsizliğine‟ neden olarak insanlar 

arası „farklılaşmayı‟ da ortaya çıkarmıĢtır. Ġnsanlar arası iliĢkilerin değiĢmesiyle 

gerçekleĢen toplumsal değiĢim gerek toplumda süregelen teknolojilere bağlı üretim 

ve mülkiyet iliĢkilerinin değiĢimiyle ve gerekse o toplumun üst yapısını oluĢturan 

anlamların, değerleri ve kuralları da değiĢimiyle gerçekleĢir. Dolayısıyla toplumsal 

değiĢim sürecinin temelinde ya „teknoloji‟ ya da „ideoloji‟ yatar ve birbirlerini bu 

sürecinde etkilerler. Toplumsal süreçlerin değerlendirilmesinde, toplumsal değiĢim 

ve dönüĢümlerde ve özellikle kitle iletiĢim alanındaki çalıĢmalarda teknolojiyi en 

belirleyici öğe konumuna koyan “teknolojik belirleyicilik” yaklaĢımının 

savunucularından olan McLuhan‘a göre, “araç” insan bedeninin uzantısı ve hatta 

dönüĢtürücüsüdür. Ġnnis, teknolojinin insanın fiziksel olarak yaptığı tüm iĢlevlerin ve 

özellikle de iletiĢim teknolojilerinin insan beynin bir uzantısı olduğunu savunur 

(Erdoğan ve Alemdar, 2010). Toplumsal değiĢimin insanoğlunu öncelikle doğaya 

hakim olma çabaları sonucu yarattığı teknolojilere bağlı üretim ve mülkiyet 

iliĢkilerinin değiĢimiyle baĢladığı görüĢünün aksini savunan Marx, değiĢimin aslında 

toplumun  „üst yapısını‟ oluĢturan “ideolojik” yapısında baĢladığını daha sonra 

örgütsel yapı ve teknolojik alanlara bu değiĢim yayıldığını savunur. DüĢüncelere 

iliĢkin bilimsel araĢtırma temelinde ele alınan “düşünce sistemlerini” ifade eden 

ideoloji genel anlamda, dünya ve toplum hakkında sahip olunan tüm bilgi ve inanç 

sistemleridir (Marx, 2005). 

 

Ġdeolojiyi toplumun “altyapı” ve “üstyapı” kavramları ile birlikte ele alan Marx‘a 

göre, toplumdaki maddi pratiklere dayanan ideoloji, aslında egemen sınıfın, 

toplumsal ve ekonomik eĢitsizliğin ve çatıĢmaların algılanmasını ve egemen sınıfın 
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gücünün korunup, toplumsal bütünlüğün sürdürülebilmesini sağlayan egemen 

düĢünceleri bir baĢka deyiĢle “egemen ideolojileridir” (Eagleton, 1996). Bu 

bağlamda, Innis ve McLuhan, teknolojide yaĢanan değiĢimlerin, toplumun maddi ve 

kültürel temelleri üzerinde oldukça önemli kabul edilebilecek değiĢimlere neden 

olduğunu, savunarak iletiĢim teknolojisi tarihini, uygarlık tarihinin merkezi olarak 

almıĢlardır. „Teknolojik Belirleyicilik‟ görüĢü olarak adlandırılan bu kuram iletiĢim 

teknolojilerinin toplumda bireylerin nasıl düĢüneceğini, hissedeceğini ve hareket 

edeceğini veya toplumun biçimini ve çalıĢmasını Ģekillendirir. Innis, bir toplumda 

istikrarı sağlayan koĢulların yine toplumdaki iletiĢim teknolojilerinin maddi 

biçimlerinin belirlediği görüĢünü ileri sürer. Innis‘e göre, ĠletiĢim araçlarının maddi 

biçimi (örneğin kil tablet veya kâğıt) sosyal biçimlerin (örneğin imparatorlukların) 

kendilerini belli coğrafik alanda yönetim ve ideoloji bazında yeniden-üretmesi 

becerisiyle güçlü bir Ģekilde bağlıdır. Innis‘e göre, yeni iletiĢim araçlarının 

bulunması, bu araçların yeni örgütlenmeler ortaya çıkarmasıyla toplumsal değiĢim 

meydana gelir (Erdoğan ve Alemdar, 2010). Kullanılan teknolojinin özelliğine bağlı 

olarak toplumların evrimleri Avcı ve Toplayıcı Toplum, Göçebe ve Bahçıvan 

Toplum, Tarım Toplumu, Sanayi Toplumu, Sanayi Sonrası Bilgi / Enformasyon 

Toplumu ve Bilgi Toplumunun sonucu olarak ortaya çıkan Ağ Toplumu olarak 

görülmektedir (Bahar, 2009). 

 

20. Yüzyılın son çeyreğinde benzeri görülmemiĢ bir teknolojik icat olan bilgisayar 

biliĢim teknolojileri bilgi toplumunun temelini oluĢturur. Üretimin temel kaynağını 

bilginin kendisinin olmasıyla beraber, toplumsal ve kültürel geliĢmelerin de yeni 

teknolojiler ve enformasyona tabi oluĢu bilgi toplumunun temel özellikleridir. Bilgi 

toplumunda bilgi akıĢının hızlandırıp kolaylaĢtırılması ve zaman ve mekân 

kullanımında sağladığı avantajları sayesinde küreselleĢen ekonomik faaliyetler 

süreci, aynı zamanda toplumların yaĢamlarına yön vererek küresel kültürün 

oluĢumuna neden olur. Bilgi toplumuyla birlikte ortaya çıkan küreselleĢme, 

toplumların ekonomik yapılarının yanı sıra zincirleme olarak sosyal ve politik 

yapılarını da etkisi altına almıĢtır. KüreselleĢmeyle birlikte müĢterek katılımın ve 

sosyal yararın belirleyici olduğu bilgi toplumunda sınıflı toplum yapısının yerini çok 

merkezli fonksiyonel toplum yapısı ortaya çıkmıĢtır. Ağlar oluĢturma teknolojisi 

1970‘lerde hem telekomünikasyonda bağlantı teknolojileri hem de bilgisayar ağları 

oluĢturma teknolojilerindeki büyük geliĢmelerden sonra özellikle internet teknolojisi 
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ile ortaya çıkmıĢtır (Castells, 2013).  Ġnternette “Web2.0” teknolojilerinin 

geliĢmesiyle birlikte dünya üzerinde internet ağı ile birbirine bağlanan insanların 

iletiĢim ve etkileĢim süreçleri içinde yaĢadığımız çağın modern toplumları 

açıklamakta kullanılan ―Ağ Toplumu‖ kavramının yaygın kullanımında etkili 

olmuĢtur. Bireylerin gerek siyasi, gerek ekonomik ve gerekse kültürel amaçlı bir 

araya gelmelerini sağlayan ağ toplumunun aynı zamanda kiĢilerin belirli toplumsal 

olay ve sorunlar etrafında örgütlenmelerini de kolaylaĢtırdığı görülmektedir. 

Günümüzde farklı coğrafyalarda görülen toplumsal hareketlerinin örgütlenme 

süreçleri yeni iletiĢim teknolojileri araçlarının kullanımı ile günden güne daha fazla 

artmıĢ, özellikle internet üzerinden oluĢturulan ağlar bu hareketlerin temel iletiĢim 

ortamı haline gelmiĢtir. Ġnternette aynı anda birçok insanın sanal ortamda bir arada 

bulunmasıyla oluĢan bu büyük ağ uzamsal farklılıkları aĢan, katılımcı, etkileyen, 

etkilenen, yayılan ve örgütlenen ağ toplumunu meydana getirmiĢtir.  Bu geliĢmeyle 

birlikte “sanal mekân‖ ve “sanal cemaatler” gibi yeni kavramlar hayatımıza 

girmiĢtir (Timisi, 2003). Anderson, milyonlarca insanın teknolojiyle bir araya 

gelmesi sonucunda, aynı anda her yerde bulunan bilgisayar ağlarıyla oluĢan sanal 

mekânda ortaya “sanal cemaatlerin” çıktığını savunur. Sanal cemaatler aynı 

zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık içeren ulusu hayal edilmiĢ bir “siyasal 

topluluklardır” (Anderson, 2004). 

 

Ġnternetin fiziksel mekân ve toplumsal iliĢkilerle olan paralelliği sayesinde, sanal 

topluluklar ve kimlikler oluĢturabilmesi, “sanal cemaatleri” (virtual communities) 

gündeme getirir. Genel anlamıyla coğrafi ya da mekânsal anlamda birbirlerinden 

uzak kiĢilerin ortak bir ilgi alanı ile iliĢkili, internet teknolojilerini kullanarak iletiĢim 

sağlayan özellikteki topluluklara sanal topluluklar denilir. Rheingold, sanal 

cemaatleri bir “elektronik topluluk” olarak bahseder (Rheingold, 1994). Dijk‘e 

göre, sanal cemaatler herhangi bir zaman ve fiziksel ortamdan bağımsız, yaĢam 

tarzları veya benzer birçok nedenden ötürü bir araya gelmeleri mümkün olmayan 

kullanıcıların internet ortamında etkileĢim içine girdikleri “sosyal örgütlenmelerdir” 

(Dijk, 2012). Wellman, bu yeni örgütlenme biçimlerinin, coğrafi yakınlık ve 

dayanıĢma esasına dayalı olarak Ģekillenen cemaat yapısının yerini sosyal ağlara 

bıraktığını savunur (Wellman, 1997). Bu durum aynı zamanda, bilgi toplumu 

ekonomisinin örgütlenme biçimi olarak enformasyon teknolojileri çerçevesinde 

geliĢen yeni bir üretim biçimidir. „Endüstriyel Kapitalizme‟ dayalı “cemaat 
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kavramı” bu kez sanal ortamda farklı bir biçimde „Enformasyonel Kapitalizmin‟ 

gereksinim duyduğu topluluğu/cemaati yaratmadaki inĢa süreçleriyle yer değiĢtirir 

(Castells, 2013). 

 

Castells, küreselleĢmeyle teknoloji alanında yaĢanan geliĢmeler ve iletiĢim 

araçlarında yaygınlaĢmanın sonucu olarak teknolojik paradigmanın ortaya çıkardığı 

ve önceleri ekonomik alanda olmak üzere siyasete, kültürde tüm sosyal hayatta 

görülen bu yeni toplum tipine “Ağ Toplumu” (The Network Society) adını verir. 

Castells‘e göre, bu yeni toplum ekonomiden, siyasete, kültürden sosyal iliĢkilere tüm 

toplumsal yapının değiĢimine neden olan teknolojik paradigmanın zaman, uzam ve 

iliĢkiler anlamında pek çok Ģeyi dönüĢtürmüĢ ve yeni algı kalıpları yaratmıĢtır. 

Castells‘e göre, ağlar ideolojik araçlardır (Castells, 2013). Bireysel ve kolektif 

varoluĢumuzun bütün süreçlerinin doğrudan yeni teknolojik araçlarla Ģekillenir. 

Ağlarla paylaĢılan enformasyon günümüzde dünya düzenini sağlamaya yarayan 

ideolojik bir araca dönüĢür ve böylece yeni bir toplumsal düzen ortaya çıkar. 

Castells‘e göre, zamana ve mekâna esneklik kazandıran ağların günümüz 

toplumunda aynı zamanda giderek baskın sosyal örgütlenme biçimi haline geldiğini 

ve dolayısıyla bireylerin siyasi, ekonomik ve kültürel amaçlı bir araya gelmelerini ve 

aynı zamanda kiĢilerin belirli toplumsal olay ve sorunlar etrafında örgütlenmelerinde 

etkin rol oynarlar. Bu bağlamda, Castells toplumsal eylemlerde sosyal ağların 

insanları örgütlemek, daha fazla kiĢiye ulaĢmak ve iletiĢimi sağlamak için 

kullanıldığını ve toplumsal eylemlerde sosyal ağ iletiĢim araçlarının dünyanın farklı 

kesimlerindeki insanlar tarafından aynı doğrultuda kullanılması, paylaĢım sosyal 

ağlarının evrenselliğine iĢaret etmektedir. Sosyal ağların günümüzde yaygın olarak 

kullanılmaya baĢlamasıyla birlikte toplumların dünyayı algılama biçiminde çeĢitli 

değiĢimler yaĢanmıĢ buna bağlı olarak insanlar artık kendilerini farklı mecralarda 

ifade edebilmek, tepkilerini farklı kanallarla dıĢarıya vurabilmek ve bambaĢka 

mecralarda özgürce haklarını savunabilmek gibi yetilere de sahip olabilmektedir 

(Castells, 2013). Marxist temele dayanarak Castells, toplumların çeliĢkili ve 

çatıĢmalı odluklarından dolayı nerede iktidar varsa orada karĢı iktidarın var 

olduğunu, buradaki karĢı iktidarda toplumsal aktörlerin toplumun kurumlarının 

arkasındaki varlık olan iktidara karĢı kendi değer ve çıkarlarını temsil etme talebiyle 

meydan okuduklarını savunur. Dolayısıyla, ağlarla küreselleĢen ekonominin, 
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siyasetin ve kültürün karĢısında bireylerin hayatlarına bir anlam kazandırma, özerklik 

isteği ve bu yöndeki talepleri sosyal ağlarda örgütlenen yeni toplumsal hareketleri 

ortaya çıkartır. Zaman ve mekân anlamında uzamsal farklılıkları ortadan kaldırarak, 

etkileĢimli, katılımcı bir biçimde bir anda birçok bireyin çevrim içi bir arada 

bulunmasını sağlayan ağ toplumu bu nitelikleri ile farklı bir örgütlenme ve eylem 

biçimlerine sahip yeni toplumsal hareketlerin doğmasına neden olur. 

 

“Tekno-iyimser yaklaşımcılar” dan olarak bilinen Castells, Shirky ve Gerbaudo gibi 

sosyal ağ teorisyenlerinin yeni toplumsal hareketlerde sosyal ağların rolü konusunda 

farklı görüĢe sahip olan ve “Tekno-kötümser yaklaşımcılar” olarak adlandırılanların 

baĢında Gladwell olmak üzere, Fenton, Zizek, Morozof ve Bennet gibi karĢıt görüĢlü 

araĢtırmacılar gelmektedir. Bu “Tekno-kötümser yaklaşımcılar” yeni toplumsal 

hareketlerin gevĢek yapısının ve birbirine eklemliliğinin, internetin ağsı 

dinamizmiyle örtüĢmediğini savunurlar. Castells‘in görüĢünün aksine Gladwell, 

dünyada geliĢen birçok yeni toplumsal hareketler üzerine yaptığı çalıĢmasının 

sonucunda sosyal ağların etkisi ile ilgili Ģüpheci bir tavır sergilemektedir. Gladwell‘e 

göre, toplumda gerek toplumun yapısında ve gerekse toplumun yönetsel yapısındaki 

gerçek toplumsal sosyal değiĢimler, yüksek riskli aktivizm ile gerçekleĢmektedir. 

Oysa sosyal ağlarda bu durumun tersini savunan Gladwell sosyal paylaĢım ağlarının, 

özellikle bireyler arası güçlü olmayan bağları teĢvik etmesinden dolayı sosyal 

ağlardaki toplumsal hareketlerin sadece düĢük riskli aktivizmi temsil ettiği 

görüĢündedir. Sosyal ağların devrim yapma kabiliyeti bulunmadığını savunan 

Gladwell baĢarılı bir toplumsal hareketin gerçekleĢmesi için güçlü bir hiyerarĢi ve 

düzgün bir görev dağılımı gerektiğini öngörmektedir. Gladwell‘e göre bireyler arası 

bağın kuvvetli olmamasının ötesinde, sosyal ağlarda özellikle lidersiz bir ağ oluĢumu 

güçlü bir toplumsal hareketin gerçekleĢmesi için gereken hiyerarĢik yapının 

oluĢturulamamasına neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, merkezi bir liderlik 

yapısına ve açık yetki sınırlarına sahip olamayan sosyal ağlarda herkesin eĢit söz 

sahibi olmasından kaynaklanan stratejik, taktik ve ideolojik yönlendirme yapmanın 

zorluğu bulunmaktadır. Bu sebeple bu tür yapılanmalarda Gladwell‘e göre amacı 

belirlemek ve uzlaĢmaya varmak oldukça zordur (Gladwell, 2010). Genel olarak 

baĢta Gladwell ve Morozof gibi sosyal ağların toplumsal hareketlerdeki önemine 

Ģüpheci yaklaĢan sosyal medya araĢtırmacıları, katılımcıların tercihi bakımından 

düĢük maliyet, düĢük risk ve yüksek katılımın mümkün olduğu çevrimiçi sosyal 
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ağlarda gerçekleĢen eylemlerin fiziksel anlamda bireylerin sosyal katılımını azaltarak 

geleneksel çevrimdıĢı sokak eylemlerinin bu nedenle zamanla yok olacağı 

düĢüncesini savunurlar (Morozof, 2009 ve Gladwell, 2010). 

 

Gladwell‘in görüĢünün aksini savunan Castells‘e göre, sosyal ağ iletiĢim araçlarının 

sağladığı hızlı koordinasyon imkânı sonucunda oluĢan ve sanal gibi görünen 

hareketler, bir anda gerçek dünyaya çıkıp hak arama, tepki koyma, protesto etme gibi 

faaliyetlerde bulunabilmekte ve ciddi sonuçlar elde edebilmektedir. Gladwell'in 

düĢük riskli eylemler, eleĢtirisinin tersine Castells‘e göre bu yeni toplumsal 

hareketler sonuç almaya yönelik yüksek riskli eylemlere dönüĢebilmektedir. 

GeçmiĢte gerçekleĢen toplumsal hareketlerin hiyerarĢik katı ve genellikle yerel 

örgütlenme yapılarının yerine sosyal ağlar çerçevesinde dağınık, esnek, lidersiz ve 

homojen yapıya sahip olan yeni toplumsal hareketlerin bu esnek yapı sayesinde çok 

kısa zamanda daha etkin ve çoğunlukla ulus ötesi eylemleri gerçekleĢtirilebilmesini 

mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda günümüzde yaĢanan siyasal ve toplumsal 

dönüĢümlerde bu yeni toplumsal hareketlerin yarattığı rol önemlidir. 

 

1990‘ların en yaygın iletiĢim teknolojisi olan uydu televizyon yayınlarıyla toplumsal 

değiĢimler Ben‘i Biz‘e dönüĢtürürken, bu toplumsal değiĢimler 2000‘lerde özellikle 

sosyal paylaĢım ağı iletiĢim araçları aracılığıyla biz olan bir nesli küresel anlamda 

birleĢtirerek yeni bir toplum biçimine ağ toplumuna dönüĢtürmektedir. Sosyal 

ağların, siyasal ve toplumsal hareketliliğe konu olan eylemlerin temel sebeplerinden 

biri olmadığı bir gerçektir ancak toplumların, sosyal ağlar temel bir iletiĢim aracı 

olarak kullanarak bir örgütlenme ortamı sağladıkları da yadsınamaz bir gerçektir. 

Özellikle Arap Baharı hareketleri, ağ toplumunun küresel anlamda sosyal ağlarda ne 

denli etkin olduklarını bizlere yansıtan önemli olaylar arasında yer almaktadır. Bu 

yönüyle çoğunlukla ağ toplumunun kullandığı sosyal ağların gücünün altı çizilir 

boyutlara geldiğini görmek mümkündür. Sosyal ağ iletiĢim araçları kullanıcı 

sayılarının hızlıca arttığı ülkemizde de, siyasal ve toplumsal konular, sosyal ağlarda 

iyiden iyi konuĢulur hale gelmiĢtir. Yeni geliĢen bu ortamın Türkiye çerçevesinde 

yeni toplumsal hareketler ile olan iliĢkisinin incelenmesinin bir gereklilik olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 



7 

 

Bu çalıĢmanın konusunu, Türkiye‘deki Gezi Parkı toplumsal hareketinin 

oluĢumunda ve katılımında sosyal ağların nasıl bir rolü olduğu incelenerek, sosyal 

ağlar ve toplumsal hareketler iliĢkisi analiz edilmeye çalıĢılacaktır. 

 

 

AraĢtırmanın Problemi: Günümüzde iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte 

dünya üzerinde birbirine internet ağı ile bağlanan insanların iletiĢim ve etkileĢim 

süreçleri yeni bir tür toplum biçimi olarak nitelendirilen “Ağ Toplumu” kavramını 

gündeme getirmiĢtir. BaĢlangıçta, küresel anlamda toplumdaki bireylerin ekonomik, 

kültürel ve siyasi amaçlı bir araya gelmelerini sağlayan ağ toplumunun, zamanla 

bireylerin gerek yaĢadıkları toplumlarda ve gerekse dünyada farklı coğrafyalarda 

görülen belirli toplumsal olay ve sorunlar etrafında örgütlenmelerinde de önemli rol 

oynadıkları görülmektedir. Özellikle, ağ toplumu içerisinde paylaĢım ve etkileĢime 

en fazla imkân tanıyan sosyal ağların toplumsal hareketlerin oluĢumunda ve 

katılımındaki rolü bu çalıĢmanın temel sorununu oluĢturmaktadır.  

 

AraĢtırmanın Amacı: Bu araĢtırmanın amacı, küreselleĢen dünyamızda bir ağ 

oluĢturan sosyal ağların, Castells‘in ağ toplumu çerçevesinde yeni toplumsal 

hareketler üzerindeki etkisini incelemektir. 

 

AraĢtırmanın Yöntemi: Bu araĢtırma, nicel araĢtırma yöntemi kullanılarak 

yapılandırılacaktır. ÇalıĢmada, sosyal ağlara ve toplumsal hareketlere iliĢkin 

kuramsal bilgiler genel olarak ele alınmaktadır. 

 

AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi: ÇalıĢmada sosyal ağlara ve toplumsal 

hareketlere iliĢkin kuramsal bilgiler genel olarak ele alınmakta ancak uygulama 

aĢaması Gezi Parkı toplumsal hareketi ile sınırlıdır.  

 
Türkiye‘de 2012-2013 yıllarından itibaren Twitter kullanıcı sayısının 7,2 milyon dan 

9.6 milyona ulaĢan bir artıĢı görülmüĢtür. Bu artıĢtaki en büyük etken 2013 Mayıs 

ayında meydana gelen Gezi hareketi gösterilmektedir (Tunç, 2014).  Mayıs - Haziran 

2013 tarihlerinde Gezi Parkı protestoları süresince Twitter Türk halkı için en yaygın 

kabul gören bir haber kaynağı haline gelmiĢtir. Türkiye'de günlük gönderilen tweets 

sayısı 7 milyondan hareketin patlak verdiği 31 Mayıs günü , 15,2 milyona ulaĢmıĢtır 

(Somento, 2013). Dolayısıyla bireylerin bilgi ve haber arayıĢı için Twitter önemli bir 
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sosyal ağ aracı olmuĢtur. Bu nedenle, anlık mesajlaĢma özelliğiyle birlikte gezi 

hareketinde en çok kullanılan sosyal ağ aracı olmasından dolayı bu çalıĢmada Twitter 

veri toplama aracı olarak ele alınmıĢtır. 

 

Bu kapsamda, veri toplama aracı olarak Twitter verilerine dayalı olarak 31 Mayıs 

2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla 

ilgili en sık kullanılan 10 hashtag‘den gönderilen 5 bin 516 adet tweet ele alınarak, 

eylemin sosyal paylaĢım ağı olan Twitter‘daki yansıması incelenecektir. Bu 

bağlamda, birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir 

araya getirilerek, anlaĢılır bir biçimde düzenlenip analiz yöntemine uygun Ģekilde 

değerlendirilecektir. Bu bağlamda, veriler arasında yer alan bir sözcük, cümle ve 

paragraf gibi anlamlı bölümler kodlanıp taĢıdıkları kavramlara göre belirlenen 

temalar altında sınıflandırılacaktır. 

 

AraĢtırmanın Sınırlılıkları: Toplumsal hareketler ve sosyal ağlar iliĢkisi 

düzleminde yabancı literatürde birçok yayın yapılmıĢ olmasına rağmen, ülkemizde 

konu ile ilgili akademik anlamda yapılmıĢ birkaç çalıĢma haricinde yayın 

bulunmamaktadır. ÇalıĢmanın iki sınırlılığı bulunmaktadır. Birincisi Twitter‘daki 

hashtag seçimi ile ilgi olan sınırlılıktır. Gezi Parkı olayları sürecinin yalnızca bir 

haftalık zaman aralığında 29 Mayıs 2013 ile 04 Haziran 2013 tarihleri arasında 

Twitter üzerinden 98 milyon 334 bin 370 tweet (Somemto, 2013) yayınlanması ve 

bunların tümünün incelenmesi çalıĢmayı zorlaĢtıracaktır. Zamanın kısıtlılığı 

nedeniyle yalnızca 31 Mayıs 2013 tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de 

tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag‘in ele alınmasıyla 

sınırlandırılmıĢtır. ÇalıĢmamızın ikinci sınırını zaman aralığı oluĢturmaktadır. Bu 

bağlamda, öncelikle çalıĢmanın bir gün ile sınırlandırılmasının diğer bir nedeni de 

Twitter‘da yoğun ileti akıĢının var olmasıdır. Gönderilen tweetlerin kayıt altına 

alınabilmesi için araĢtırma yürütücüsü hesap sahiplerinin gönderilerini Twitter‘ın 

ileti gönderim özelliği gereği geriye doğru tarama yöntemiyle elde etmiĢtir. Bunlar 

tweetlerin hesap sahipleri tarafından anlık olarak gönderilebilmesi ve gönderilen 

iletilerin hesap sahipleri tarafından silinebilmesidir. Diğer bir etken de, bu 

araĢtırmanın geçmiĢ tarihe dönük bir çalıĢma olmasıdır. Bu anlamda, geçmiĢe 

yönelik verilerin elektronik ortamda eriĢimlerinin araĢtırmacılar açısından en büyük 

engellerden birini oluĢturmaktadır. Bu nedenle örneklem döneminde iletilerin 
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tamamına (%100) eriĢebilmek için sürekli ve anlık bir gözlem yapılması 

gerekmektedir ki bu da mümkün değildir. Ayrıca tweetleri depolamanın daha etkin 

bir yolu bulunmadığından bu tez çalıĢmasında gönderilen tweetler bu yolla elde 

edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın Bulguları: Verilerin toplanması sürecinde bağlı kalınan nitel 

araĢtırma yöntemi, verilerin çözümlenmesi sürecinde de kullanılacaktır. Verilerin 

çözümü de nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan içerik analiz yöntemi kullanılarak 

yapılacaktır. AraĢtırmada, geriye dönük olarak olayların geçtiği 31 Mayıs 2013 

Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili 

en sık kullanılan 10 hashtag‘in olaylarla ilgili verileri soru formunda kodlanacak ve 

elde edilecek veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilecektir. 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler: ÇalıĢmada yeni toplumsal hareketlerin önemli 

örneklerinden biri olarak görülen Türkiye‘deki Gezi Parkı olayları sürecinde sosyal 

ağların etkin olarak kullanılmasının Manuel Castells‘in ağ toplumunun yeni 

toplumsal hareketler bağlamında rolünü ortaya koymaya yönelik bu araĢtırma, aynı 

zamanda yeni toplumsal hareketlerin özellikleri konusunda detaylı bir çalıĢma ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır.  

 

ÇalıĢma kapsamında bölümlerin içeriği Ģöyle özetlenebilir; 

 

Ġlk bölümünde, ağ toplumunun yapısının anlaĢılabilmesi bağlamında öncelikle, 

toplum tanımları ve toplum üzerine geliĢtirilen modeller, toplumsal yapı ve 

nitelikleri, toplumsal yapı ile yönetsel yapı iliĢkisi ve toplumun bu yapılarının 

değiĢiminde teknoloji ve ideoloji iliĢkisi geçmiĢten günümüze kadar gelen toplum 

evrimlerinin örnekleriyle anlatılacaktır. Toplumsal yapının açıklanmasının ardından 

araĢtırmanın temel kuramsal yaklaĢımı olarak temel alınan “Ağ Toplumu” ele 

alınacaktır. Bu bağlamda, öncelikle ağ toplumu yaklaĢımının ne zaman ve nasıl 

ortaya çıktığı, yaklaĢımın geliĢimini nasıl sürdürdüğü incelenecektir. Bu çalıĢma, ağ 

toplumu yaklaĢımı çerçevesinde toplumsal ve yönetsel yapının dönüĢümü ile 

toplumsal hareketler arasındaki iliĢkisinin belirlenmesinde öncü örneklerden biri 

olmak iddiasındadır. 

 

Ġkinci bölümde, toplumsal değiĢimin dinamiği olan iletiĢim teknolojilerinin 

geçmiĢten günümüze geliĢimi ele alınacaktır. Bu bağlamda, toplum ve iletiĢim 
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iliĢkisi incelenerek günümüzde geliĢen toplumsal hareketlerin oluĢumunun ve 

geliĢimin hangi süreçlerden geçerek meydana geldiğinin anlaĢılabilmesi için sosyal 

paylaĢım ağlarının çıkıĢı ve özellikleri ve sağladığı yenilikler ve etkiler anlatılacaktır. 

Bu etkiler açıklanırken ağ toplumu yaklaĢımı bağlamında sosyal ağların sosyo-

ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-politik/siyasal dönüĢümlere nasıl sebebiyet 

verdiği tartıĢılacaktır. 

 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde, toplumsal yapının değiĢiminde toplumsal 

hareketlerin rolünün anlaĢılabilmesi için öncelikle geçmiĢten günümüze toplumsal 

hareketler ile iletiĢim teknolojilerinin iliĢkisi ele alınarak geçmiĢteki toplumsal 

hareketlerdeki etkileri incelenecektir. Günümüzde temel iletiĢim aracı olarak görülen 

sosyal paylaĢım ağlarında geliĢen toplumsal hareketlerde sosyal ağların rolü 

araĢtırılacaktır. 

 

Dördüncü bölümde, sosyal ağlarda geliĢen toplumsal hareketlerin Türkiye örneği 

olarak ele alınan Gezi Parkı hareketinin Manuel Castells‘in ağ toplumu çerçevesinde 

örnek vaka uygulaması yapılacaktır. Bu bağlamda, çalıĢmanın bu son bölümü önceki 

bölümlerde elde edilen bulguları bir araya getirerek araĢtırmanın yöntemine ve alınan 

bulguların değerlendirilmesi sonucunda önerilere yer verilecektir. Böylece günümüz 

toplumsal hareketleri içinde Gezi Parkı hareketinde sosyal ağların rolü öne 

çıkarılacaktır.
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1. TOPLUM, TOPLUMSAL YAPI, TOPLUMSAL DEĞĠġĠM 

VE AĞ TOPLUMU YAKLAġIMI 

 

ÇalıĢmamızın bu bölümünde, ağ toplumunun yapısının anlaĢılabilmesi bağlamında 

öncelikle, toplum, toplumsal yapı, toplumun yönetsel yapısı ve toplumun bu 

yapılarının değiĢimindeki etkenler geçmiĢten günümüze kadar gelen toplum 

evrimleri üzerinde incelenerek araĢtırılacaktır. Günümüze kadar gelen toplum 

evrimlerinden sonuncusu olarak nitelendirilen, içinde bulunduğumuz bilgi 

toplumunun ürünü olarak adlandırılan ağ toplumunun yapısı ise çalıĢmamızın üçüncü 

bölümünde ayrıca ele alınacaktır. 

 

1.1. Toplum Tanımları ve Modelleri 

 

Tarihi süreç içerisinde, toplum üzerine yapılan ilk çalıĢmalar M.Ö. 4. Yüzyılda 

Aristo‘nun “toplumsal dayanışma” (Philia), “özel gruplaşmalar” (Coinonia), 

“devlet aynı zamanda tüm toplum” (Politeia) ve “toplumsal normlar bütünü” 

(Nomos) kavramları ile görülmektedir. Aynı dönemin bir baĢka Antik klasik Yunan 

filozoflarından Platon, toplumsal olayları bilimsel yönden incelemiĢ, filozofların 

toplumun idaresi için en yetenekli kiĢiler olduğunu iddia savunarak, özellikle sınıf 

iliĢkisi ve toplumun idaresi kavramlarının temelini oluĢturmuĢtur (Tekinalp ve Uzun, 

2009).   

 

17. ve 18. yüzyılda, insan toplumlarını araĢtıran, toplumun farklı kesimlerinin 

birbiriyle bağlantılarını ortaya çıkaran ve belirli olayların açıklamasını yapmanın 

ötesinde bu olayların toplumda ortaya çıkardığı anlamları genelleĢtiren toplumbilimi 

üzerine, birbirinden farklı görüĢler savunan birçok düĢünür vardır. Bu düĢünürlerin 

baĢlıcaları Ģöyle sıralanabilir; “Baskıcı ve tutucu” görüĢün savunucusu Hobbes 

(1588-1679), “demokratik ve liberal” görüĢün savunucusu Spinoza (1632-1677), 

“toplumun devletle aynı olduğu” görüĢünün savunucusu Leipniz (1646-1716), 

“özgür rekabete dayalı kapitalizm” kavramını oluĢturan Smith (1723-1790), 

“insanların sosyal ve fiziki ortamını, kanun, örf ve adalet ile siyasal rejimin 

bağlantılarını” inceleyen Montesquieu (1689-1755), “toplumbilim tarihini, tinsel ve 

maddi üretim arsındaki ilişkileri, devletin ekonomik ilişkiler içinde gelecekte yok 
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olması türünden toplumsal sınıflar” gibi konuları ele alan Simon (1760-7825) ve 

toplumbilimin “pozitif felsefenin” temeli olarak “insanın niteliğini araştıran” bir 

bilim dalı olduğu görüĢünü savunan Comte (1789-1853) olarak özetleyebiliriz 

(Giddens, 2000: 8 aktaran Tekinalp ve Uzun, 2009: 7-8). Toplumbilimin bütün 

bilimlerin içerisinde en önemli bilim dalı olarak, toplumbilim kelimesini ilk defa 

kavramsallaĢtıran Comte, insanlık tarihinin düzenli olduğunu ve toplumların 

geliĢiminin üç aĢamadan oluĢtuğunu savunur. Comte‘ye göre, toplumların 

geliĢimindeki aĢamalar Ģöyle ifade edilir (Giddens, 2000: 8 aktaran Tekinalp ve 

Uzun, 2009: 8); 

 

Teolojik AĢama (askeri): Toplumda ilkel insanlar deneyimlerine bağlı olarak yorum 

ve gözlemlerde bulunurlar. Doğadaki her Ģey, dağlar, ırmaklar ve tüm varlıklar irade 

ve bilinç sahibi Ģeylere dönüĢtürülerek doğal olaylar hem bireyselleĢtirilir hem de 

toplumsallaĢtırılır. Özellikle, askeri liderler teolojik güçlere dayandırılmıĢ ve bu 

liderlerce oluĢturulan askeri güçlerle toplumsal düzen sağlanmıĢtır. 

 

Metafizik AĢama (adli): Teolojik aĢamadaki doğayla bütünleĢtirilen insanın 

yarattığı ilahlar ve ruhların yerini adli soyutlamalar alır. Askeri güçlerin yerini iç 

düzeni anayasa ve kanunlar sağlamıĢ, korku ve kuvvetin yerini metafizik soyut 

kavrayıĢ almıĢtır. 

 

Bilimsel veya Pozitif AĢama (sınai): Bu aĢamada doğa ve toplumda geliĢen olaylara 

pozitif gözlemsel yaklaĢımla akılcı iliĢkiler kurularak endüstriyel geliĢme 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Comte, özetle insanlık tarihinin bir düzen içinde gerçekleĢtiğini ve bu düzenin de 

istikrarın ve toplumsal dengenin sağlanmasında temel olduğunu savunur. Comte‘nin 

bu görüĢü özellikle, toplum tarihini ekonomik açıdan inceleyen ve toplumbiliminin 

kurucularından biri olarak kabul edilen Alman filozof Karl Marx‘ın çalıĢmalarına yol 

göstermiĢtir. Comte‘nin düĢüncelerinden yola çıkarak Marx, Sanayi Devrimi 

sırasında toplumda ortaya çıkan değiĢimleri açıklamaya yönelik yaptığı 

çalıĢmalarıyla “ekonomi sosyolojisi” kavramını geliĢtirmiĢtir. Marx‘a göre, 

toplumdaki üretim iliĢkileri toplumun temelini oluĢtururken aynı zamanda bu temel 

toplumdaki hukuk, kültür ve siyaseti de belirleyerek toplumun “üst yapısını” 

oluĢturur. Sanayi Devrimi sırasında ortaya çıkan, “burjuva” ve “proletarya” sınıfları 



13 

 

arasındaki eĢitsizlik üzerine yaptığı çalıĢmalarıyla toplumu, sınıflar arası bir 

etkileĢim süreci olarak tanımlayan Marx‘a göre, üretim etkinliği sınıfları da 

belirleyerek, toplumdaki bireyler arası eĢitsizliğin ve sınıfların doğmasına neden 

olmuĢtur. Bu temel anlayıĢla Marx, “insanlığın tarihini aslında sınıf çatışmalarının 

tarihi olarak nitelendirir” ve bu doğrultuda toplum “uzlaşmaz sınıfların çatışmaları 

sonunda belirlenen bir etkileşim sürecidir” (Kongar, 2013: 41-45).   

 

Önceki yüzyıllarda filozoflar, toplumbilimini genellikle tarih felsefesi ile birlikte ele 

alırken 19. ve 20. Yüzyılda, çağdaĢ toplumbilimciler toplumsal olayları giderek 

kendilerine özgü koĢullar içinde sistemli olarak ele almıĢ ve daha sınırlı kuramlar 

ortaya koymuĢlardır (Dönmezler, 1994: 35). ÇağdaĢ toplumbiliminin kuramcılarının 

baĢında, Alman Okulunun kurucularından olan Emile Durkheim (1858-1917) ve 

Max Weber (1864-1920) gelmektedir. Bireyi toplumla birlikte elen alan Durkheim‘e 

göre, toplum ortak inançlar, kurallar ve değerlerden oluĢan bir “ideolojik birliktir”. 

Toplumda düzenin oluĢumunda gerekli olan baskıyı, fiziki denetimin yerine, ahlaki 

değerler yani toplumsal ortak bilincin yarattığı değerler sağlar (Giddens, 2000: 8 

aktaran Tekinalp ve Uzun, 2009: 8). Bireyi biyolojik bir varlık olmanın yanı sıra aynı 

zamanda toplumsal bir varlık olarak ele alan Durkheim, toplumlardaki iĢbölümü 

konusu üzerine yaptığı çalıĢmalarda toplumsal iĢbölümündeki değiĢimin toplumları 

ikiye ayırdığını savunur. Buna göre; “Mekanik dayanışmanın” diğer bir değiĢle 

“Benzeşim dayanışmasının” egemen olduğu çoğunlukla geleneksel toplum yapısına 

sahip olan bu toplumlarda bireyler arası farklılık çok azdır ve toplumun bireyleri aynı 

duygu yapısına, değerlere, kültürel pratiklere ve inançlara sahiptirler. Diğer yandan, 

“Organik dayanışmada” ise, toplum bireyleri arasında bir benzeĢme söz konusu 

değildir. Organik dayanıĢmanın egemen olduğu çoğunlukla modern toplumlarda 

bireyleri bir arada tutan Ģey, “toplumsal olgu” diğer bir değiĢle “consensus‟dur” 

(Güngör, 2011: 22). Toplumu kurumsal bir sistem olarak gören Durkheim, toplumsal 

kurumun bu özelliğini kendi geliĢtirdiği “toplumsal olgu” kavramıyla bağdaĢtırır. 

Buna göre toplumsal olgu, toplumdaki bireyin uyması gereken davranıĢ biçimlerinin 

dıĢ bir baskıyla bir anlamda toplumsal kurumlarla gerçekleĢtirilmesiyle meydana 

gelir (Kongar, 2013: 41-45). 

 

ÇağdaĢ toplumbilimcilerden ve “Sosyal Darvinizm” kurucularından olan Herbert 

Spencer, toplumları biyolojik organizmaya benzeterek bu yapının sağlıklı ve 
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mükemmel iĢlemeleri için, toplumların bütünlüklü bir yapı içerisinde olmalarını 

sağlayacak bireylerin de sağlıklı olmaları ve mükemmel bir iĢleyiĢ göstermeleri 

gerektiğini savunur. Bu noktada, Spencer‘a göre, bireyler arasında çok iyi bir 

iĢbirliği ve örgütlenmenin oluĢturulması gerekmektedir (Güngör, 2011: 22). 

Spencer‘ın etkisiyle toplumları sürekli değiĢen ve kendini yenileyen canlı 

organizmaya benzeten Max Weber ise, tarihi-toplum bilimsel bir geleneği savunan 

Marx‘ın “makro-toplumbilim” akımının etkisinde kalarak, modern toplumlarda 

kapitalizmin ortaya çıkardığı “ideal tip” kavramını savunur.  Weber‘e göre, 

“bürokrasi” modern toplumlarda bu ahenkli düzeni sağlayan bir ideal tip diğer 

yandan “toplumsal hareketler” ise bu “ideal tipten sapma” olarak görülür 

(Dönmezler, 1994: 39).  Ġnsan ve toplumun sürekli değiĢim halinde olduğunu 

savunan Weber, toplumdaki kültürel değiĢimin aynı zamanda toplumdaki değiĢime 

deneden olduğunu savunur (Güngör, 2011: 24). Weber ile aynı düĢünceyi paylaĢan 

Sorokin‘e göre, belli anlam değer ve kurallara sahip olan belli bir çevrede bu anlam, 

değer ve kuralları birbirleriyle yaptıkları etkileĢimlerde kullanan bilinçli kiĢi ve 

gruplardan meydana gelen toplum sosyo-kültürel bir olaydır. Sorokin‘e göre, bu 

anlam, değer ve kurallar toplumun manevi kültürünü oluĢtururken, manevi kültürü 

nesnelleĢtiren yani objektifleĢtiren bio-fiziksel araçlar yani teknoloji de toplumun 

maddi kültürünü oluĢturur (Kongar, 2013: 41-45).  

 

Özetle, birbirinden farklı yaklaĢımlardaki toplum tanımlarında ortak temel noktalara 

bakıldığında toplum, “Uzun zaman ve mekân dilimleri içinde durmadan 

tekrarlanan kurumsallaşmış toplumsal davranış biçimleri ya da bir başka 

deyişle sosyal olarak üretilen davranış ve inanç biçimlerinin oluşturduğu bütün 

ya da sistem” olarak tanımlanabilir (Giddens, 1997: 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1.1.1. Toplum Modelleri 

Bu bölümünde, ağ toplumunun yapısının anlaĢılabilmesi bağlamında toplum 

modelleri üzerine geliĢtirilen kuramlar ve bu kuramların özelliklerinin toplumsal 

değiĢimdeki etkileri incelenerek araĢtırılacaktır. 

 

1.1.1.1. Büyük Boy Kuramlar 

 

Toplumsal değiĢimde büyük boy kuramlar, toplumları tüm insanlık tarihi içerisinde 

ele alan bütün insanlık tarihini kapsayan evrensel kuramlardır. Ġnsanlığın 

doğuĢundan günümüze kadar meydana gelen değiĢmeleri açıklamaya çalıĢan büyük 

boy kuramların temel amacı, insanlık tarihinin geliĢimindeki etkenleri bulmaktır. 

Büyük boy kuramlar, “organizma”, “evrim”, ve “diyalektik” olmak üzere üç 

kavram çevresinde ele alınarak üç ana toplum modeli oluĢturulmuĢtur. 

 

1.1.1.1.1. Organizmacı Toplum Modelleri 

 

Organizmacı Toplum Modellerine göre, insanlık tarihi, doğan, büyüyen ve ölen 

toplumların tarihini olarak görülür ve bu nedenle, toplumların uygarlıkları ya da 

kültürleri canlı organizmalar gibi doğan, büyüyen ve ölen varlıklar olarak ele alınır. 

Organizmacı toplum kavramını benimseyen Auguste Comte‘ye göre, toplum, birey, 

aile ve toplum olmak üzere üç elementten oluĢan bir organizmadır. Toplumun kabile, 

millet gibi tüm diğer sosyal formalarını oluĢturan aile kendine kendine yetebilme 

potansiyeline sahip toplumun en küçük ve en temel sosyal birimidir. Toplumun 

organları o toplumun kurumlarıdır ve aile de toplumun en küçük denetim kurumudur  

Toplumun bireysel organizmadan üstün olduğunu savunan Comte‘ye göre, toplumun 

özellikleri arasında en önemlileri itaat ve yönetime olan “doğal” eğilimidir. 

Toplumun geliĢimi konusunda endüstri hayatına değinen Comte, endüstri hayatının 

aile hayatını da mümkün kılabildiğini savunur ve Comte‘ye göre, burada erkekler 

hayatın rasyonel yanından, kadınlar ise hislerden sorumludur (Martindale, 1981 

aktaran Kasapoğlu, 2013: 197-198). 
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Bir organizmadan oluĢtuğu düĢünülen ve canlılar gibi, toplumlar da küçük bir birim 

olarak baĢlar, büyük boyuta ulaĢan toplumun temel özellikleri Spencer‘a göre Ģöyle 

sıralanır (Martindale, 1981 aktaran Kasapoğlu, 2013: 197); 

 

1) Toplum büyüme geçirir,  

2) Toplumun büyüme süresince yapısal farklılaĢmalar yaĢanır,  

3) Toplumun iĢlevleri karĢılıklı bağımsızdır,  

4) Sıradan bir organizma gibi, toplum birimlerden oluĢmuĢ bir halk olarak 

görülebilir,  

5) Toplumu oluĢturan parçaların yok edilmesiyle tüm organizma yok edilebilir.  

 

Spencer, toplumların geliĢiminin de hayvanların geliĢiminde olduğu gibi aynı 

organik ilkeye dayalı olduğunu savunur. Bu bağlamda, Spencer‘a göre, her geliĢmiĢ 

toplumda “Besleyici/sürdüren sistem”, “dağıtım sistemi”  ve “düzenleyici sistem” 

olmak üzere üç organ sistemi vardır, en basit topluluklarda bunlardan en az biri 

küçük farklılıklara sahiptir (Martindale, 1981 aktaran Kasapoğlu, 2013: 197). 

 

1.1.1.1.2. Evrimci Toplum Modelleri 

 

Evrimci modellerde, insanlık tarihi, zaman içerisinde toplumların kendi içinden gelen 

birikimlerle ortaya koyduğu bir geliĢmenin sonucu yani bir evrimi olarak kabul 

edilir. Bu modellere göre, insanlık tarihinin evrimi doğrusal bir çizgi üzerinde geliĢir. 

Bu nedenle, insanlık tarihinin evriminin geliĢme çizgisi izlenerek, insanlık 

tarihinin gelecekteki evrimi de buna göre belirlenebilir. Huxley‘e göre evrim; “Kendi 

kendini devam ettiren, kendi kendine değişen ve kendi kendini aşan, zaman içinde 

doğrusal olan, bu yüzden geriye dönemeyen, yenilik, farklılık, daha karmaşık 

örgütlenme ve artan bilinçli zihinsel etkinlik yaratan bir süreçtir” (Kongar, 2013: 

49). Bu bağlamda evrimci yaklaĢımlar, insanlık tarihini genellikle kendi içinde 

meydana ve sürekli kendi kendini devam ettiren, değiĢen, yenilikler, farklılıklarla 

artan zihinsel etkinliklerin birikimleri sonunda ortaya koyduğu geliĢmenin bir sonucu 

olarak görülürler. Evrimci model savunucularının baĢında gelen Herbert Spencer, 

toplumun bir organizma olarak zamanla evrim geçirdiğini ve bu evrim sırasında 

toplumun gittikçe karmaĢıklaĢarak, yapısındaki ve parçalarının iĢlevlerindeki 

farklılaĢmaların arttığını savunur. Spencer‘a göre, toplumun farklılaĢması sonucunda, 

toplumdaki farklılaĢan parçalar arasındaki karĢılıklı bağımlılık da artar ve buna 

http://www.nkfu.com/herbert-spencer-kimdir/
http://www.nkfu.com/herbert-spencer-kimdir/
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paralel olarak bu farklılaĢma, toplumlar geliĢtikçe devam eder. Spencer, toplumdaki 

farklılaĢan parçalar arasındaki karĢılıklı bağımlılığı konusunda feodal toplumda 

askeri düzeni ve sanayileĢmiĢ toplumda rekabet ve iĢbirliği bileĢiminin oluĢturduğu 

formları örnek gösterir (Martindale, 1981 aktaran, Kasapoğlu, 2013). 

 

1.1.1.1.3. Diyalektik Toplum Modelleri 

 

Durant‘ın “zıtların etkileşimi” olarak tanımladığı diyalektik toplumsal modellerde 

değiĢimin temeli olarak ele alınır. Buna göre, insanlık tarihindeki her geliĢme bir 

önceki aĢamanın tam zıddı olduğu görüĢü savunulur (Kongar, 2013: 50). Bu 

bağlamda, toplumdaki değiĢmenin nedeninin toplumsal sınıflar arasındaki çatıĢma 

olduğunu savunan Karl Marx‘a göre, toplumsal değiĢim toplumun üretim biçimine 

ve toplumdaki çıkar ve düĢünceleri birbirinden farklı olan toplumsal sınıflar 

arasındaki çatıĢmaya dayanarak bu sınıflar arasındaki mücadele ve uyumsuzluk 

sosyal değiĢmeyi oluĢturur. 

 

1.1.1.2. Orta Boy Kuramlar 

 

Toplumu değiĢmenin birimi olarak ele alan kuramlar olarak orta boy kuramlar, 

toplumun iĢleyiĢ ve değiĢme mekanizmasının üzerinde odaklanmıĢtır. Bu modelleri 

iki grupta incelemek mümkündür (Bahar, 2009: 14-16);  

 

1.1.1.2.1. Yapısal-Fonksiyonel Toplum Modelleri 

 

Durkheim, Comte, Spencer, Parsons ve Merton yapısal-fonksiyonel model 

yaklaĢımının önde gelen teorisyenleridir. Spencer, bu yaklaĢımını toplum ile insan 

vücudu arasında bir benzetmeyle açıklar. Spencer‘a göre, nasıl ki insan vücudundaki 

iskeletlerin, kasların, iç ve dıĢ organların birbirinden bağımsız halde çalıĢmasına 

rağmen hepsinin ortak hedefinin tüm vücudun sağlıklı bir biçimde çalıĢmasını 

sağlamak ise toplumdaki tüm sosyal yapıların da insan vücudundaki bu organlar gibi 

birlikte çalıĢarak toplumun ayakta kalmasını sağlarlar.  

 

Parson ise, toplumu bir çalıĢan bir sistem olarak yorumlayarak bu sistemin çalıĢması 

ve ayakta kalması için temel iĢlerin yani sosyal fonksiyonların-iĢlevlerin tespit 

edilmesi gerekliliğini savunmuĢtur. Parson, sosyal iĢlevlerin üzerinde yoğunlaĢarak 

“görünür işlevler” ve “görünmez işlevler” kavramları geliĢtirmiĢtir. Buna göre, 
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görünmez gizli iĢlevler niyetlenmeyen bilinmeyen iĢlemler ve bilinen ve sonuç 

beklenen iĢlemler de görünür iĢlevlerdir. Bu yaklaĢıma göre, birbirine bağımlı olan 

toplumsal öğeler, oluĢturdukları toplumun uyumunu sağlamak için, ahenkli bir 

biçimde birbirlerini destekleyerek iliĢki kurarlar. Böylelikle, bu toplumsal öğeler 

birbirleriyle fonksiyonel bir bütünleĢmeyle toplumu meydana getirirler. Yapısal-

fonksiyoncu yaklaĢımlar toplumun bütünlüğünü ve parçalar arasındaki uyuma vurgu 

yaparak toplumu birbirine bağlayan unsurların neler olduğunu araĢtırılar. Ancak 

bunu yaparken sosyal sınıf, ırk ve cinsiyet gibi toplumda çatıĢmaya neden olan 

sebepleri dikkate almaz sosyal çatıĢmaları görmemezlikten gelir. Bu nedenle sosyal 

çatıĢma modeli bu yaklaĢıma muhalif olarak geliĢtirilmiĢtir (Bahar, 2009: 14-16). 

 

1.1.1.2.2. ÇatıĢma Toplum Modelleri 

 

Yukarıda bahsettiğimiz yapısal-fonksiyonel modelin aksine kelime anlamından da 

anlaĢılacağı gibi çatıĢma yaklaĢımına göre toplum birbiriyle çatıĢan öğelerden 

meydana gelir. Bu bağlamda, toplumsal çatıĢma her yerde her an vardır ve bundan 

dolayı toplum her an değiĢimle karĢı karĢıyadır ve değiĢimde sürekli toplumun bir 

bütün olarak devamlılığının sağlanması için yeni yöntemler araĢtırır.  

 

Dolayısıyla toplum çatıĢmaların olageldiği süreç olarak ele alınır. Sosyal grupların 

arasında oluĢan anlaĢmazlık ve çıkar çatıĢmalarını kapsayan üstünlük mücadelesi 

olan çatıĢma, tarihsel süreçte toplumları ĢekillendirmiĢ ve insanların dünya geneline 

yayılmasına neden olmuĢtur. Diğer yandan insanların birbirleriyle iletiĢim halinde 

birbirleriyle uyum içinde bir birliktelik sağlama biçimi olarak da tanımlanan çatıĢma 

sonuçta sosyal gruplar arasında iletiĢimi ve etkileĢimi durduracağından dolayı 

uzlaĢma için önemli görülür.  

 

“Sosyolojik Teorinin Özellikleri ve Tipleri” (Nature and Types of Sociological 

Theory) kitabında Martindale, her toplumun çatıĢmaya sahip olduğunu ve 

toplumdaki bu çatıĢma ortamında birbirine karĢı savaĢan bireylerin olduğunu ve bu 

bireylerden bazısının bu türdeki çatıĢmalara daha fazla maruz kalabildiklerini 

savunur. Martindale‘e göre, çatıĢma temelde toplumun esas gerçeği olarak algılanır ve 

her toplum hayatta kalabilmek adına gerçekleĢen çatıĢma hakkında az da olsa belli bir 

gerçekçiliğe gereksinim duyar (Martindale, 1981 aktaran Kasapoğlu, 2013: 209).  
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Martindale, kitabında toplumdaki çatıĢma üzerine geliĢtirilen teorileri kısaca Ģöyle 

özetler; 

 

 ÇatıĢma teorileri Antik Yunan‘da Atomistler ve Sofistlere, Roma‘da 

Polybius‘a, Arap toplumlarında Ġbn-i Haldun‘a, Rönesans‘ta Machiavelli, 

Bodin‘e ve oradan da Hobbes‘a uzanan bir geçmiĢe sahiptir. 

 ÇatıĢma teorisini akılcılıktan çıkarak ilk olarak ampirik bir temele dayandıran 

Hume olmuĢtur. 

 

 Hume‘un ampirik çatıĢma teorisini temel alarak çatıĢmaya olumlu anlam 

yükleyen ilk çatıĢma kuramcısı Ferguson olmuĢtur. 

 

 18. Yüzyılda, Adam Smith ve Malthus ekonomik alanda çatıĢmaya olumlu 

bakarak hayatta kalma mücadelesinde çatıĢmanın üretkenliği, yeterliliği 

artırdığını savunmuĢ böylece çatıĢma kuramları ekonomi kendisini 

göstermiĢtir.  

 

 ÇatıĢma teorileri 19. yüzyılın baĢında biyoloji alanında ilk olarak Darwin‘in 

evrim teorisiyle ele alınmıĢtır. 

 

 19. yüzyılda çatıĢma kuramları Marksizm ve Sosyal Darwincilik ile çatıĢma 

ideolojisi ortaya çıkmıĢtır. Buna göre, Marksizm tarihi sınıf çatıĢması 

temelinde ele alarak toplumsal geliĢmenin temelini sınıf çatıĢmasının neden 

olduğunu ileri sürmüĢ diğer yandan Sosyal Darwincilik ise üstün ve geri 

ırklar temelli bir çatıĢma temelinde toplum yapısını savunmuĢtur. 

 

 19. yüzyılda Marksizm ve Sosyal Darwinciliğin dıĢında toplumsal çatıĢma 

teorilerinde ideoloji kapsamına girmeyen çatıĢma teorilerini geliĢtirilmiĢtir.  

Bagehot, Gumplowicz, Ratzenhofer, Sumner, Small, Oppenheimer, Vold ve 

Dahrendorf bu ekolün temsilcileridir (Martindale, 1981 aktaran Kasapoğlu, 

2013: 222-223). 

 

Genel olarak çatıĢma “bireysel” ve “toplumsal” düzeyde ele alınmıĢtır. Freud ve 

Simmel, gibi kuramcıların ele aldığı bireysel çatıĢma bireylerin içgüdüsel bir eylemi 

olarak değerlendirilirken, Marks, Weber ve Dahrendorf‘un ele aldığı toplumsal 
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çatıĢma toplum içindeki çeĢitli gruplar arasındaki çıkar çatıĢması olarak 

değerlendirilmiĢtir.  

 

ÇatıĢma üzerine yapılan çalıĢmalar genellikle Marxist ya da Weberci çatıĢma 

yaklaĢımları temel alırlar. Bu çatıĢmacı gelenek yaklaĢımları sosyal sınıf, cinsiyet ve 

etnik gruplaĢma alanlarındaki eĢitsizlik temelli çatıĢmaları ele almıĢlardır. Örneğin, 

Marxisim çatıĢmayı sosyal-toplumsal değiĢimin temel etkeni olduğunu savunarak 

sınıf çatıĢmalarını incelerken Weber, çatıĢmanın asıl kaynağının sınıfsal temellerden 

bağımsız toplumdaki politik, cinsiyet ve ırk farklılıkları gibi nedenlerden kaynaklı 

olabileceğini savunur. Toplumların farklı oluĢunun nedenlerinin baĢında toplumdaki 

bireylerin dünyayı algıla biçimlerinin farklılığından kaynaklandığını savunan Weber 

için, “fikirler, özellikle inançlar ve değerler toplumun anlaşılmasında anahtar rol 

oynamaktadır” (Bahar, 2009: 45). 

 

Bu bağlamda Weber, Marx gibi toplumu teknoloji veya ekonomik üretim biçimlerine 

göre sınıflandırmanın yerine insanların dünyayı algılama biçimlerine göre 

sınıflandırır. Bu nedenle Weber‘e göre, sanayi devrimi öncesi toplumlar 

“geleneksel” sanayi devrimi sonrası toplumlar ise rasyonel toplumlardır. Duyguların 

yerine düĢüncenin hâkim olduğu “rasyonel” sanayi sonrası toplum Weber‘e göre, 

aynı zamanda kapitalizm bu rasyonel düĢünce içerisinde oluĢmuĢtur. Toplumun 

yapısını toplumun maddi üretim olanak ve araçlarının yani ekonomik iliĢkilerin “alt 

yapının” belirlediğini savunan Marx‘a göre, toplumun sahip olduğu bu üretim olanak 

ve araçları geliĢerek toplumun sahip olduğu daha önceki üretim olanak ve araçlarının 

kurmuĢ olduğu üretim yani ekonomik iliĢkilerle “alt yapı” ile çatıĢmaya girer. 

Böylelikle, her yeni üretim biçimi yeni bir ideoloji ve bu ideolojiyi benimseyen yeni 

bir sınıf yaratır bu durumdan dolayı toplumda çatıĢma doğar (Kongar, 2013: 52-128). 

Bu bağlamda, Egemen düĢünceye eleĢtirel bakıĢla yaklaĢarak, ekonomi sosyolojisini 

geliĢtiren ve ekonomi politiği üzerine yaptığı çalıĢmalarıyla Marx, “İdeolojinin”, 

toplumda gücü elinde bulunduran egemen sınıfın, toplumda sömürülen ezilen 

sınıflara farklı biçimlerde dayattıkları “yanlış bilinç” olduğunu savunur (Güngör, 

2011: 24). 

 

Günümüzde Brewer‘in, çatıĢmanın uzlaĢma ve barıĢ sürecindeki etkileri üzerine 

yaptığı çalıĢmaya göre, çatıĢmanın gruplar arasındaki Ģiddeti azaldıktan sonra barıĢ 

sürecinde “fetih”, “kartografi (haritacılık)” ve “uzlaşma” aĢamalarının 
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belirlenmesinde çatıĢmanın etken rolünden bahseder. Brewer‘e göre, çatıĢma 

sonunda çıkan fetih hali ulus devletler ya da medeniyetlerin iĢgal ettiği toprakları 

sömürge haline dönüĢtürmesidir. Kartografi ise çatıĢma sonucunda barıĢın hâkim 

olması ve bir coğrafi toprak paylaĢımı ya da ayırımı olarak nitelendirilir. ÇatıĢma 

sonucu çıkan savaĢın en uygun bir anlaĢmaya vararak Ģiddeti sonlandırmak amacıyla 

da uzlaĢma hali oluĢur (Brewer, 2010 aktaran Giddens ve Sutton, 2014: 379-384). 

Toplumda çatıĢma temelli kolektif yapı ya da örgüte sahip olan ya da olmayan isyan, 

direniĢ, baĢkaldırı ya da toplumsal hareketler olarak görülen tüm eylemler bir 

anlamda toplumsal yaĢamın ve toplumsal yapının anlaĢılması açısından çok önem 

taĢırlar.  

 

1.2. Toplumsal Yapı ve Nitelikleri 

 

Durkheim, düzenlenmiĢ insan iliĢkilerini toplumsal yapı olarak tanımlanır. Bu tanıma 

göre, insan iliĢkilerinin temelinde toplumsal yapının oluĢmasında en önemli etken 

olan bireyin bulunmasından dolayı ve topumun tanımında da bahsettiğimiz gibi, 

bireyin aritmetik bir nitelik taĢımaktan öte her bir bireyin faklı nitelik taĢımasından 

dolayı öncelikle burada bahsi geçen insan iliĢkilerinin belirlenmesi önem 

taĢımaktadır. Bir toplumsal sistemin öğeleri arasındaki düzenli iliĢkileri açıklayan 

toplumsal yapı ile birey arasında çift yönlü iliĢki olduğunu savunan Bahar‘a göre, bu 

nedenle “hukuk kuralları, normlar, değerler ve sosyal ekonomik kurumlar sosyal 

yapının unsurlarıdır” (Bahar, 2009: 15). Kongar toplumsal yapının anlaĢılması 

anlamında bu iliĢkileri kısaca Ģöyle ifade eder; 

―Toplum içinde olan bireye aktör diyoruz. Aktör toplumsal nitelik kazanmıĢ 

bireydir. Kendisine toplumun belirlediği roller verildiği için bireye aktör 

diyoruz. Bu roller anne rolü, baba rolü, evlat rolü, öğrenci rolü, memur rolü, 

amir rolü, politikacı rolü gibi toplumun, o rol içinde olan kiĢiden neler 

beklediğini belirler. Bir kiĢinin, toplum içinde genellikle çeĢitli roller vardır. 

Bu rollerin gereklerini yerine getirmesi için toplum ona baskı yapar. Aktör, 

artık toplumda yaĢayan ve toplumdan, etkilenen biredir. Aktörlerin bir araya 

gelmesi ve birbirini etkilemesi sonunda ortaya çıkan varlığa da toplumsal 

sistem diyoruz. Toplumsal sistem, bir arada olan ve birbirlerini etkileyen 

aktörlerdir‖ (Kongar, 2013: 34). 

 

Bu bağlamda, bir aktörün yani bireyin toplum içindeki toplumsal sisteme uyum 

sağlamasını, davranıĢlarını toplumsal sistemin koyduğu kurallar doğrultusunda 

gerçekleĢtirmesini ―toplumsal kurum” belirler. Toplumsal kurumlar böylece bireyler 

arasındaki etkileĢimi ve dolayısıyla da iliĢkileri de düzenlerler. Durkheim‘a göre, 

toplumsal kurum bireye toplumda beklenen Ģekilde davranıĢlarda bulunması 
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doğrultusunda dıĢ baskı uygular. Bu toplumsal kurumlar, toplumdan topluma 

değiĢkenlik gösterebilirler. Dolayısıyla, “toplumsal sistem içindeki ilişkiler, 

toplumsal kurumlar ile düzenlendiği zaman ortaya toplumsal yapı çıkar” (Kongar, 

2013: 33). Bu bağlamda, toplumsal yapı toplumun ürettiği kurumsallaĢmıĢ toplumsal 

iliĢkilerin ve sistemin toplumun farklı öğeleri arasındaki düzenli ve etkileĢimli 

iliĢkilerini içeren bir kavramdır. Toplumsal yapı alt ve üst yapı olarak ayrılan 

iliĢkilerinden meydana gelmekte ve bu iliĢkilerin kalıpları toplumsal olguları ve 

kurumları belirlemektedir. “Bu kurumlar din, ahlak, kültür, ekonomi, eğitim gibi 

çeşitli alanlardaki insan etkinliklerini düzenleyerek sosyal / toplumsal yapının 

unsurlarını oluştururlar” (Özçağlayan, 1998: 13-15). 

 

Karl Marx‘a göre, düĢünceler ve değerler etrafında Ģekillenen din, aile, siyaset ve 

eğitim gibi “sosyal kurumlar” toplumda üst yapıyı oluĢtururken, ekonomik üretimin 

“teknolojik ve sosyal süreçleri” de alt yapıyı oluĢturur. Ve yine Marx‘a göre, 

ekonomik üretim iliĢkilerinin biçimi toplumun tamamını Ģekillendirir (Marx ve 

Engel, 1998). Bu bağlamda, alt yapı sınıfları, üst yapı da toplumsal bilinci belirlerler 

ve aynı zamanda bu yapılar kendi aralarında sürekli etkileĢim halindedirler. Burada 

sınıf, “üretim araçları karşısında aynı durumda bulunan aynı yaşam biçimini 

paylaşan, bütün bunların bilincinde olan insanlar topluluğu” olarak nitelendirilir 

(Kongar, 2013: 35). Üst yapıda iliĢkiler sonucunda ortaya çıkan değerler, anlamlar ve 

kurallar da kültürel yapıyı meydana getirir. Kültürel yapı, “toplumsal yapıdan ayrı 

olarak, belli bir toplum ya da grup üyelerinin ortak davranışlarını yöneten, 

örgütlenmiş bir seri normatif değerlerdir” (Kongar, 2013: 34). Dolayısıyla, 

ekonomik üretim etkinliği kültürel yapı ile birlikte sınıfların oluĢumuna neden 

olurlar. Kongar Ģimdiye kadar incelenmiĢ toplum modellerinde görülen 

toplumsal yapının temel üç niteliğinden bahseder. Bunlar “Etkileşim”, 

“Bütünlülük” ve “Sınıf” kavramlarıdır (Kongar, 2013: 282). 

 

Toplumsal EtkileĢim: Bahsettiğimiz üzere toplumsal yapının temelinde 

düzenlenmiĢ insan iliĢkileri vardır ve bu iliĢkiler alt yapı ve üst yapı olarak ikiye 

ayrılırlar. Bu iliĢkilerin kalıpları toplumsal olguları ve kurumları belirlemektedir. Bu 

bağlamda, bir toplumu meydana getiren bu yapılar kendi aralarında birbirleriyle 

sürekli etkileĢim halindedirler. Bu etkileĢim bazı durumlarda çatıĢmanın aksine 

sürekli bir ahenk uyum halindedir. Örneğin, dinle dini eğitim sistemi gibi 
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aralarındaki etkileĢim uyum içinde gerçekleĢir. Ancak bu durumu baĢka biçimde 

örneklediğimiz zaman, tıpkı dinle laik eğitim sisteminde olduğu gibi, bu durumda bu 

iki öğe arasındaki etkileĢim çatıĢma niteliğindedir. Bununla beraber, herhangi bir öğe 

bir baĢka öğe ya da öğeleri etkileyebildiği gibi önceden baĢka öğeleri etkileyen bu 

öğe de bunlar tarafından etkilenerek iki yönlü bir etkileĢim gerçekleĢebilir. Bu iki 

yönlü etkileĢim aynı zamanda toplumsal değiĢmenin nedenlerini oluĢturur. Öğeler 

arasındaki iki yönlü etkileĢim sonucunda toplumda meydana gelen değiĢimler 

toplumlar arası farklılık gösterebilir. Bu durumu Kongar Ģöyle ifade eder 

“Değişmenin toplum düzeyindeki orta boy mekanizmasını, din, ekonomi, hukuk, 

siyaset gibi toplumsal kurumlar arasındaki etkileşim yönünden, toplumdan topluma 

farklılık göstereceği gibi, birey, grup, toplum gibi toplumsal birimler arasındaki 

etkileşim bakımından da ayrı niteliklere sahiptir” (Kongar, 2013: 282-283). 

 

Toplumsal Bütünlülük: Toplumun kurumları ve öğeleri arasındaki etkileĢim 

durumunun devamlılığı toplumun bütünlülüğünü sağlar. Bu iliĢki biraz önce 

bahsettiğimiz gibi bazı durumlarda çatıĢma bazı durumlarda ahenkli uyumlu bir 

Ģekilde devam ettiği sürece toplumun bütünlüğü sağlanmıĢ olur. Gerek çatıĢma 

gerekse uyumlu olan bu etkileĢim her Ģekilde toplum kurum ve öğeleri arasında bir 

bağ kurarak toplumun bütünlüğünü sürdürür. Bu bağlamda bütünlük, “kurumsal 

olarak ya çatışan sınıf ve gruplar arasında belli kuralların uygulanması ile denge 

sağlanması yoluyla, ya da bir grup veya sınıf çıkarlarının topluma hakim olması ile 

gerçekleştirilmektedir” (Kongar, 2013:285). Marxizm‘deki sınıfsal temelli 

çatıĢmalar Dahrendorf‘da ekonomik ve siyasal çıkarlara dayandırılır. Bu 

çıkarlar açık ve gizli çıkarlar olarak ayrılılar. Dahrendorf‘un açık çıkar kavramı 

sınıf bilincine varmanın ölçütüyle orantılıdır. Gizli çıkarlar ise, henüz sınıf olma 

bilinci oluĢmamıĢ nesnel koĢullara bağlı bir sınıfı temsil eder. Dahrendorf , 

çatıĢan çıkarların ve güçlerin dengesinden doğan bütünlük toplumdaki bu 

çatıĢan gruplardaki sınıf bilinci ve örgütlenmeyle orantılıdır ve bu orantı ne 

kadar dengeli olursa toplumsal bütünlük de o oranda sağlanabilir  (Dahrendorf, 

1965 aktaran Kongar, 2013: 197). 

 

Toplumsal Sınıflar: “Üretim araçları karşısında aynı durumda bulunan aynı yaşam 

biçimini paylaşan, bütün bunların bilincinde olan insanlar topluluğu” (Kongar, 

2013: 35) olarak tanımlanan sınıf kavramının temelinde teknoloji bulunur. 
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Teknolojik geliĢmelerin sonunda ortaya çıkan araç ve gereçlere toplumdaki sadece 

belli bir kısmın sahip olması ve aynı teknolojilere diğer insanların sahip olamaması 

toplumdaki teknolojileri elinde bulunduranların teknolojiye sahip olamayanlar 

üzerinde üstünlük kurmasına neden olur. Teknolojinin yanı sıra toplumda mülkiyet 

sahibi olanlar ile olmayanlar arasında da bu üstünlük kavramı ortaya çıkar. 

Dolayısıyla, gerek mülkiyet ve gerekse teknolojik farklılıklar toplumda ekonomik 

temelli sınıf farklılıklarını oluĢturur. Marx, toplumların sahip oldukları üretim 

biçimlerine göre toplumda sınıfların geliĢtiğini ve toplumdaki tüm iliĢkilerinin de 

buna bağlı olarak belirlendiğini savunur. Bu bağlamda Marx, tarih boyunca 

toplumlarda var olan ikili bir sınıftan oluĢan bir toplum yapısını öngörür bunlar Marx 

tarafından ilkel toplumlarda var olan “efendiler ve köleler”, tarım toplumlarında 

“soylular ile topraksız köylüler” sanayi toplumlarında ise “burjuvalar ile 

proletarya” yani iĢçi sınıfı olarak adlandırılırlar (Bahar, 2009: 44). Toplumda 

ekonomik temele dayalı farklılıkların yanı sıra, ekonomik temelin dayanağı olan 

siyasal farklılıklar da toplumdaki sınıfların bir baĢka oluĢum nedenidir (Kongar, 

2013: 285). Bu noktada toplumsal yapının siyasal yapıyla iliĢkisinin de ayrıca 

incelenmesi gerekmektedir. 

1.2.1. Siyasal Yapı 

Yukarıdaki toplumsal sınıf bölümünde sınıfın oluĢum kaynaklarından birinin de 

siyasal yapı olduğunu bahsetmiĢtik. Bu bağlamda Kongar, siyasal yapının 

toplumsal yapıyla olan iliĢkisini Ģöyle ifade eder; “İnsan toplumlarının en 

önemli niteliklerinden biri de bu toplumların hemen hemen her zaman bir 

yönetim sistemine sahip olmalarıdır. Böylece nerede bir insan toplumu varsa 

orada yöneten ve yönetilen ayrımı vardır- her toplumda bir yönetici sınıfın 

varlığı ve buna karşılık yönetilenlerin bulunuşudur” (Kongar, 2013: 286). 

Dahrendorf‘a göre, toplumdaki yönetici sınıf toplumsal değerleri, kurumları 

kendi çıkarları doğrultusunda, kendi oluĢturdukları ideolojiler ile belirler  ve 

toplumu bu ideoloji etrafında örgütlerler. Bu durum toplumda sınıfsal  üstünlüğü 

olan yani gerek mülkiyet ve gerekse teknolojik ve siyasal anlamda topluma 

hakim olan sınıfla bu ayrıcalıkları olamayan sınıf arasında ideolojik çatıĢmalara 

neden olur. Toplumda oluĢan bu sınıfların arasındaki çıkar çatıĢmaları 

toplumsal değiĢimin de temel nedenini oluĢturur; “Bir toplumdaki değişme, o 



25 

 

toplumdaki mevcut çıkar dengesinin ya da egemenliğinin değişmesi demektir. 

Bunun değişmesi ise gene temelinde teknolojinin yattığı toplumsal yapının, yani 

insan ilişkilerinin sınıflar arası etkileşim yoluyla değişmesi anlamına gelir” 

(Dahrendorf, 1965: 194-196 aktaran Kongar, 2013:286).  

 

Coser, toplum kurumları arasındaki çatıĢma ve bu çatıĢmaya karĢılık devletin 

müdahale ölçütüne göre “liberal”, ―totaliter” ve “otoriter” toplum modelleri 

belirler (Coser, 1967: 186-194 aktaran Kongar, 2013: 198); “Liberal Toplum 

Modelinde” toplum çeĢitli kurumlara kendilerini yönetme hakkı tanır ve buna 

devletin müdahalesi en az düzeydedir. Sadece askeri kurumlar devlet müdahalesi 

altındayken özellikle ekonomi siyasal müdahaleden bağımsızdır. Kurumlar 

birbirleriyle etkileĢimli bir halde kendi kendilerini yönetirler. “Totaliter Toplum 

Modeli” liberal toplum modelinin tam tersi bir toplumsal yönetim yapısına sahip 

olan totaliter toplum modelinde, toplumsal bütünlük kurumlar arasındaki 

çatıĢmaların devlet müdahalesiyle sağlanır. Tümcülük anlayıĢının temel alındığı bu 

modele göre siyasal güç tamamen toplumdaki seçkinlerin elindedir. Dolaysıyla da 

ekonomi de bu gücün elindedir. “Otoriter Toplum Modelinde” bireylerin 

özgürlükleri çok kısıtlayıcı bir yapıya sahiptir ve buna bağlı olarak toplumun 

bütünleĢmesi siyasal kurumun baskısıyla mümkün kılınır. Devlet gücünü kısıtlayıcı 

hiç bir müdahaleye izin vermeyen siyasal güç ancak bazı özerk kurumlara yetki 

vererek toplum kurumları arasında çatıĢma yaratabilir (Coser, 1967: 186-194 aktaran, 

Kongar, 2013: 198). 

 

Tarih boyunca tüm toplumlarda birbirlerinden farklı olsalar da siyasal bir yapı 

hepsinde var olmuĢtur. Bu siyasal yapılar “otoriter yönetim”, “monarşik 

yönetim”, “totaliter yönetim”, “demokratik yönetim” ve “liberal yönetim” gibi 

farklı biçimlerde görülmektedir (Bahar, 2009: 222-234); “Otoriter yönetimde” 

hükümet halkın yönetime katılımını engelleyici bir takım otoriter siyasal 

sistemler uygulayarak halka çok az söz hakkı tanır. Liderlerin yetkileri en üst 

düzeyde olup ve bu yetkiler elinden alınamaz. Muhalif görüĢlere savunma hakkı 

verilmez. Otoriter yönetimi Weber, “geleneksel”, “karizmatik” ve “rasyonel” 

olmak üzere üç biçimde ele alır. Weber‘e göre “geleneksel otoritenin” temel 

kaynağı geleneklerdir. Krallığın ya da padiĢahlığın babadan oğula geçmesi bu 

geleneğin devamını sağlayan temel unsurlardan biridir (Weber, 1998). 
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“Geleneksel otorite yapısı içinde yöneten ile yönetilenler arasında açık 

pazarlıktan söz edilemez. Yönetici kararlarında bağımsızdır”  (Bahar, 

2009:223). Geleneksel otoritede otoriter güç kutsallaĢtırılmıĢ dolayısıyla 

insanlar bu güce boyun eğmiĢlerdir. Bu bağlamda insanlar  arasındaki sosyal 

iliĢkilerde sınıfsal eĢitsizlik kutsal sayılmıĢtır.  

 

Weber‘e göre, sanayi devrimi öncesi toplumlar geleneksel otorite yapısı ile 

yönetilmiĢtirler bu bağlamda sanayi geliĢtikçe geleneksel otorite de etkisini 

yitirmiĢtir çünkü artık bilimsel düĢünce ile birlikte sosyal değiĢime de neden 

olmuĢtur. “Karizmatik otoritede” ise lider durumda olan kiĢi kiĢisel 

yeteneklerine bağlı olarak toplumu yönetir. Bu karizmatik liderler tarih boyunca 

geleneksel ve bürokratik otoriter yönetimlerde görülürler. Toplumun 

yönetilebilmesi için gereken karizmanın oluĢturulması için gereken durumlar 

vardır bunlar örneğin kiĢisel vasıflar, beceriler ve yeteneklerdir. Bunların 

dıĢında günümüzde olduğu gibi medya liderlik karizmasının oluĢturulmasında 

önemli bir araçtır. Weber‘e göre, modern toplumlarda otoritenin kaynağının 

yasalara dayalı olması özelliğinden dolayı günümüzde “Rasyonel otorite” bir 

baĢka adıyla yasal- bürokratik otorite en yaygın meĢruiyet biçimi olarak 

nitelendirilir (Weber, 2002: 70). Yasal otoritenin kaynağı olan formel yasalar 

aynı zamanda toplumlarda liderlerin gücünü temsil ederler. Yönetilenler ile 

yönetenler arasında bu formel yasaların tanımladığı düzeyde bir pazarlık söz 

konusudur.  

 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Weber‘e göre, sanayi devrimi sonrası toplumlar 

rasyonelleĢen toplum yapısı siyasal yapıyı da etkilemiĢ rasyonel düĢünce geleneksel 

yönetim biçimlerini ortadan kaldırırken, bürokrasinin geliĢimini desteklemiĢtir. 

Marx‘ın savunduğu gibi, sanayileĢmeyle birlikte yeni bir üretim biçimi geliĢerek bu 

üretim biçimi gerek ekonomik iliĢkileri ve gerekse yeni sınıfsal iliĢkileri de ortaya 

çıkarmıĢtır. Bu bağlamda yine Marx‘a göre, sanayi toplumlarında burjuva sınıfı 

ekonomik gücünü siyasal güze dönüĢtürmüĢ, siyasal partiler, iĢçi sınıfının haklarını 

savunmak amaçlı organizasyonlar ve örgütler meydana gelerek ulusal hükümetler ya 

da bir baĢka değiĢle siyasal devletler ortaya çıkmıĢtır. Bu geliĢmeyle dünyada var 

olan ulus devletlerin yönetim sistemlerinde de farklılıklar görülmeye baĢlamıĢtır. Bu 

yeni yönetim sistemlerinden biri olan “monarşik yönetimlerde” yönetim, aynı 
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soydan gelen aileler tarafından kuĢaktan kuĢağa geçmesiyle gerçekleĢir. Geleneksel 

yapıya sahiptirler. “Totaliter yönetim” halkın tüm davranıĢlarını genel anlamda tüm 

yaĢamını denetleyen bir siyasal sistemdir. Bu denetimi yaparken sahip olduğu 

teknolojilerden faydalanır. Bireylerin tamamen yasal sisteme itaat etmeleri 

istendiğinden dolayı muhalefetin varlığı söz konusu değildir (Bahar, 2009). 

 

Totaliter yönetimin bu katı siyasal sistemine karĢılık, bireylerin yaĢamlarını 

ilgilendiren kararların alınmasında bireylerin katılımına imkân veren “demokratik 

yönetim” biçimi aynı zamanda “toplumdaki kaynak paylaşım çabalarının örgütlü ve 

özgürlük içinde yapılması” olarak da tanımlanabilir (AteĢ, 1995: 9). Demokrasiyi 

“Yurttaşların doğrudan ya da seçilmiş temsilciler yoluyla politik kararlara katılımını 

sağlayan politik sistem” olarak tanımlayan Giddens, demokrasinin kelime anlamını 

Antik Yunan‘daki “demokratia: demos” yani “halk” ve “kratos” yani “yönetmek-

egemenlik” kelimelerinden türediğini vurgular (Giddens ve Sutton, 2014: 385). Bu 

bağlamda, demokraside bireyler bir baĢka deyiĢle katılımcılar doğrudan karalar alma 

yetkisine sahip olarak yönetme yetkisine sahiptirler.  Genel anlamıyla demokrasi; 

“politik eşitliği en iyi şekilde sağlayan, özgürlüğü koruyan, ortak çıkarları savunan, 

yurttaşların ihtiyaçlarını karşılayan, ahlaki benlik gelişimini destekleyen ve herkesin 

çıkarını göz önünde bulunduran etkili kararlar alınmasına olanak veren politik bir 

sistem olarak görülür” (Held, 2006; aktaran Giddens ve Sutton, 2014: 385). 

 

Demokratik yönetim tarihte çeĢitli toplumlarda farklı biçimler almıĢtır. Ġnsanların 

çok sayıda olması herkesin doğrudan yönetime katılımını imkânsız kıldığından 

dolayı halkın seçtiği seçilmiĢ kiĢiler yönetim otoritesine sahip olurlar bu tür bir 

demokratik yönetime de “temsili demokrasi” denilmektedir. Bu noktada, temsili 

demokrasilerde toplumu ilgilendiren kararların alınması halk tarafından değil, halkın 

seçtiği temsilciler tarafından alınır. “Çoğulcu demokrasi” demokrasinin diğer bir 

biçimidir ve bu yönetim biçimiyle yönetilen toplumlarda her düĢünce özgürdür, 

özgürce açıklanır, örgütlenebilir ve hatta iktidara gelme hakkı vardır. Çoğulcu 

demokrasilerde düĢünceye verilen bu özgürlüğün kısıtlandırılması söz konusu 

değildir çünkü “Düşünceler yararlı, zararlı, ılımlı, aşırı, meşru ya da meşru olmayan 

şeklinde değerlendirilemez. Bu ayrımı yapabilecek ölçütler de yoktur” (Tanilli, 1995: 

12). Çoğulcu demokratik yönetimlerde gücü tek bir elit grup ya da otorite 

bulundurmaz aksine güç merkezde toplanır ve oradan da eĢitlikçi bir anlayıĢla 
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topluma dağıtılır. Ancak bazı demokratik yönetimlerde demokrasinin yaĢaması her 

ne kadar elitlerin varlığıyla söz konusu olmasa da güce sahip olmak için toplumdaki 

gruplar arasında rekabet söz konusudur. Bu noktada demokrasinin bir baĢka biçimi 

olan “liberal demokrasi” kavramı ortaya çıkar. Liberal demokratik yönetimlerde 

“güç gruplara açıktır. (…) güç oyunu farklı elit gruplarına açıktır. Güce sahip olmak 

için birçok grup rekabet halindedir” (Bahar, 2009: 233). Liberal demokratik siyasal 

yapıda, devletin baskı gücü azaltılarak devletin müdahalesi olabildiğince azami 

ölçüdedir ve bireyin demokratik hakları, düĢünce özgürlüğü ve halkın eĢitlikçi bir 

Ģekilde temsil edilmesi temel alınır.  

 

1.3. Toplumsal DeğiĢimin Ġtici Gücü Teknoloji ve Ġdeoloji ĠliĢkisi 

 

Toplumsal yapının tanımında bahsettiğimiz üzere insan etkinliklerini düzenleyen 

toplumsal olguların ve kurumların içerdiği bütün birim ve öğeler birbiriyle devamlı 

bir etkileĢim ve çatıĢma halinde olmalarından ötürü bu durum aynı zamanda 

toplumsal değiĢimin, toplumsal evrimin oluĢmasında da etkin bir rol oynamaktadır. 

ÇalıĢmamızın önceki bölümünde de bahsettiğimiz gibi, toplumsal değiĢimde etkin 

role sahip olan insan-doğa iliĢkisinde, insanın varoluĢundan itibaren yarattığı 

teknolojilerle doğayı denetim altına almaya ve ona egemen olmaya çabalar. Bu 

durum aynı zamanda insan-insan arasındaki çeliĢkiye de neden olmuĢ ve insanlar 

arasındaki mülkiyet eĢitsizliğine neden olarak insanlar arası farklılaĢmayı da ortaya 

çıkarmıĢtır. 

 

Bu bağlamda, toplumsal değiĢime, “temelinde teknolojik değişmenin yattığı, insanlar 

arası ilişkilerin değişmesidir” demek mümkün (Kongar, 2013: 23). Ġnsanlar arası 

iliĢkilerin değiĢmesiyle gerçekleĢen toplumsal değiĢim gerek toplumda süregelen 

teknolojilere bağlı üretim ve mülkiyet iliĢkilerinin değiĢimiyle ve gerekse o 

toplumun üst yapısını oluĢturan anlamların, değerleri ve kuralları da değiĢimiyle 

gerçekleĢir. Dolayısıyla toplumsal değiĢim sürecinin temelinde ya teknoloji ya da 

ideoloji yatar ve birbirlerini bu sürecinde etkilerler; “Bir toplum kendi içindeki 

teknolojik gelişmeler yolu ile değiştiği zaman, ideolojisi de bu teknolojik gelişmelere 

paralel olarak oluşur. Bu durumda ideoloji toplumsal değişmenin bir sonucu olarak 

ele alınabilir” (Kongar, 2013: 24).  
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Toplumsal süreçlerin değerlendirilmesinde, toplumsal değiĢim ve dönüĢümlerde ve 

özellikle kitle iletiĢim alanındaki çalıĢmalarda teknolojiyi en belirleyici öğe 

konumuna koyan “teknolojik belirleyicilik” yaklaĢımının savunucularından olan 

McLuhan‘a göre, “araç” insan bedeninin uzantısı ve hatta dönüĢtürücüsüdür. 

McLuhan, “teknolojik belirleyicilik” yaklaĢımında Ġnnis‘in görüĢlerini temel alır. 

Ġnnis, teknolojinin insanın fiziksel olarak yaptığı tüm iĢlevlerin ve özellikle de 

iletiĢim teknolojilerinin insan beynin bir uzantısı olduğunu savunur (Erdoğan ve 

Alemdar, 2010). Kitle iletiĢim teknolojilerinin toplumsal örgütlenme üzerindeki 

etkileri, toplumsal ve kültürel istikrarın sağlanması konusunda yaptığı araĢtırmalarda 

tarihte imparatorlukların ekonomik, siyasal ve toplumsal yapılarını kısacası 

varlıklarını sürdürebilmelerinin temelinde iletiĢim teknolojilerinin önemli rol 

oynadığını savunur.  

 

Ġnnis‘e göre, iki türde teknoloji vardır; zamana karĢı direnç gösteren ve bilgiyi zaman 

içerisinde yeni nesillere aktarabilen “zaman yanlı teknoloji”, bir diğeri de zamana 

karĢı direnç göstermeyip sadece içinde bulundukları dönemde toplumların uzamsal 

bütünlüğünün sağlanmasında etkin role sahip olan “uzamsal teknolojidir”. Bu 

bağlamda, uzam yanlı teknolojik araçlar toplumların geliĢmesini, zaman yanlı 

teknolojik araçlar ise toplumların geleneksel ve kültürel bütünlüğünü kısacası 

varlıklarını sürdürebilmelerini sağlarlar (Rigel, 1993). Ġnnis‘in, teknolojik 

belirleyicilik yaklaĢımından ilham alan McLuhan, teknolojinin toplumsal 

değiĢimlerin ve dönüĢümlerindeki etkileri bağlamında, insanlığın geliĢimini 

“kabile”, “mekanik” ve “elektronik” olmak üzere üç dönemde ele alır; 1500‘lü 

yıllardan önce insanlığın kabileler halinde yaĢadıkları ve bireylerarası iletiĢimin 

sözlü yüz yüze iletiĢimine dayanan kabile dönemidir. 1500 ile 1900‘lü yıllarda 

matbaanın bulunmasıyla yazılı iletiĢimin geliĢtiği ve bununla beraber toplumsal 

örgütlenmelerin milliyetçilik ve ulus devlet temelleri üzerine kurulduğu dönem de 

mekanik dönemdir. 1900‘lü yılardan sonra elektronik teknolojilerindeki geliĢmelerin 

iletiĢim teknolojilerine yansımasıyla hem sözlü hem yazılı ve görsel iletiĢimin hakim 

olduğu ve McLuhan‘ın tabiri ile dünyanın “küresel köye” dönüĢtüğü insanlık 

tarihinin elektronik çağıdır (McLuhan, 2007). 

 

Gerek teknolojik belirleyicilik yaklaĢımında ve gerekse insanlar arası iliĢkilerin 

değiĢmesiyle gerçekleĢen toplumsal değiĢimin insanoğlunu öncelikle doğaya hakim 
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olma çabaları sonucu yarattığı teknolojilere bağlı üretim ve mülkiyet iliĢkilerinin 

değiĢimiyle baĢladığının söyleyerek aslında toplumsal değiĢimin temelinde önce 

insan-doğa çeliĢkisinin belirlediği teknolojinin yattığı söylenebilir. Ancak bu görüĢün 

aksini savunan Marx, değiĢimin toplumun üst yapısını oluĢturan “ideolojik” 

yapısında baĢladığını daha sonra örgütsel yapı ve teknolojik alanlara bu değiĢim 

yayıldığını savunur. Bu noktada, “ideoloji” kavramından ne anlaĢıldığına kısaca 

değinilmesi yararlı olacaktır.  

 

Özellikle Fransız Devrimi sonrasında kullanılmaya baĢlayan “ideoloji” kavramının 

farklı sorunsallara yönelik farklı tanımlamaları bulunmaktadır. Ġlk baĢlarda, 

düĢüncelere iliĢkin bilimsel araĢtırma temelinde ele alınana ideoloji zamanla, 

“düşünce sistemlerini” ifade etmiĢtir (Eagleton, 1996: 100). Tracy ideolojiyi 

metafizik yönelimlerden, dinsel görüĢlerden uzak düĢünce sistemleri olarak ele alan 

ve bütün düĢüncelerin fizik duygulara dayandığını savur. Bu bağlamda Tracy, 

ideolojiyi insanın kendiliğinden var olan, duyularla değil yalnızca tinsel olarak 

algılanabilen asıl “gerçeklik‖, “düşünce” veya “fikir” diğer bir anlamıyla ―idelerin” 

bilimi dolayısıyla bütün idelerin köklerini ve öğelerini araĢtıran bütün bilimlerinin 

temeli olarak tanımlar (McLeallan, 1999: 17). Tracy‘nin, bilimsel yaklaĢımına 

rağmen ideoloji kimi zaman din ve devlet düĢmanlığı ya da yanlıĢ devlet 

politikalarının temel nedeni halini almıĢ kimi zaman da toplumun üstyapı ya da 

seçkin kiĢilerin kendi çıkarları doğrultusunda keyfi olarak yaratıp ortaya attıkları 

anlamsız teoriler olarak tanımlanmıĢtır (Eagleton, 1996: 100). Ġdeoloji, en genel 

anlamda Mardin‘in tanımladığı gibi, insanın günlük davranıĢlarından siyasal 

tercihlerine kadar hayata dair bütün eğilimlerini sahip olduğu ideolojisinin 

belirleyen, dünya ve toplum hakkında sahip olunan tüm bilgi ve inanç sistemleridir 

(Mardin, 1999). Ġdeoloji konusunda “olumlu/betimleyici” ve “olumsuz/eleştirel‖ 

olmak üzere iki farklı ideoloji görüĢü vardır (Eagleton, 1996: 19); 

 

Olumlu / Betimleyici: Temelli ideoloji görüĢünü benimseyen Geuss‘e göre, 

toplumda belli bir grubun çıkar ve isteklerini karĢılaması amacıyla oluĢturulan 

ideoloji pozitif ideolojidir. Tüm toplumun ya da belli bir grubun davranıĢ ve inanç 

sistemlerinin tamamı betimsel anlamda ideoloji, tikel bir toplumdaki bireylerin 

davranıĢ ve inanç sistemlerinin eleĢtirisini bireylerin yanlıĢ bilinç içinde olduklarını 
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göstermek amacına dayanan ideoloji de yerici anlamdaki ideoloji olarak tanımlanır 

(Geuss, 2009: 15 -40). 

 

Olumsuz / EleĢtirel: Temelli eleĢtirel ideolojinin öncüleri olan Hegel, Marx ve 

Engels gibi düĢünürlere göre, ideoloji kavramı daha çok doğru ya da yanlıĢ bilme 

düĢüncesiyle, “yanılsama/yanlış bilinç” veya “çarpıtma” bağlamında ele alınmıĢtır. 

Marx‘ın, ileri sürdüğü “yanlış bilinç” yaklaĢımı çerçevesinde ideolojiler yanlıĢ 

bilincin biçimleridir ve egemen sınıfın yanıltıcı inançları gücünü korumak amacıyla 

topluma benimsetmesidir (Dijk, 2003 aktaran, Hail, 2003: 16). Bu bağlamda, egemen 

sınıfın çıkarları doğrultusunda üstünlüğünü sağlamak amacıyla üretilen ideolojiler, 

bu amaçla var olan egemen sınıfın üstünlüğüne dayalı düzenin topluma 

benimsetilmesi ve sürekliliğinin sağlanması doğrultusunda iĢlev görürler. Dolaysıyla, 

çalıĢmamızda daha önce de bahsedildiği üzere, ideolojiyi toplumun “altyapı” ve 

“üstyapı” kavramları ile birlikte ele alan Marx‘a göre, toplumun üst yapısında var 

olan tüm davranıĢ ve inanç sistemlerini oluĢturan ideolojiler aslında egemen sınıfın 

hâkim olduğu üretim araçlarına ve dolayısıyla da ekonomik temele dayanan 

altyapıyla bir bütün olarak değerlendirilmelidir;  

―Ġktisadi temeldeki değiĢme, kocaman üstyapıyı, büyük ya da az bir hızla 

altüst eder. Bu gibi altüst oluĢların incelenmesinde, daima, iktisadi üretim 

koĢullarının maddi altüst oluĢu ile (…) ki, bu, bilimsel bakımdan kesin 

olarak saptanabilir, (…) hukuki, siyasal, dinsel, artistik ya da felsefi 

biçimleri, kısaca, insanların bu çatıĢmanın bilincine vardıkları ve onu sonuna 

kadar götürdükleri ideolojik Ģekilleri ayırt etmek gerekir. Nasıl ki, bir kimse 

hakkında, kendisi için taĢıdığı fikre dayanılarak bir hüküm verilmezse, böyle 

bir altüst oluĢ dönemi hakkında da, bu dönemin kendi kendini 

değerlendirmesi göz önünde tutularak, bir hükme varılamaz; tam tersine, bu 

değerlendirmeleri maddi hayatın çeliĢkileriyle, toplumsal üretici güçler ile 

üretim iliĢkileri arasındaki çatıĢmayla açıklamak gerekir‖ (Marx, 2005: 28). 

 

Bu bağlamda Marx‘a göre, toplumdaki maddi pratiklere dayanan ideoloji, aslında 

egemen sınıfın, toplumsal ve ekonomik eĢitsizliğin ve çatıĢmaların algılanmasını ve 

egemen sınıfın gücünün korunup, toplumsal bütünlüğün sürdürülebilmesini sağlayan 

egemen düĢünceleri bir baĢka deyiĢle “egemen ideolojileridir” (Eagleton, 1996: 

120). Bu noktada, egemen sınıfın hakim olduğu egemen ideolojileri topluma 

benimsetmesi bir tür hegomonik süreç ile mümkün kılınır. Gramsci, Marx‘ın ideoloji 

yaklaĢımı çatısı altında “egemen ideolojiyi” toplumsal sistemin çatıĢmalı yapısını bir 

arada tutarak, kendini yeniden üretmesini sağlayan bir kavram olarak ele alır ve bu 

kavramı “egemen sınıfın ya da iktidarın hegemonyası” kavramı ile birlikte bir bütün 

olarak değerlendirir.  
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Gramsci‘ye göre, toplumun sosyo-ekonomik alanını oluĢturan “altyapı” ile politik 

ve ideolojik öğelerin oluĢturduğu “üstyapı” organik bir bütündür. Bu bağlamda, 

ideoloji bir mücadele sorunu olarak ele alınırken bunun sadece üretim araçlarına 

sahip olan egemen sınıfın ya da iktidarın ekonomik çıkar konusu olmadığını, 

“ideolojik hegemonyanın” bir siyasal, kültürel ve toplumsal otorite olarak da ele 

alınması gerektiğini savunur (Gramsci 1997: 67). Gramsci, toplumun üst yapısı 

tarafından ideoloji üreten kurumlarını “rıza” ve “güç” düzeyindeki mücadele içinde 

değerlendirerek, egemen sınıfın “ideolojik söylemini” sürekli kılabilmek için zor 

kullanmadan “rıza ürettiğini” savunur. Bu bağlamda aile, okul, ordu, yargı, gazete, 

radyo ve televizyon gibi toplumun üstyapısını oluĢturan pek çok kurum ve yapı, 

bireyleri, egemen iktidara baskıdan çok rıza üreterek bağlamaktadırlar (Eagleton 

1996: 164). 

 

Gramsci‘nin görüĢlerini temel alan Althusser de, toplumdaki egemen sınıfın 

çoğunluk üzerindeki iktidarının baskıcı olmayan araçlarla sürdürülmesinde 

ideolojinin rolünü vurgulayarak ideolojinin her ne kadar ekonomik üretime bağlı olsa 

da, bundan bağımsız olarak kendi baĢına bir özerklik taĢıdığını ve toplumda etkiler 

meydana getirdiğini savunur. Althusser‘e göre, bu durum daima egemen sınıfın 

iktidarının üstünlüğünü korur, çünkü iktidarı elinde bulunduran sınıflar yalnızca 

malların değil, aynı zamanda fikirlerin ve anlamların da üretimini ve dağıtımını 

kontrol ederler. Bu doğrultuda üretim iliĢkilerinin yeniden üretimini sağlayan “baskı 

aygıtları” ve “ideolojik aygıtlar” olarak adlandırılan “devlet aygıtları” sistemleridir 

(Althusser, 2005: 12-15). Burada bahsedilen “devlet”, iktidarı elinde tutan egemen 

sınıfın, iktidarını sürdürebilmesi için toplumun diğer sınıfları üzerinde uyguladığı bir 

“baskı aracıdır”. BaĢta ordu, polis, mahkemeler, hapishanelerden oluĢan devletin 

baskı araçları zor kullanarak, baskı yoluyla ideolojinin üretimini sağlarlar. Diğer 

yandan Althusser, ideolojinin ayrıca devletin ideolojik aygıtları olan din, aile, okul, 

mahkemeler, sendikalar ve kitle iletiĢim araçları vb. aygıtlar tarafından “rıza” 

yoluyla üretildiğini savunarak devletin baskı aygıtlarıyla devletin ideolojik aygıtları 

kavramlarını birbirinden ayırır (Althusser 1989: 28-29). Althusser‘e göre, devletin 

ideolojik aygıtları toplumun ekonomik altyapısına hizmet eder ve bu hizmeti 

yaparken bireylerin maddi üretim içindeki rollerini ve görevlerini üstlenmeleri 

amacıyla zorunlu kılınan ideolojilere sahip olmalarını sağlayarak yeniden üretimini 

mümkün kılarlar. Dolayısıyla ideoloji Althusser‘e göre, insanların zihinlerinin bir 
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ürünü değil, insanların ne düĢüneceğini belirleyen din, aile, okul, mahkemeler, 

sendikalar ve kitle iletiĢim araçları vb. devletin ideolojik aygıtlarıyla maddeleĢen 

toplumsal oluĢumun bir yapısıdır (McLellan 1999: 50). Bu noktada devletin ideolojik 

aygıtlarından olan iletiĢim araçları ve medya Althusser‘e göre, bir "ideolojik 

mücadele alanı" bir baĢka anlamıyla rıza ile egemenliğin sürdürüldüğü “ideolojik 

aygıt” olarak nitelendirilir (Althusser, 1989).  

 

Gramsci‘nin hegemonya kuramında bahsettiği iktidar sahiplerinin ideolojilerinin 

kitle iletiĢim araçları aracılı ile toplumsal rızaya dönüĢtürülmesini “rıza üretimi” 

kuramıyla ele alan Chomsky‘e göre, toplumdaki seçkin sınıfının kültürel 

hegemonyasının sürdürebilmesi için gerekli zemin hazırlanarak kitle iletiĢim 

araçlarının gündemi toplumun seçkin sınıfının ideolojik bakıĢ açısıyla belirlenir 

(Chomsky, 1995).  Böylece, toplumda var olan egemen siyasal, ekonomik ve sosyal 

iliĢkiler düzeninin yeniden üretilerek meĢrulaĢtırılmasını sağlayan düĢünce, 

“söylem” ve pratikler bütünü olarak ideoloji, iletiĢim araçlarıyla meĢrulaĢtırılarak 

ahlaki bir temelde bireylere benimsettirilmekte, dolayısıyla bireyin rıza temelinde, 

var olan ideolojiye itaat etmeleri ve ona bağlı kalmaları sağlanabilmektedir. 

DüĢüncelerin ve değerlerin, dilin kullanımı ve dolayısıyla da “söylem” aracılığıyla 

gerçekleĢmesi, söylemlerdeki ifadelerin içeriğini önemli kılmakta bu da dilin egemen 

ideoloji açısından önemini vurgulamaktadır. Bauman‘a göre, halkın egemen 

ideolojiyi kabul etmesi ve onun sürekliliğini sağlayabilmesi ve dolayısıyla da 

toplumsal düzenin gündelik yaĢamda yeniden üretmesi “söylemsel” sürekliliğe 

bağlıdır (Bauman 1996: 130). 

 

Egemen gücün iktidarının söylemde üretilip iĢlediğini savunan Foucault, toplumda 

her söylenen söylemde iktidar üretimi yapılır ve bundan nedenle söylemin kimin 

tarafından söylendiği, ne söylediği ve kime söylendiği ve yeniden üretimi çok önem 

taĢır. Bu bağlamda Foucault‘a göre, “İktidar her yerde, herkes tarafından, her 

koşulda, her söylemde üretilir ve işletilir” (Foucault, 1998:166 aktaran Güngör, 

2011: 209). Bu çerçevede ideoloji, toplumun üst yapısına hakim olan seçkinlerin 

toplumu idare edebilmeleri ve egemenliklerini sürekli kılabilmeleri için, egemen 

söylemin bireysel ve toplumun tüm alanlarında yayılmıĢ olan en üst düzey dünya 

görüĢü olarak nitelendirilir. Ġdeolojik söylemlerin bireylere aktarılarak 

benimsetilmesi ile toplumlar, var olan siyasal ve toplumsal düzenlerini sürdürmeyi 
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amaçlarlar. Dolayısıyla, bireyin içinde doğduğu ve yaĢadığı toplumun değerlerini, 

inançlarını, normlarını, tutum ve davranıĢlarını edindikleri, bir kültürel ve toplumsal 

aktarımın en önemli araçlarından olan iletiĢim araçları, ideolojik söylemlerin 

kurgulandıkları ve yeniden üretildikleri birer ideolojik aygıtlar olarak ele alınabilir. 

 

Ġdeoloji, iletiĢim ve kültür çalıĢmalarıyla Marx, Gramsci özellikle Althusser‘in 

ideoloji yaklaĢımlarından etkilenen Hall, ideolojinin iktidar ve medya ile olan 

iliĢkileri ve bunların toplumsal iktidar iliĢkilerinin oluĢturulmasındaki oynadığı rolü 

açıklamaya çalıĢmıĢtır (Hall, 2014). Ġdeolojiyi “söylem alanında oluşan fikirler, 

anlamlar, kavramlar, inançlar ve onlara uyumlanabilen düşünce yapıları” olarak 

tanımlayan Hall, kitle iletiĢim araçlarında üretilen söylemlerin “göstergebilimi” ile 

çözümleyerek ideolojik bağlamda anlamlandırmaya çalıĢır ve bu amaçla 

göstergebilimi kuramını temel alarak “Kodlama” ve “Kod açımlama” iletiĢim 

modelini geliĢtirir. Kodlama/Kod açılımı kuramıyla Hall, kitle iletiĢim ortamlarında 

üretilen söylemlerin nasıl ve ne oranda söylenmek istenileni temsil ettiği ve bu 

söylemlerin alıcılar, izleyiciler yani bireyler üzerindeki etkilerini araĢtırır. Hall‘e 

göre, kodlama ideolojinin bir takım teknik ve profesyonel üretim aĢamasıdır ve 

egemen ideolojinin hegemonyasıyla üretilir. Kitle iletiĢim ortamlarında üretilen bu 

kodlar özellikle Althusser‘in tanımladığı ideolojik aygıt olan medyanın ve 

Gramsci‘nin de savunduğu üzere medyanın toplum üzerindeki etkili rıza üretimi 

sayesinde hegemonik iĢleyiĢi sürdürür. Bu bağlamda Hall, izleyicinin medya ile 

iletilen söylemlerin içerdiği metinlerdeki kodları açımlaması çerçevesinde izleyicileri 

“Baskın Hegemonik Konumlanıştaki İzleyici”, “Müzakereli/Tartışmalı Okuma 

Eğilimli İzleyici” ve “Muhalif/Marjinal İzleyici” olmak üzere üç farklı gruba ayırır. 

Hall‘ün “Baskın Hegemonik Konumlanıştaki” izleyici olarak adlandırdığı izleyici 

grubu kitle iletiĢim araçlarında üretilen metinlerde kod açımlamayı egemen 

ideolojinin hegemonyasıyla üretilen egemen kodlarla açımlar. Bu türdeki izleyici 

grubu metinde ne verilmek isteniyorsa onu sorgulamadan doğrudan kabullenerek alır 

ve kullanır. Müzakereli/TartıĢmalı Okuma Eğilimli Ġzleyici grubu ise kitle iletiĢim 

araçlarında üretilen metinlerde kod açımlamayı metnin arkasında yatan gizli kodları 

da ortaya koyarak kendilerine has bir takım kodlarla eleĢtirel bir tavırla ve reddetme 

eğilimiyle açımlar. Muhalif/Marjinal Ġzleyici grubu da Hall‘e göre, kitle iletiĢim 

araçlarında üretilen metinlerde kod açımlamayı toplumun çoğunluğunun benimsediği 

kodların çoğunluğunu veya tümünü reddeden ve dolayısıyla da kendilerini 
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toplumdan soyutlamıĢ kiĢilerdir. Bu çerçevede Hall, kitle iletiĢim araçlarındaki 

söylemlerdeki metinlerde kodların “nasıl üretildiği ve nasıl tüketildiğinden çok 

kimler tarafından hangi amaçla üretildiği” konusunun önemini vurgular (Güngör, 

2011: 198-248). 

1.3.1. Toplum Evrimleri 

“Toplumsal değişimi, insan-doğa çelişkisinin belirlediği teknoloji ile insan-insan 

çelişkisinin belirlediği ideoloji arasındaki etkileşim biçimlendirir” (Özçağlayan, 

1998: 13-15). Bu bağlamda gerek teknolojiyi kullanarak ve gerekse insanlar 

arasındaki ideolojik etkileĢimin belirlediği toplumsal değiĢim toplumların ilk 

oluĢumlarından itibaren, toplum çeĢitlerinin oluĢmasının temelini oluĢturan 

kullanılan teknolojilere bağlı ekonomik faaliyetleri olmuĢtur. Kullanılan teknolojinin 

özelliğine bağlı olarak toplumlar „avcı ve toplayıcı toplum‟, „göçebe ve bahçıvan 

toplum‟, „tarım toplumu‟, „sanayi toplumu‟ ve „sanayi sonrası bilgi / enformasyon 

toplumu ‗olmak üzere beĢ türde incelenmektedirler (Bahar, 2009: 26). 

 

1.3.1.1. Avcı ve Toplayıcı Toplum 

 

Avcı toplumlar bitkilerin tarımını yapan ya da evcilleĢtirilmiĢ hayvanları yetiĢtiren 

yerleĢik toplumların aksine, tarım ve hayvancılıkla uğraĢmayan, yabani bitkileri 

toplayıp yabani hayvanları avlayan toplumlardır. Kendi yaptıkları basit aletler 

kullanarak ve kendi aralarında iletiĢim kurarak hayvanları avlamıĢ ve yenilebilir 

bitkiler ile yaĢamlarını sürdürebilmiĢtir. Bu amaçla mevsimsel koĢullara göre sürekli 

besin bulabilmek amacıyla gruplar halinde göç etmek zorunda kalarak yerleĢik 

yaĢama geçememiĢlerdir. Avcılık daha çok erkeklerce yapılırken, yabani bitki ve 

meyve toplayıcılığı da kadın ve çocuklarca yapılmaktadır 

(https://tr.Wikipedia.org/wiki/Av  cı_ve_toplayıcı .EriĢim tarihi: Ağustos 2015). 

Thomas Mayor, “Avcı-Toplayıcılar: Orijinal Liberteryenler” makalesinde avcı –

toplayıcı toplumların, ekonomik ve politik bir hayvan olarak insana dair önemli 

olgular taĢıyan en önemlilerini Ģöyle sıralar (Mayor, 2013: 228): 

 

1. Avcı ve Toplayıcı toplumun temel birimi akrabalık bağlarıyla birbirine bağlı az 

sayıda çekirdek aileden oluĢan kümedir. Kümeler nadiren elli kiĢiyi aĢar (Fried 1967, 

113 aktaran Mayor, 2013: 228).  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Av%20%20cı_ve_toplayıcı
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2. Kümeler halinde yaĢayan avcı ve toplayıcı toplumun gerçek manada bir devlet 

yapısı veya formel kanunları yoktur. Yönetim yapısında genellikle toplum içerisinde 

daha çok saygı duyulan ve otoriteye sahip olan „‟baş adam‟‟ (headman) olarak iĢaret 

edilebilecek bir veya iki lider vardır. Her ne kadar kanunların, polisin ve yargıçların 

bulunmamasına rağmen Marvin Harris avcı-toplayıcı toplumlarda bir çoğunluğun 

toplum içi çatıĢmalar nispeten az olduğunu, fakat diğer toplumlarla genellikle bölge 

ve kaynaklar üzerindeki ihtilaflar tarafından değil fakat kiĢisel Ģikâyetler tarafından 

sebep olunan toplumlar arası çatıĢma varlığından söz eder. (Chagnon 1992, 218- 19 

aktaran Mayor, 2013: 228-229).  

 

3. Avcı ve toplayıcı toplumda yiyecek pastoral veya tarımsal toplumlarda olduğu gibi 

üretilmez genel olarak avlanır veya toplanır. Yiyeceklerin muhafaza edilmesinde 

sınırlı araçlara sahip olduklarından mülkiyetin biriktirilmesi sorun içermektedir. 

 

4. Diğer yandan, Ģahsî mülkiyetin olmasına rağmen, kümelerin kullandığı doğal 

kaynaklarda genel olarak ortak mülkiyet hakkı vardır.  

 

5. ġüphesiz, paraya veya hatta paranın yerine geçirilebilir bir maddi değere sahip 

olunmadığından mallar bir karĢılıklı hediye verme sistemine göre takas edilir. 

 

6. Kadın ile erkek arasında genel bir iĢbölümü vardır, fakat hemcinslerin kendi içinde 

bir iĢbölümü yoktur. Böylece, her yetiĢkin birey diğer her yetiĢkin hemcinslerinin 

yaptığı iĢin aynısını yapar. 

 

7. Avcı toplayıcı toplumda bireylerin mahremiyeti söz konusu değildir bu nedenle 

toplumdaki, bireyler diğer bireylerin aktiviteleri hakkında geniĢ bilgiye sahiptir. 

 

Yukarıdaki ikinci maddede bahsedildiği üzere, her ne kadar avcı ve toplayıcı 

toplumlarda yönetimsel yapıdan bahsetmek mümkün olmasa da Karl Marx ve 

Friedrich Engels‘e ilk ilkel komünizm modelinin avcı ve toplayıcı toplumların 

yapısında olduğu inancını savundular. Hem Karl Marx hem Friedrich Engels‘in 

geliĢtirdiği bu inancın temelinde Lewis H. Morgan‘ın ilk 1877‘de yayımladığı “Eski 

Toplum” (Ancient Society) kitabında ilkel toplumlarda “yaşayan komünizm” 

pratiğinin varlığı görüĢü yatmaktadır (Mayor, 2013: 230). Karl Marx ve Friedrich 

Engels‘in ilkel komünist topluluklar olarak nitelendirildiği avcı ve toplayıcı 
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toplumlarda toplumdaki tüm bireyler yiyecek bulmakla görevlidir ve elde edilen ve 

üretilen her Ģey toplumdaki herkes tarafından paylaĢılır. Neredeyse Ģahsi kıyafet ve 

benzeri eĢyalar hariç özel mülkiyet kavramı hiç yoktur. Engels bu konudaki 

düĢüncelerini Ģu sözleriyle ifade eder; “Toplumun bütün eski (önceki) safhalarında 

üretim esas itibariyle kolektifti ve aynı şekilde tüketim geniş veya dar komünitelerde 

ürünlerin doğrudan dağıtımıyla vuku buldu” (Engels, [1884] 1962, 2: 322 aktaran 

Mayor, 2013: 230). Diğer yandan her ne kadar bu toplumların sosyal sınıf içermediği 

söylense de ilkel komünizm modelinin avcı ve toplayıcı topluluklarının bütününe 

uyarlanamayacağı, çünkü bazı avcı ve toplayıcı topluluklarının erzak depoladığı ve 

bu sayede sosyal sınıf oluĢturdukları da görülmektedir (https://tr.wikipedia. Org 

/wiki /Ġlkel_komüni zm, EriĢim tarihi: Ağustos 2015). Bu durumu Mayor Ģu 

sözlerle ifade eder; “Çoğunlukla “karşılık” olarak işaret edilen antropolojik model 

yiyecek- mübadele süreci için çok daha iyi bir kavrayış temin eder görünmektedir. 

Karşılıklılığa göre, yiyecek fazlasına sahip olan bir birey, onun bir parçasını, 

yiyecek azlığı olan bir kişiye, yardımın (favor) daha sonra iade edileceği bek-

lentisiyle transfer eder” (Mayor, 2013: 237). Bu nedenle, avcı ve toplayıcı toplumda 

aynı zamanda zora dayalı gelir transferine veya herhangi bir biçimde bireylerin 

birbirlerine ödün vermeden parasız bir tüketime dayalı ekonomi söz konusudur. 

 

1.3.1.2. Göçebe ve Bahçıvan Toplum 

 

Ġlk aĢamada, kurak ve dağlık bölgelerde yaĢamlarını büyükbaĢ hayvanları 

yetiĢtirebilmek ve onlara yeni otlaklar arayıĢıyla sürekli göçebe halinde yaĢayan 

göçebe toplumlar, sürekli gezen bir yapıdan belli coğrafyalarda, belli doğa 

kesimlerini iĢgal ya da yurt edinerek yarı göçebe topluma dönüĢmüĢlerdir. Daha az 

göçebe durumda olan bahçıvan toplumlar ise verimli topraklarda hem hayvancılıkla 

hem de ürettikleri basit aletlerle toprağı iĢleyerek geçimini sağlayan toplumlardır. 

Sınırlı teknolojiye sahip olan bahçıvan toplumda alet üretimine ve ev iĢlerine daha 

çok önem verilir. Tarımsal üretimde kullandıkları bu aletlerin üretimi sayesinde hem 

üretim verimli hale gelmiĢ hem de toplumdaki bir grup insanın ürettiği ürünün hem 

kendi ihtiyaçlarını karĢılamalarını hem de aynı zamanda tarım dıĢı iĢler yapan 

toplumdaki diğer insanların ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde bir toplumsal fazla 

üretimi sağlamıĢlardır. Bu bağlamda, Göçebe ve Bahçıvan toplum, toplum evrimleri 

aĢamasında nüfus, üretim ve teknoloji deneyimi olarak evrim sürecinde önemli bir 
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değiĢimi sağlar. Üretim iliĢkilerinin görüldüğü ilk toplumsal yapıya sahip olan 

Göçebe ve Bahçıvan toplum; “İlkece, doğanın ve insanın kendini yeniden üretme 

biçiminin yenilenmesiyle ulaşılan ve hayvanların evcilleştirilerek üretilmesiyle 

başlayan bu değişme, doğaya insan emeğinin katılması bakımından, ilk kez, doğayla 

üretim adı verilebilecek bir ilişkinin kurulması olarak belirmiştir”  (Sencer, 1983: 

35). Doğa kaynaklarının insan emeğiyle yeniden üretilmesi aynı zamanda toplumsal 

evrim sürecinde ilk defa toplumda iĢ bölümü ve katmanlaĢmanın görüldüğü bir 

toplumsal yapıyı ortaya çıkarmıĢtır. Üretim iliĢkilerindeki bu geliĢmeyle birlikte 

toprağa sahip olma yani mülkiyet kavramı da söz konusu olur ancak bu mülkiyet 

bireylerin sahip olmasıyla değil toplulukça geçici olarak iĢgal edilen toprağa sahip 

olma anlamında gerçekleĢir. “Bu nedenle, insan toplumunun doğayla kurduğu ilk 

mülkiyet ilişkisi, dolaylı kamusal mülkiyet biçiminde belirmiştir. Bir başka deyişle, 

burada mülk edinilen doğa değil, onun ürünleri olduğu için, toprak ancak topluluk 

tarafından bu ürünlerin üretilmesi amacıyla kullanıldığı sırada toplulukla 

sınırlandırılmış bir mülk görünüşü kazanmıştır” (Sencer, 1983: 35).  

  

Doğa ürünlerinin mülkiyete geçmesi aynı zamanda toplumda gerek cinsiyet ve 

gerekse iĢ bölümü çerçevesinde bir ayrıĢmaya da neden olmuĢtur. Hatta hayvan 

sürülerinin de toprak gibi mülk edinilmesi toplumda çobanlık, hayvancılık ve 

tarımcılıkla uğraĢan bireyler arasında bir iĢ bölümü ayrıĢması ortaya çıkartmıĢ, 

böylelikle üretilenin sağladığı zengin belirerek toplumda bu zenginlik sağlayan 

üretim kaynağına sahip olanlarla toplumun diğer üyeleri arasında da köklü bir 

katmanlaĢmanın doğmasına neden olmuĢtur. Göçebe toplumunda lider durumunda 

olan aile ya da kabile Ģefleri aynı zamanda topluluk adına zenginlik kaynağının mülk 

sahipleri olmuĢtur (Sencer, 1983: 36). 

 

Diğer yandan, sabanın bulunmasından önce yağmurla sulanan topraklarda tarım 

yapma olanağı veren “tarla açma tarımı” yönteminin geliĢtirilmesi tarımın, su 

kaynaklarıyla çevrili tarlaların dıĢında yayılmasını sağlamıĢtır. Bu bağlamda, tarımın 

ilk biçimlerinden olan "tarla açma tarımı" bitki evcilleĢtirme yöntemlerinin kısa 

denebilecek bir süre içinde dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden çok uzak ve 

çok geniĢ bölgelerine yayılmasına neden olmuĢ ve böylece yarı yerleĢik yarı göçebe 

bir avcılık ve toplayıcılığın görüldüğü bir tarım ekonomisini ortaya çıkarmıĢtır. Bu 

bulgulara göre, ilk olarak bitkilerin evcilleĢtirilip ardından, hayvanların da 
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evcilleĢtirilmesi ile tahıl tarımı gerçekleĢtirilerek çiftçiliğe geçilmesi sağlanmıĢ ve 

toplumların yapılarının oluĢumu da buna göre kurulmuĢtur. BaĢlangıçta, bitkilerin 

evcilleĢtirildiği alanlarla hayvanların evcilleĢtirildiği alanların çakıĢtığı ve bu nedenle 

bir süre bitki ve hayvan evcilleĢtirme hareketinin birlikte ele alındığı ancak daha 

sonraki evrelerde toplumsal iĢbölümü ile çiftçi ve çoban toplulukların farklılaĢtığı 

anlaĢılmıĢtır. Bu sayede, tarım toplumuna geçiĢi hızlanmıĢtır (ġenel, 1982: 140-150).  

 

 

 

 

 

1.3.1.3. Tarım Toplumu 

 

Toplumların ilk kez gerek tarım yapmasıyla ve gerekse hayvanları evcilleĢtirebilmesi 

sayesinde bu toplumların sosyo-ekonomik yapılarına devrimsel dönüĢümler yaratan 

süreç olarak tanımlanan “Tarım Devrimi” ya da “Neolitik Devrim” ile insan 

toplulukları yerleĢik düzene geçmiĢlerdir. Kısacası tarım yeryüzünün ve insanların 

yaĢam tarzlarının dönüĢümüne neden olmuĢtur. Bu toplumlarda, hayvan gücüne 

dayalı teknolojilerin sayesinde daha fazla tarımsal alan iĢlenerek aynı zamanda 

bireylerin tüketebileceğinden fazlasını üretebilmesi imkânını da sunmuĢtur. 

Dolayısıyla da, toplumda tüketebileceğinden fazlasını üretebilen ve depolayan özel 

mülkiyet sahipleri ile diğer bireyler arasında eĢitsizlik çıkmıĢtır. Bu durum 

beraberinde tarım toplumda sınıflar, kölelik, özel mülkiyet ve dolayısıyla da 

hiyerarĢik düzen kavramalarını ortaya çıkarmıĢtır 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Ġlkel_komünizm. EriĢim tarihi: Ekim 2015). 

BaĢlangıçta, kölelerce belirlenen üretim zaman içerisinde köle olmayan özgür aynı 

topluluktan olan veya olmayan yabancı bireyleri de içine alarak yeni bir kavram olan 

sınıflaĢmayı ortaya çıkartır.  

 

Tarım toplumunda, üretim fazlası yaratan araçlara ve özel mülkiyet olan toprağa 

sahip olanlarla üretime emeğiyle katılanlar arasındaki bu ayrıĢma yani sınıflaĢma 

Marx‘a göre, beraberinde sosyal eĢitsizliği de getirmiĢtir; 

―Tarımın yapıldığı, toprakla birlikte özel mülkiyet fikrinin ortaya 

çıkması, sınıf ayrımını doğurmuĢ, efendi ve köle ayırımını 

oluĢturmuĢtur. Tarım ayrıcalıklı kiĢilere zenginlik ve refah sağlamıĢtır. 

Topraksız iĢçiler (serf) ise kölelerden biraz daha iyi yaĢam koĢullarına 

sahip olarak Avrupa‘daki feodal yapının en alt katmanında on ikinci 

yüz yıldan on sekizinci yüz yıla kadar yaĢam savaĢı vermiĢlerdir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/İlkel_komünizm
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Feodal tarım toplumu sisteminde bu alt yapı üst yapı olan k ilise 

tarafından desteklenmiĢtir‖ (Marx ve Engel, 1998: 337). 

 

Üretim öğelerindeki bu değiĢim aynı zamanda hem aile içi yapıyı hem de kuĢkusuz 

tüm toplumun örgütlenme biçimini de değiĢime uğratmıĢtır (Sencer, 1983: 38). Daha 

önce de bahsettiğimiz üzere, Marx‘a göre her ne kadar toplumun alt ve üst yapısının 

oluĢumunda düĢünceler ve değerler etrafında Ģekillenen din, aile, siyaset ve eğitim 

gibi sosyal kurumlar ve ekonomik üretimin teknolojik ve sosyal süreçleri çok önem 

taĢısa da asıl olan ekonomik üretim iliĢkilerinin biçimi toplumun tamamını 

Ģekillendirir. Bu bağlamda Marx‘a göre; “Tarım toplumunda alt yapının sahibi 

olan toprak sahipleri, soylular ve ayrıcalıklı kişiler, toplumdaki düşünceler ve 

değerler etrafında şekillenen din, aile, siyaset ve eğitim gibi „sosyal kurumlar‟ 

olan üstyapının da temel değerlerini şekillendirerek mevcut sistemin 

korunmasını ve devamını sağlar” (Marx ve Engel, 1998: 337). Bu durum aynı 

zamanda ilk defa toplumun yönetim biçimlerinin de geliĢmesini zorunlu kılmıĢtır. 

Toplumun yönetimsel biçim organizasyonu olarak devlet kavramı orta çıkmıĢtır. 

Devlet kavramının ortaya çıkıĢı beraberinde farklı siyasi yapılanmaları, siyasi 

sorunları, iktidar mücadelelerini ve dolaysıyla da çatıĢmaları savaĢları da ortaya 

çıkarmıĢtır. GeniĢ beslenme olanaklarının mümkün olması tarım toplumunda nüfus 

artıĢını neden olması aynı zamanda insanları tarım ve hayvancılık yapma olanakları 

arayıĢına zorlayarak toplumların yeryüzüne dağılımını hızlandırmıĢ ve buralarda 

toplumların yerleĢik düzene geçmesiyle beraber köylerin, kasabaların ve daha sonra 

da kentlerin oluĢumuna neden olmuĢtur. Nüfus artıĢındaki bu hızlanma tarım 

toplumun ilerleyen dönemlerinde özellikle üretim teknolojilerinin geliĢimini de 

zorunlu kılmıĢtır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Neolitik_Devrim , EriĢim tarihi: 

Temmuz 2015). 

 

1.3.1.4. Sanayi Toplumu 

 

Ġngiltere‘de James Watt‘ın, 1765‘te “Buhar makinesini” bulması ve bunun 

enerji kaynağı olarak kullanılması sanayi toplumunun teknolojik, Fransa‘da 

1789‘da gerçekleĢen “Fransız Devrimi” ise sanayi toplumunun ideolojik 

belirleyici dönüm noktaları ve tarihleri olmuĢtur (Özçağlayan, 1998: 20). Bu 

bağlamda uygarlık tarihinin en önemli dönüĢüm süreci olarak kabul edilen sanayi 

devrimine kadar insan gücü ve hayvanların yerini temel enerji aracı olarak buharla 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Neolitik_Devrim
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çalıĢan makineler ve demir yolları almıĢtır. Bu yeni teknolojiler sayesinde yeni 

üretim biçimlerinin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel yansımaları aynı zamanda 

yeni yaĢam biçimi ortaya çıkarak toplum yapısını etkilemiĢ ve oluĢan bu toplumsal 

yapı “sanayi toplumu” olarak adlandırılmıĢtır (Özçağlayan, 1998: 20). 

―Sanayi toplumunun, mekanik güce dayalı teknolojisi, makinelerin 

oluĢturduğu fabrika örgütlenmesi içinde sanayi malları üretimini 

sağladı. Mekanik güce dayalı teknoloji sosyal alanda, aristokratlar 

yanında burjuvazi ve sanayi iĢçisinin doğmasına yol açarken, köleliği 

ortadan kaldırdı. Karar verme yeteneğine sahip, özgür ve eĢit birey, 

politik alandan mutlak diktatörlüklerin sonu olurken, ulusal devlet, 

parlamenter yapı ve demokrasinin doğmasına yol açtı. Politik alanda bu 

geliĢmelerle birlikte toplumda farklı inanç, ideoloji, değer ve 

davranıĢlar için kültürel ortam oluĢtu‖ (Özçağlayan, 1998: 20). 

 

Geleneksel toplum yapısının temel sınıfı olan köylüler artık sanayi toplumunda 

çalıĢan iĢçi sınıfına dönüĢmüĢ olurlar. Marx, sanayinin doğurduğu bu yeni toplum 

yapısında üretici iĢ gücünü maaĢ karĢılığı satan bu iĢçi sınıfını “proletarya” ve 

iktidar/güç sahibi olan aristokratları da bu yeni toplumda sermaye sahibi olan 

“burjuva” sınıfı olarak tanımlar (Bahar, 2009: 43). Ekonomik üretim iliĢkilerinin 

biçimi toplumun tamamını Ģekillendirdiğini savunan Marx, sanayi toplumunda alt 

yapının sahibi olan burjuvazi, toplumdaki düĢünceler ve değerler etrafında Ģekillenen 

din, aile, siyaset ve eğitim gibi “sosyal kurumlar” olan üst yapının da temel 

değerlerini Ģekillendirerek mevcut sistemin korunmasını ve devamını sağlar.  

 

Marx‘a göre, toplumu Ģekillendiren ekonomi aynı zamanda toplumdaki teknolojiyi 

ve sosyal iliĢkileri de Ģekillendirir. Buna bağlı olarak sanayi toplumda, sanayiyi, 

teknolojiyi ve ekonomik üretimi kontrol eden burjuva ile iĢgücü kaynağı olan iĢçiler 

arasındaki etkileĢim de toplumdaki sosyal süreçleri gösterir (Marx ve Engel, 1998: 

337). 

―Burjuva, kendi karlarını düĢünen ve üretim araçlarına sahip olan 

kiĢilerdir. Burjuva üretilen metayı (malı) maliyetinden daha fazla bir 

paraya satarak daha fazla kar elde eder. Diğer yandan iĢçilere ödenen 

maaĢların düĢük olması gerekmektedir. Bu yüzden Marx‘a göre, 

burjuva ile proletarya arasındaki çatıĢma kaçınılmazdır. ĠĢçilerin düĢük 

gelir ve kötü yaĢam koĢullarına sahip olması, iĢverenlerin ise iĢçilerin 

sırtından lüks ve ferah içinde yaĢaması bu çatıĢmanın nedenidir‖ 

(Bahar, 2009: 43). 

 

Bu bağlamda Marx‘a göre, maksimum kar ve rekabetin ön plana çıkarak tarıma bağlı 

geleneksel toplum yapısından çok da farklı olmayan sınıflı bir toplum yapısından 

bahsetmek mümkündür. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet, eĢitlik, 

özgürlük gibi kavramların kullanılmaya baĢladığı sanayi toplumunda Weber, bu 
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dönemde “toplumun rasyonelleşesi” kavramından bahseder. Sanayi devrimi ile 

rasyonel düĢünce yapısının oluĢtuğunu savunan Weber‘e göre, sanayi öncesi 

toplumlar geleneksel, sanayi sonrası toplumlar ise rasyonel toplumlardır. Ġnsanları 

yönlendiren kuĢaktan kuĢağa geçen duygu, düĢünce ve inançlardan oluĢan 

geleneklerin ve geçmiĢin olduğunu savunan Weber‘e göre, rasyonel toplum olarak 

nitelendirdiği sanayi toplumunda bu duygu ve geleneklere yer yoktur ve bulunduğu 

zamana ve gelecek sonuçlara göre hareketlerini belirler (Bahar, 2009: 43-47).  

 

Toplumun rasyonelleĢesi, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet, 

eĢitlik, özgürlük gibi kavramların kullanılmaya baĢlaması bütün bunlar aynı zamanda 

toplumların siyasal yapısında da önemli değiĢimler getirmiĢtir. Siyasal haklar 

geliĢmiĢ, insanların siyasal yaĢama katılımları artmıĢtır. “Geleneksel toplumun 

mutlakıyetçi kuralları, sanayi toplumunda yerini, ulusal meclisler ile yasama, 

yürütme ve yargı şeklindeki kuvvetler ayrılığın adayalı parlamenter temsili 

demokrasiye bırakmıştır. Parlamenter temsili demokraside katılım, daha çok 

merkezi ulusal düzeyde gerçekleşmiştir” (Özçağlayan, 1998: 183). Bir yandan 

hızla geliĢen toplumsal değiĢimler diğer yandan politik ve sosyal alanda katılımın 

merkezi ulusal düzeyde olması sanayi toplumunda özgürleĢen bireylerin özellikle 

iĢçi/proletarya sınıfının bir tepki kültürü ortaya çıkartarak bu dönemde toplumsal 

hareketlerin oluĢumuna sebebiyet verir. 

 

1.3.1.5. Bilgi / Enformasyon Toplumu 

 

Sanayi toplumuna geçiĢin temel enerji kaynağı olan buhar enerjisiyle çalıĢan 

makinelerin yerini, 20. Yüzyılın son çeyreğinde benzeri görülmemiĢ bir teknolojik 

icat olan bilgisayar-biliĢim teknolojileri bilgi toplumunun temelini oluĢturur. 

Toplumsal iliĢkiler içinde “bilginin” belirleyici bir konuma ulaĢtığını vurgulamak 

açısından tarihsel bir süreci tanımlamak üzere kullanılan bir kavramdır (Timisi, 

2003: 89). Üretimin temel kaynağını bilginin kendisinin olmasıyla beraber, toplumsal 

ve kültürel geliĢmelerin de yeni teknolojiler ve enformasyona tabi oluĢu bilgi 

toplumunun temel özellikleridir. Bahar‘a göre; “Sanayi sonrası toplumda 

teknoloji, „bilgi temelli‟ teknolojiyi desteklemektedir. Bilişim teknolojileri 

sosyal ve ekonomik yaşamın tüm alanlarına girmiştir. (…) Sanayi toplumlarında 

insanlar mekanik becerileri öğrenip uygularken, sanayi sonrası bilgi 
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toplumunda, bilgi temelli beceriler ve ileri teknoloji kullanılmaktadır” (Bahar, 

2009: 31). Bu bağlamda, ekonomik açıdan sanayi toplumunun maddi ürünlerin 

yerini, biliĢim teknolojileri sayesinde sürekli ve artarak üretilebilen, iletiĢim ağları 

içinde kolaylıkla taĢınabilen, bölünebilen ve paylaĢılabilen bilgi üretimi alır 

(Özçağlayan, 1998: 27). Bilgi toplumunun bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerine 

yatırım yapan toplum olarak tanımlayan Masuda, bu yeni bilgisayar ve iletiĢim 

teknolojilerinin artık insanın önceden yaptığı ve hatta yapabilme olanağı olmayan 

birçok iĢi yapabiliyor olması ve böylelikle yepyeni sosyal ve ekonomik yapıların 

oluĢmasında temel etken olduğunu savunur (Masuda, 1980: aktaran, Timisi, 2003: 

95). 

 

Enformasyon teknolojileri çerçevesinde geliĢen bir esnek üretim biçimine sahip olan 

bilgi toplumu ekonomisinin örgütlenme biçimi “endüstriyel kapitalizmin cemaat 

duygusunu yaratmadaki inşa süreçleri, bu kez farklı bir biçimde enformasyonel 

kapitalizmin gereksinim duyduğu topluluğu yaratmadaki inşa süreçleriyle yer 

değiştirmiştir” (Anderson, 1993: aktaran, Timisi, 2003: 159). Bu anlamda, bilgi 

toplumunun toplumsal kontrol ve değiĢimi sağlamak üzere bilgi etrafında örgütlenen 

yenilikçi ve yaratıcılığı bir toplum yapısına sahip olduğunu savunan Bell, bilgi 

toplumunun bu özelliğinden dolayı insanoğlu, artık ihtiyaçlarına ve sorunlarına 

daha hızlı Ģekilde çözümler bulabilirken aynı zamanda toplumu yeniden 

Ģekillendirir (Bell, 1973: aktaran, Timisi, 2003: 91). Castells, ortak dijital dil 

sayesinde bilginin üretildiği, biriktirildiği, bulunduğu, iĢlendiği ve aktarıldığı 

teknolojik alanlar arasında ortak küresel bir ortam zinciri oluĢturduğunu savunur. 

Castells‘e göre; “Bilgi teknolojilerinin önceki sanayi devrimine kıyasla 

teknolojik devrimin sadece birkaç toplumda gerçekleştiği, başka bölgelere 

kıyasla genelde yalıtmış bir mekânda ve zamanda yaşayan sınırlı coğrafi bir 

bölgenin tersine, yeni bilgi teknolojileri, 1970‟lerin ortasıyla 1990‟ların ortası 

arasında, yirmi yıldan kısa bir sure içinde yer küreye ışık hızıyla yayıldı” 

(Castells, 2013: 41-42). 

 

Bilgi toplumunda bilgi akıĢının hızlandırıp kolaylaĢtırılması ve zaman ve mekân 

kullanımında sağladığı avantajları sayesinde küreselleĢen ekonomik faaliyetler 

süreci, aynı zamanda toplumların yaĢamlarına yön vererek küresel kültürün 

oluĢumuna neden olur. Bilgi toplumuyla birlikte ortaya çıkan küreselleĢme, 
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toplumların ekonomik yapılarının yanı sıra zincirleme olarak sosyal ve politik 

yapılarını da etkisi altına almıĢtır. KüreselleĢmeyle birlikte müĢterek katılımın ve 

sosyal yararın belirleyici olduğu bilgi toplumunda sınıflı toplum yapısının yerini çok 

merkezli fonksiyonel toplum yapısı ortaya çıkmıĢtır. Bu durum aynı zamanda politik 

sistemin parlamenter demokrasi sisteminden katılımcı demokrasiye dönüĢümünü 

gerçekleĢtirir. Tüm bu geliĢmelerin sonucunda bilgi toplumunda toplumsal 

değiĢimde önemli bir role sahip olan iĢçi hareketlerinin yerini sivil hareketler alır. 

Birey kendini giriĢimci, yaratıcı ve üretici yeteneklerini geliĢtirme bu noktada birey 

kendi isteklerini yerine getirme çabası içine girer. Bu bağlamda bireycilik ön plana 

çıkar (Özçağlayan, 1998: 28). 

 

 

 

 

 

1.4. Bilgi Toplumunun Ürünü Ağ Toplumu Kavramı 

 

Ağlar oluĢturma teknolojisi 1970‘lerde hem telekomünikasyonda bağlantı 

teknolojileri hem de bilgisayar ağları oluĢturma teknolojilerindeki büyük 

geliĢmelerden sonra özellikle internet teknolojisi ile ortaya çıkar (Castells, 2013: 56). 

Timisi ağların ağı olarak tanımlanan interneti, fiziksel ya da elle tutulur bir araç 

olmaktan ziyade birbirine bağlı sayısız küçük bilgisayar ağlarından oluĢan büyük bir 

bilgisayar ağı olarak tanımlar. Timisi konudaki düĢüncesini Ģöyle ifade eder 

“İnternet, teknik özellikleri aracılığıyla diğer iletişim teknolojilerinden ayrılarak, 

zaman ve mekân sınırlarını aşarak birey-birey ve birey-grup iletişimine izin 

vermektedir. Etkileşim özelliği sayesinde ise grupların aynı anda karşılıklı 

iletişimini, tıpkı bir yüz yüze iletişimde olduğu gibi kolaylaştırmaktadır” (Timisi, 

2003: 26). Dolayısıyla, günlük hayatta yaĢamıĢ olduğumuz birçok iliĢki biçimi 

internet sayesinde farklı bir boyuta taĢınmıĢ ve “sanal mekân‖, “sanal gerçeklik”, 

“sanal cemaatler” ve “sanal kimlikler” gibi yeni kavramlar hayatımıza girer 

(Timisi, 2003: 121). Bilgi toplumunda kullanılan yeni iletiĢim teknolojileri 

endüstrisinin ortaya çıkardığı çalıĢma mantığının bir uzantısı olan sanal mekân 

kavramını Tomas, bireylere potansiyel çalıĢma mekânlarının paralel dünyaları 

arasında doğrudan ve bütünlüklü bir eriĢim sağlayan bir alan Ģeklinde tanımlar 



45 

 

(Tomas, 1991: 36: aktaran, Timisi, 2003: 148). Enformasyona dayalı bu sanal alanda 

çalıĢmak tıpkı sıradan fiziksel bir çalıĢma mekânında olduğu gibi bir tarza, kimliğe, 

mimariye ve çalıĢma gerçekliğine sahiptir. Timisi‘ye göre, sanal mekânın da bir 

coğrafyası, fiziki mekânı, doğası ve kendine özgü bir yasası vardır (Timisi, 2003: 

149). Timisi gibi Anderson da sanal cemaatlerde de coğrafi ya da fiziki bir mekândan 

söz etmenin mümkün olduğunu savunur. Anderson‘a göre, milyonlarca insanın 

teknolojiyle bir araya gelmesi sonucunda, aynı anda her yerde bulunan bilgisayar 

ağlarıyla oluĢan sanal mekânda ortaya çıkan sanal cemaatler “hem egemenlik hem de 

sınırlılık içeren ulusu hayal edilmiş bir siyasal topluluk” olarak tanımlanır 

(Anderson, 2004: 20). 

 

1990‘ların sonunda özellikle iletiĢim teknolojilerinin etkisiyle küreselleĢen sanal 

ağlarda oluĢan sanal topluluklar kavramı hızla toplumsal iliĢkilerde de etkisini 

göstererek sosyal bilimler alanında inceleme konusu olarak ele alınır. Sosyal 

bilimlerde sanal topluluklara iliĢkin en tanınmıĢ ve etkileyici yaklaĢım Castells‘e ait 

olanıdır. Castells, bilgi toplumunda bilgisayar bağlantıları ve internet sayesinde yeni 

iletiĢim araçları zamana ve mekâna esneklik kazandırarak, mekan ve zaman 

arasındaki ayrımın ortadan kalkmasıyla beraber geliĢen küreselleĢmenin etkisiyle, 

teknoloji alanında yaĢanan geliĢmeler ve iletiĢim araçlarında yaygınlaĢmanın sonucu 

olarak teknolojik paradigmanın ortaya çıkardığı bu yeni toplum tipine “ağ toplumu” 

(The Network Society) adını verir. Castells‘e göre, bu yeni toplum ekonomiden, 

siyasete, kültürden sosyal iliĢkilere tüm toplumsal yapının değiĢimine neden olan 

teknolojik paradigmanın zaman, uzam ve iliĢkiler anlamında pek çok Ģeyi 

dönüĢtürmüĢ ve yeni algı kalıpları yaratmıĢtır. Bu anlamda, günümüz toplumu 

gündelik hayattan ekonomik ve kültürel ve sosyal yaĢamda tüm düĢünme ve eylem 

biçimlerimizi ve algı dünyamızı belirleyen bireylerin birbiriyle bağıntılı olduğu bir 

ağ toplumu içinde yaĢamaktadır.  

 

Castells, 1996 yılında yayınladığı “Network Toplumunun Yükselişi, Enformasyon 

Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür”( The Rise of the Network Society, The 

Information Age: Economy, Society and Culture) kitabında ağ toplumu kavramını ilk 

defa gündeme getirir. Castells bu çalıĢmasında, dünyada farklı kültürlerin ve 

kurumların çeĢitliliğine bağlı olarak meydana gelen ve çok farklı biçimlerde geliĢme 

gösteren bu yeni toplum toplumsal yapının oluĢumunu inceler. Castells, bu yeni 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Network
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Information_Age:_Economy,_Society_and_Culture#The_Rise_of_the_Network_Society
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toplumsal yapının oluĢumunun 20. Yüzyılın sonlarına doğru “kapitalist üretimin” 

yeni bir kalkınma biçiminin ve buna dayalı olarak küreselleĢen “enformasyon 

toplumunun” ortaya çıkmasıyla meydana geldiğini savunur. Castells‘e göre, ağ 

toplumunun ortaya çıkmasında temel olan enformasyon toplumunun oluĢumu 

toplumların tarihsel olarak farklı sosyal ve siyasal unsurlarla belirlenmiĢ olan üretim, 

tüketim ve iktidar iliĢkileri çevresinde örgütlenmiĢtir. Castells‘e göre, enformasyon 

çağında hayata dair tüm iĢlevler, süreçler ağlar etrafında örgütlendiğinden dolayı bu 

topluma ağ toplumu denilir ve bu ağlara dayalı toplumsal yapı son derece dinamik ve 

açık bir sisteme sahiptir. Castells‘in mikro elektronik tabanlı biliĢim ve iletiĢim 

teknolojileriyle sağlanan yeni bir sosyal yapı ve süreçlere sahip bir toplum tipi olarak 

tanımladığı ağ toplumunda görülen süreçler önceki toplum tanımlarında örneğin 

sanayi toplumu kavramlaĢmasında olduğu gibi sadece batı tipi toplumlarında değil, 

küresel anlamda batırıĢı toplumlarını da kapsayan bir seyir izlemesi açısında da 

ayrıca bir önem taĢımaktadır (Castells, 2013: 89-92). 

 

Castells‘e göre, enformasyon toplumunda giderek baskın sosyal örgütlenme biçimi 

haline gelen ağlar, toplumsal olayların da örgütlenme alanı haline gelmiĢtir 

(Abercrombie ve Longhurst, 2007: 241). Bu bağlamda Castells, 2012 yılında 

yayınladığı “İsyan ve Umut Ağları, İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” 

(Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age) kitabında 

günümüzde dünyanın birçok ülkesinde geliĢen toplumsal hareketleri inceleyerek, 

çağımızda toplumsal hareketlerin aldığı yeni biçimleri ele alır. Castells bu 

çalıĢmasında ele aldığı toplumsal hareketlerden Ġzlanda‘da görülen ve hükümetin 

değiĢimine neden olan protestolardan, Arap isyanlarına, Ġspanya‘da “Indignados” 

hareketinden ABD‘deki “Occupy Wall Street” hareketine kadar dünyada görülen 

belli baĢlı toplumsal hareketlerin hem kendine özgü özelliklerini ve hem de bu 

hareketlerin birbirleriyle olan ortak niteliklerini araĢtırır. Castells‘e göre, günümüzde 

dünyanın farklı coğrafyalarında görülen yeni toplumsal hareketlerin hepsinin ortak 

noktası, hareketlerin internetin ve mobil iletiĢim teolojilerinin desteklediği özerk 

iletiĢim ağlarında baĢlayarak, internet üzerinde yaratılan sanal mekânlardan 

kentlerdeki gerçek mekânlara, meydanlara ve sokaklara yansımasıdır. Castells, bu 

çalıĢmasında, yeni toplumsal hareketlerin toplumsal, kültürel ve siyasi yapılarını, 

örgütlenme biçimlerini ve yeni iletiĢim teknolojilerinin bu hareketlerdeki rolünü ele 

alırken özellikle bu hareketlerin toplumların geniĢ kesimlerinden büyük bir destek 
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bulmasının nedenleri üzerinde durur. Bu bağlamda Castells, kitabında yeni toplumsal 

hareketlerin toplumun ideolojilerini ve siyasi yapılarını etkileyerek dönüĢüme neden 

olup olmadığı konusundaki temel soruları ele alır. 

 

Bu bağlamda, bu araĢtırmanın temel sorunu olan günümüzde görülen toplumsal 

hareketlerde sosyal ağların rolünün Castells‘in ağ toplumu çerçevesinde ele alınması 

doğrultusunda öncelikle ağ toplumunun meydana geldiği sosyal ağların oluĢum 

sürecinin ve yapısal özelliklerinin neler olduğunun anlaĢılması gereklidir. Bu 

bağlamda çalıĢmamızda sosyal ağların oluĢum süreci, teknik özellikleri ve yapısı 

konuları ele alındıktan sonra, sosyal ağlarda oluĢan ağ toplumunun yapısı ve genel 

özellikleri çalıĢmamızın üçüncü bölümünde detaylı bir Ģekilde ele alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

2. TOPLUMSAL DEĞĠġĠMĠN DĠNAMĠĞĠ ĠLETĠġĠM 

TEKNOLOJĠLERĠ, SOSYAL AĞLAR VE AĞ TOPLUMU 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, toplumsal ve yönetsel yapının dönüĢümünde rol 

oynayan iletiĢim teknolojilerinin önemi literatür kapsamında araĢtırılmıĢtır. Bu 

bağlamda, bu bölümün baĢında öncelikli olarak insan ve araç iliĢkisi, toplum ve 

iletiĢim iliĢkisine değinilecektir. Ardından, iletiĢim teknolojilerinin ve internet 

uygulamalarında Web 2.0 dönemine geçiĢin öneminden bahsedilecek, genel 

olarak sosyal ağların geliĢimi ve özellikleri üzerinde durularak; sosyal ağların 

bireye ve toplumun sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, sosyo-politik alanlarındaki 

yansımaları, meydana getirdiği değiĢimler ve etkileri  araĢtırılacaktır. 

 

2.1. Toplum, ĠletiĢim ve ĠletiĢim Teknolojileri 
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Uygarlığın geliĢiminde bir araç, bir etken olan iletiĢim ve iletiĢim teknolojileriyle 

toplum arasındaki iliĢkisinin iyi anlaĢılması için öncelikle insan “araç” iliĢkisinin 

irdelenmesi gerekliliği çok önem taĢımaktadır. McLuhan, “aracın” gerçek içeriğinin 

kendisi olduğunu savunur. Araç insanların uzantısıdır. Bu uzantı akla gelen her Ģeyi 

kapsar; konuĢulan veya yazılan sözcük, giysi, para, tekerlek, ev, yol, TV, cep 

telefonu vb. gibi her Ģey insanın birer uzantısıdır. McLuhan, “bir medya - araç bizim 

algılarımızı şekillendirir ve yeniden şekillendirir” sözüyle aracın mesajdan daha 

önemli olduğunu vurgular. McLuhan‘a göre, insanın uzantısı olan araç aynı zamanda 

mesajdır ve eğer araç bilinmezse mesaj da bilinmez. McLuhan, araçla neyin 

söylendiği önemli değil aracın kendisi önem taĢımaktadır. Dolayısıyla da, araç bir 

dile ve eğilime sahiptir. Bu durumda araç ilettiği mesajdan daha çok insanların 

düĢünce yapılarını ve algılarını Ģekillendirir ve belki de algılarımızı baĢka formlara 

sokar (McLuhan, 2007). 

 

Toplumsal değiĢimin merkezine teknolojik ilerlemeyi yerleĢtiren Innis ve McLuhan, 

iletiĢim araçlarına iliĢkin teknolojik görüĢlerin temellerini atarak, teknolojide 

yaĢanan değiĢimlerin, toplumun maddi ve kültürel temelleri üzerinde oldukça önemli 

kabul edilebilecek değiĢimlere neden olduğunu, savunarak iletiĢim teknolojisi 

tarihini, uygarlık tarihinin merkezi olarak almıĢlardır. Teknolojik belirleyicilik 

görüĢü olarak adlandırılan bu kuram ―iletişim teknolojilerinin toplumda bireylerin 

nasıl düşüneceğini, hissedeceğini ve hareket edeceğini veya toplumun biçimini ve 

çalışmasını şekillendirdiğini belirtir” (Erdoğan ve Alemdar, 2010: 145). ĠletiĢim 

teknolojisinin belirleyiciliği görüĢü özellikle 19. Yüzyılda geliĢen yeni iletiĢim 

teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmiĢtir. Bunu destekleyen en yaygın 

görüĢ bu dönemde trenin kullanılmasın uygarlığın yayılmasının sembolü olarak 

görülmesidir.  

 

ĠletiĢim teknolojileri ile toplum arasındaki doğal bağlantıyı açıklamaya çalıĢan Innis, 

toplum yapısını belirleyen temel öğenin teknolojik değiĢikler olduğunu savunur. 

Teknolojik belirleyicilik görüĢünün savunucularından olan Innis, bu alana yönelik 

çalıĢmalarında, toplumsal örgütlenmenin değiĢimlerine neden olan sebeplerin yanı 

sıra bir toplumda istikrarı sağlayan koĢulların neler olduğunu inceler. Innis'e göre, 

“insan kendi teknolojisi ile birlikte vardır; toplumsal biçimlerdeki (aile, örgütler) ve 

kültürdeki değişiklikler iletişim teknolojisindeki değişimlerin bir fonksiyonudur. 
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Teknolojik araçların çoğu insanın fiziksel yeteneklerini geliştirme çabası içindir; 

iletişim teknolojisi bilincin, insanın ender düşünsel yeteneklerinin uzantısıdır” 

(Erdoğan ve Alemdar, 2010: 143). Innis, bir toplumda istikrarı sağlayan koĢulların 

yine toplumdaki iletiĢim teknolojilerinin maddi biçimlerinin belirlediği görüĢünü 

ileri sürer. Innis‘e göre, “İletişim araçlarının maddi biçimi (örneğin kil tablet veya 

kâğıt) sosyal biçimlerin (örneğin imparatorlukların) kendilerini belli coğrafik alanda 

yönetim ve ideoloji bazında yeniden-üretmesi becerisiyle güçlü bir şekilde bağlıdır” 

(Erdoğan ve Alemdar, 2010: 143).  

 

Inis‘e göre, iletiĢimin denetimi hem bilincin, hem de toplumsal örgütlenmenin 

denetimi demektir. Buna göre, egemenlik iletiĢim araçlarının denetimiyle oluĢur ve 

yeni iletiĢim araçlarının bulunması, bu araçların yeni örgütlenmeler ortaya 

çıkarmasıyla toplumsal değiĢim meydana gelir. Böylelikle, gerek toplumun 

örgütlenmesini sağlayan bilincin oluĢturulmasında ve gerekse toplumun denetiminde 

var olan iletiĢim araçları toplumsal örgütlenme biçimini çok güçlü bir Ģekilde etkiler. 

Toplumda iletiĢim araçlarının denetimini elinde tutan güç böylelikle o toplum 

üzerindeki hâkimiyetini-egemenliğini de oluĢturur.  

 

Bu durum aynı zamanda yeni iletiĢim araçlarının bulunmasına yönelik rekabetin 

doğmasına neden olur. Dolayısıyla da, sürekli geliĢen iletiliĢim teknolojileri 

toplumda yeni örgütlenmelere ve toplumsal değiĢime neden olur (Erdoğan ve 

Alemdar, 2010: 143). Innis, iletiĢim teorisi iletiĢim araçlarını zamana bağlı medya 

ve mekâna bağlı medya olmak üzere iki yönde inceler (Innis, 2006);  

 

Zamana Bağlı Medya (Time Binding): Eski zamanların elyazmaları ve sözlü 

iletiĢim gibi iletiĢim biçimleri zamana bağlı medyaya örnektir. Bu tür medya, sınırlı 

bir dağılım kapasitesine sahiptir. Zamana bağlı medya, ayrıca tarih ve geleneğe olan 

ilgiyi besler ve bununla birlikte laik otoritenin geliĢmesine imkân vermemesinden 

ötürü geliĢime kapalı toplumları, batıl inançları ve geleneksel otoriteyi tercih eder. 

Bu nedenle dinin, hiyerarĢik örgütün, gerici örgütlerin büyümesini destekler. Sözlü 

gelenekler ve zaman yanlısı araçlar, kutsiyet kültürünün kültürün büyümesine izin 

verirler (Innis, 2006). 

 

Mekâna Bağlı Medya (Space Binding): Yazılı ve elektronik medya gibi iletiĢim 

biçimlerini kapsadığı için bu medya türü, yayılma ve kontrolü elinde tutma 
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özelliklerine sahiptir. Mekâna bağlı medya, merkezileĢmeyi hedeflediğinden dolayı 

bir bölgenin denetimine yol açar ve dolaysıyla ticaretin, imparatorluğun genel 

anlamada teknokrasinin yerleĢmesini sağlamıĢtır (Innis, 2006). 

 

Innis, modern batı tarihinin, zamansal bir örgütlenmeyle baĢlamıĢ ve mekânsal bir 

örgütlenmeyle sonlandığı görüĢünü savunur. Innis‘e göre, geliĢmiĢ batı tarihi, 

iletiĢimin egemenliğinin ve basın üzerine kurulu bilgi tekelinin tarihidir. Innis‘in 

bahsettiği iletiĢimin egemenliği, basının geliĢimiyle, ortaçağ kilisesinin zamansal 

bilgi tekelinin yok edilmesine neden olmuĢ ve bu durum aynı zamanda milliyetçiliğin 

ve imparatorlukların geliĢimini sağlamıĢtır. Bütün bu geliĢmeler beraberinde, basının 

bütün kurumlara sızmasına ve böylelikle, laik toplumun yaratılmasında en etkili güç 

olmuĢtur. Yine basının geliĢimiyle, sözlü geleneğin kontrolü altına aldığı ahlak, 

değer ve gelenekleri geri plana atarak adeta dinin gücünü etkisizleĢtirircesine tüm 

bunları ekonominin ve devletin gereksinimlerini karĢılayacak Ģekilde değiĢtirmiĢ. 

Dolayısıyla da otoritenin kiliseden devlete, bilgiyi dinden bilime geçirmiĢtir.  

 

Bu bağlamda, her uygarlığın bir bilgi birikimi, düĢünce yapısı, ritüelleri, gelenek ve 

görenekleri iletiĢim teknolojileriyle kuĢaktan kuĢağa aktarılır. Her toplumun kendi 

yoluyla yani sahip olduğu iletiĢim teknolojileri yoluyla yaptığı bu bilgi aktarımı aynı 

zamanda aktarılan bilginin içeriğini de etkiler. Innis‘e göre, tüm bu geliĢimler 

toplumun aynı zamanda hem medya, iktidar ve bilgi iliĢkisinin tarihini hem de 

iletiĢim teknolojileri tarihini oluĢturur (Innis, 2006). 

2.1.1. ĠletiĢim Teknolojilerinin Tarihsel GeliĢimi 

BaĢlangıçta, insanların birbirleriyle iletiĢime geçiĢteki ilk adımlarında “İnsanın 

birey olarak kendi bedenindeki organları ile yapabildiği anlam yüklü işaretler, 

sesler kelimeler, tümceler bedensel hareketler ve mimikler, kulaktan kulağa 

aktarılarak yapılan konuşma biçimleri ortaya çıkmıştır” (Oskay, 1993:310). Ġlk 

çağlardan günümüze kadar ulaĢmıĢ olan mağara duvarlarında yaptığı çizimler, 

kazımalar, boyamalar, resimler de insanların paylaĢma ihtiyacının giderilmesi isteği 

ile iletiĢim olgusunun temelini oluĢturmuĢtur. Bu dönemlerde bir çakıl taĢının, kırık 

bir dalın ateĢ ve dumanın iletiĢim aracı olarak kullanıldığı, bu sayede haberleĢmeyi 

sağladıkları bilinmektedir. Daha sonraları insanlar bu basit anlatımları geliĢtirmenin 

yollarını bulmuĢtur. Ġnsanın yarattığı belirli simgeler, semboller, biçimler ve 
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sözcüklerden oluĢturduğu dizgiler bir kültürel araç olan dili ortaya çıkarmıĢtır. 

Böylelikle, dile geçiĢ ile konuĢabilen insanoğlu, iletiĢimin temelini oluĢturan 

kodlamaları ve adlandırmaları yaparak iletiĢimde büyük bir adım atmıĢtır 

(Özçağlayan, 1998: 40). Bu bağlamda, bireyler arası iletiĢim ve toplumsal faaliyet ve 

üretim gerekliliğinden doğan dil, sadece bireylerin duygu ve fikirlerini ifade 

etmesine yarayan bir araç değil, aynı zamanda insanın dıĢ dünyayı öğrenmede, 

anlamlandırmada, sürekli ürettiği bir araç olmuĢtur. Bu durum değiĢik çevre 

koĢulları, yaĢam biçimleri, değer yargıları ve kültürel birikimlerle oluĢan dil ile 

bilginin aktarılması ve saklanması gerekliliğini ortaya çıkartarak aynı zamanda, dilin 

kullanıldığı toplumun çevre koĢullarına, toplumsal ve ekonomik yaĢam biçimlerine 

uygun yöntem ve araçların kullanılmasını zorunlu kılmıĢtır (Ġlal, 2007: 20). 

 

Yazının bulunmasından önce bilginin aktarılabileceği bir yöntem olan söz, insan 

hafızasından destek almaktaydı ancak insanın hafızasına kayıtlı bir mesaj, insan 

hayatta kaldığı sürece var olabilirdi. ĠĢte bu nedenle yazının gerekliliği ortaya çıkmıĢ, 

resimden, hiyeroglifte, çizime ve yazıya geçiĢ iletiĢimin sözel kültürden yazılı görsel 

kültürün geliĢim sürecini de ortaya çıkarmıĢtır. Yazının bulunuĢu ile insanoğlu haberi 

uzaklara ulaĢtırmada at, güvercin ya da develer gibi hayvanları kullanmaya baĢlar.  

 

Ġlkçağ medeniyetlerine gelindiğinde, haberin aktarımı insanların yoğun Ģekilde 

bulunduğu, panayır, agora, forum, tapınak gibi yerlerde duvara asılan el yazması 

günümüzün atası sayılabilecek gazeteler ile mümkün olmuĢtur. 15. ve 16. Yüzyıl 

boyunca elyazması gazeteler geliĢmeye devam ederek özellikle Almanya ve Ġtalya‘da 

bulunan büyük ticaret merkezlerinden ekonomik ve politik geliĢmeler hakkında çıkan 

haberler, arka arkaya eklenerek çoğaltılmıĢ ve bu Ģekilde ilk defa bilgi dolaĢım ağı 

kurulmuĢtur (Jeanneney, 1988). Aynı dönemlerde 1438‘de Gutenberg‘in keĢfettiği 

baskı aracıyla ve ilk basım araçları bu geliĢim sürecine büyük bir hız kazandırmıĢ bu 

durum aynı zamanda bir “kültür ve iletişim patlamasına” yol açmıĢtır (Ġlal, 2007: 

21). 1473 yılında, Lyon‘da basılı ilk kitap yayınlanmasını takiben basılı haberler de 

ortaya çıkar. Bundan sonra artık toplumsal yaĢam, ekonomi ve politika ile de iç içe 

geçen basının devletin yönetim kademeleri ve ekonomi alanında, yasama, yürütme 

ve Yargı‘dan sonra kitleleri baskı altına alma, yönetme ve yönlendirme potansiyeline 

sahip olmasından dolayı basın dördüncü güç olarak adlandırılır.  
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1876'da, Bell‘in icat ettiği telefon, teknik olarak sadece bir iletiĢim ve enformasyon 

aracı olarak görünse de, aynı zamanda hem kültür, kimlik, siyaset ve ekonomi 

alanlarında toplumsal yapının değiĢiminde önemi bir etken olmuĢ ve hem de iletiĢim 

devriminin öncülüğünü yapmıĢtır. 1800‘lü yıllara gelindiğinde, ilk fotoğraf kamerası 

keĢfinin ardından 1895 yılında Lumiere kardeĢlerin geliĢtirdikleri 35mm film Ģeridi 

kullanılarak icat ettikleri bir kamera ile hareketli görüntü çekimini ve gösterimini 

gerçekleĢir. 1894 yılında, Ġtalyan araĢtırmacı Marconi, Mors alfabesi ile iki uzak 

nokta arasındaki haberleĢmeyi gerçekleĢtirir. Böylelikle, teknik olarak radyonun 

ortaya çıkıĢını hazırlayan alt yapısı olan, telsiz telgrafı icat edilerek bu kullanılan 

teknik alt yapı aynı zamanda sonraki yıllarda telefonun icadına katkıda bulunacaktır 

(Jeanneney, 1988). 1900‘lü yılların baĢında, öncelikle askeri amaçlı iletiĢim için 

kullanılan, ancak daha sonraları önemli bir kitle iletiĢim aracı olan radyo ortaya 

çıkar. Aynı yıllarda sinema ile geliĢen hareketli görüntü çekim ve gösterim tekniği 

kullanılarak televizyon çalıĢmaları da hız kazanmıĢ ve ilk düzenli televizyon yayını 

Ġngiltere‘de 1936 yılında BBC stüdyolarında gerçekleĢtirilmiĢtir (Aziz, 2006). 

 

Günümüze kadar geliĢen gazete, telefon, film, sinema ve televizyon birer geleneksel 

iletiĢim aracı olarak varlığını sürdürürken, bu geleneksel iletiĢim araçlarının kullanım 

özellikleri de sürekli değiĢime uğrayarak geliĢerek yeni kullanım ve yaĢam Ģekilleri 

yaratmıĢtır. Bu kullanım Ģekillerinin artması ve çeĢitlenmesi özellikle iletiĢim 

araçlarında “sayısal-dijital” teknolojinin kullanılmaya baĢlanmasıyla hız kazanır. 

ĠletiĢim ve yeni toplumsal hareketler arasındaki bağlantısının anlaĢılabilmesi için 

öncelikle sayısal-dijital teknolojinin özelliklerinin anlaĢılması gerekmektedir. 

2.1.1.1. ĠletiĢimde “Dijital-Sayısal” Yeni ĠletiĢim Teknolojileri ve Özellikleri 

  

Ġngilizcesi “dijital” olan kelimenin Türkçe karĢılığı “sayısal” anlamına gelmektedir. 

Teknik anlamda iletiĢimin “sayısallaşması” bütün bir iletiĢim içeriğinin yani 

görüntü, ses ya da yazının bilgisayarların anlayacağı “verilere” dönüĢtürülmesini 

sağlamıĢtır. Bu durum “ikili (0,1)” sayı sistemi halinde kodlanması iĢlemi anlamına 

gelir ve böylelikle ileti “soyut semboller” halinde kodlanarak gönderilir ve alıcıda da 

bu kodlar açılır (Geray, 1994: 32). “Dijital teknoloji”, dijital ortamlardaki tüm 

enformasyonu tek biliĢim ortamında kullanmayı mümkün kıldığı için iletiĢim araçları 

da dijital teknolojiyi kullanmaktadır. ĠletiĢim teknolojilerinin dijitalleĢmesi öncelikle 

bilginin üretimini, yayılımını ve tüketimini hızlandırmıĢ ve bu durum aynı zamanda 
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teknolojinin ucuzlamasını ve yaygınlaĢmasını da beraberinde getirmiĢtir (Dilmen, 

2007: 214). Bu durum aynı zamanda “bilgi çağı”, “sayısal/dijital çağ”, “bilgi 

toplumu” olarak adlandırılan sürecin temelini oluĢturmuĢ, küresel ölçekte dünyanın 

her yerinden insanların birbirleriyle farklı medyalar ile enformasyon paylaĢımına 

imkân sağlamıĢtır (Akıncı ve Vural, 2006: 1).  

 

DijitalleĢmeyle gerçekleĢen küresel ölçekte iletiĢim aynı zamanda hızla geliĢen ve 

geniĢleyen “yeni iletişim teknolojilerinin” de temelini oluĢturur. Teknolojik 

geliĢmeler anlamında “yeni” kavramı, teknoloji ile dağıtılan ve “modern ‖anlamında 

söylenebilecek görüĢü temsil etmektedir. Öncelikle batılı toplumların tanıĢtığı bu 

kavram, “sayısal” ya da “dijital” yeni iletiĢim teknolojilerini ve güçlü bir ideolojik 

akımı temsil eder (Fırlar, 2010: 48). Yeni iletiĢim teknolojileri sayısal bir niteliktedir. 

Yani bütün veriler tanımlı ve dolayısıyla ölçülebilir bir durumdadır (Manovich, 

2001: 49-63). Yeni iletiĢim teknolojileri, hem kullanıcılar arasındaki, hem de 

kullanıcılar ile enformasyon arasındaki karĢılıklı iletiĢimi, içlerinde bulunan mikro-

iĢlemcilerle sağlayan veya geliĢtiren iletiĢim araçlarıdır (Geray, 1994: 32). 

 

Yeni iletiĢim teknolojilerinin geliĢim sürecinin 1830‘lu yıllarda Charles Babbage‘in 

“analitik makine” ve Louis Daguerre‘in “dagerotip” icadıyla baĢlamıĢtır. Bu 

geliĢimin 20. Yüzyıl‘ın ortasında sayısal-elektronik teknolojisiyle bilgisayarın 

geliĢtirilmesine kadar devam ettiğini savunan Manovich‘e göre, “analitik makine” 

aracılığıyla bilgisayar teknolojilerindeki geliĢim süreci baĢlarken, “dagerotip” 

aracılığıyla hareketli görüntü, ses, metnin farklı formlarının kullanılmasına yönelik 

yeni geliĢmeler hızla birbirini takip etmiĢtir. Bu bağlamda yeni iletiĢim teknolojileri, 

geleneksel iletiĢim teknolojilerinin elektronik ortamda sayısallaĢmasıyla birlikte 

sayısal birer teknoloji haline gelmesi olarak nitelendirilebilir (Manovich, 2001). 

Hesap makinesinin icadıyla baĢlayan elektronik temelli enformasyon diğer bir adıyla 

bilgisayar teknolojisindeki geliĢmeler ilk olarak 1940‘larda Ġkinci Dünya SavaĢı 

sırasında ve sonrasında gerçekleĢmiĢtir. Bilgisayar teknolojisindeki geliĢmeler 

1947‘de New Jersey Murray Hill‘de bulunan Bell Laboratuvarları‘nda Bardeen, 

Brattain, Shockley adlı üç fizikçinin icat ettiği transistor sayesinde makineler 

arasında ve makinelerle iletiĢimin Ģifresinin mantığının kodlanmasıyla baĢlar 

(Castells, 2013). 
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Böylelikle, ilk programlanabilir bilgisayarın özündeki mikro-elektroniğin kaynağı 

olan makineler arasında ve makinelerle iletiĢimin Ģifresinin mantığının kodlanmasını 

sağlayan transistorun icadı sayesinde 20. yüzyıldaki “enformasyon teknolojisi” 

devriminin ilk adımı atılmıĢ olur. Daha sonraları Silikon Vadisi‘nde geliĢtirilen 

bilgisayar teknolojileriyle bilgisayarın gündelik yaĢamda kullanım alanları da 

geliĢtirilerek yaygınlaĢır. Ağ teknolojisindeki gelimeler ise 1960‘larda, ABD 

Savunma Bakanlığı Ġleri AraĢtırma Projeleri Kurumu‘nun (DARPA: US Defence 

Department Advance Research Project Agency) soğuk savaĢ döneminde Sovyetler 

Birliğinin Amerikan iletiĢim ağlarını çökertilmesini önlemeye yönelik 

gerçekleĢtirdiği çalıĢmalar sonucu ortaya çıkmıĢtır. Ġlk bilgisayarların kullanımı belli 

bir uzmanlık gerektirdiğinden dolayı internet teknolojisi ilk zamanlarda bilgisayar 

uzmanları, bilim adamları ve kütüphaneciler tarafından kullanılır. ABD Savunma 

Bakanlığı‘nın kurduğu ARPANET, bireyler ve gruplar tarafından kullanılan binlerce 

bilgisayar ağının küresel, yatay iletiĢimin temelini oluĢturur (Castells, 2013). 

 

Ġnternet teknolojisinin kullanımının yaygınlaĢmasını Tim Barners-Lee‘nin 1989 

yılında “world wide web(www)” keĢfi sağlamıĢ, böylece bilgisayarların birbirine 

bağlanması mümkün hale gelmiĢtir. Önceleri ticari alanda kullanımıyla yaygınlaĢan 

internet teknolojisi daha sonraları günlük yaĢamın ihtiyaçlarına karĢılık tüm alanlarda 

kullanılarak, dünyanın her yerinden insanların bağlanabildiği, iletiĢim kurabildiği, 

enformasyonu çeĢitli medyalarla aktarabildiği ve alıĢveriĢ yapabildiği özgür bir 

ortam olarak küreselleĢir (Briggs ve Burke, 2004). ĠletiĢim teknolojileri araçları 

içerisinde bir yandan insan tarafından kullanılıp diğer yandan insanın onun 

tarafından kullanılma özelliği ile bilgisayarın diğer teknolojik araçlardan farklı bir 

yere sahip olduğunu savunan Postman‘a göre, bilgisayar teknolojisi ve bu 

teknolojinin birbirine bağlanan ağları, yeni bir toplumsal yapının devrimsel aracı 

haline gelir (Postman, 2006: 126). Postman gibi, bilgisayar teknolojisinin birbirine 

bağlanan ağlar yoluyla, iletiĢim tarihinin hiç bir döneminde görülmemiĢ yapısal bir 

dönüĢüm yaĢanarak yeni bir iletiĢim biçiminin ortaya çıktığını savunan Castells‘e 

göre;  

―Son yıllarda iletiĢim alanındaki temel değiĢim internet ve kablosuz 

ağların dijital değiĢim platformu olarak kullanılmasının yükseliĢi oldu. 

Kitlesel bir iletiĢimdir, birçok kiĢiden birçok kiĢiye iletilen, çok sayıda 

kiĢiye ulaĢma ve dijital haldeki bilgiyi yakın çevreye ya da dünyaya 

aktaran sonsuz ağlara bağlanma ihtimali olan mesajları iĢler. Öz 

iletiĢimdir çünkü mesajın üretimine gönderici özerk olarak karar verir, 

alıcının belirlenmesi kendisi tarafından yönetilir ve mesajların iletiĢim 
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ağlarından alınması öz seçime dayanır. Kitlesel öz iletiĢim yatay 

etkileĢimsel iletiĢim ağlarına dayanır; bu ağların hükümetler ve 

Ģirketler tarafından kontrol edilmesi de zordur. Dahası dijital iletiĢim 

çok biçimlidir ve bileĢenleri iletiĢim halindeki aktör tarafından belli 

iletiĢim projeleri doğrultusunda yeniden bir araya getirilebilecek 

küresel bir enformasyon hipermetnine sürekli atıfta bulunmasına 

mümkün kılar. Kitlesel öz iletiĢim ister bireysel ister kolektif olsun, 

toplumsal aktörün toplumsal kurumlar karĢısındaki özerkliğinin 

inĢasına yönelik teknolojik platformu sağlar‖ (Castells, 2012: 21).  

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde küresel anlamda yaĢanan hızlı ilerleme ve 

geniĢleme, beraberinde toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatı değiĢtirerek, 

toplumsal-sosyal etkiler yaratmıĢtır. Bu bağlamda, yeni iletiĢim teknolojileri 

gündelik hayatta birçok kavram ve kalıbın sorgulanmasına neden olmuĢtur. 

Bunlardan öne çıkan baĢlıca kavramlar Ģunlardır; “yeni iletişim”, “etkileşim”, 

“yakınsama”, “zaman ve mekân”, “temas ve mesafe”, “enformasyon” ve 

“tüketim”; 

 

Yeni ĠletiĢim: Lasswell, Westley, MacLean, Osgood, Schramm, Gerbner ve 

Jacobson vb. kuramcıların iletiĢim sürecinin iĢleyiĢini açıklamaya yönelik olarak 

geliĢtirdikleri temel modellerde öne çıkan dört temel unsurdan; iletiyi gönderen 

kaynak, iletiyi alan hedef, ve kaynak ile hedef arasında iletilen mesaj ve iletinin 

aktarıldığı kanaldan söz edilmektedir (Giddens, 2008: 1062). Telefon, cep telefonu, 

internet, faks, teleks gibi iletiĢim araçları, telekomünikasyon iletiĢim araçları olarak 

ayrılabilirler. Göze ve kulağa hitap eden, çoklu medya-multimedya teknolojilerini 

kullanan sinema, radyo, televizyon, radyo/TV programları, ses/görüntü kasetleri, cd, 

vcd ve basılı materyal gibi araçlar görsel iĢitsel iletiĢim araçları arasında sayılabilir. 

Bu araçların karĢı taraftan geri bildirim almaması durumuna tek yönlü iletiĢim 

denmektedir. Geleneksel iletiĢim teknolojileri olarak da nitelendirilen yazılı basın 

gazete ve görsel iĢitsel basında televizyon vb. araçlarda “Kaynak – Mesaj – Kanal” 

olmak üzere iletiĢim süreci tek yönlü bir akıĢ halinde ve geri bildirim 

gerçekleĢtirilememekte ve alınan mesaja karĢı bildirim yapılamamaktadır. Buna 

karĢın yeni iletiĢim teknolojilerinde hedef kitleyle karĢılıklı etkileĢim olabilmektedir. 

Örneğin, yeni iletiĢim araçlarından biri olan elektronik posta aracılığıyla bilgisayar 

ağlarında kullanıcılar birbirleriyle yazılı olarak eĢzamanlı ya da eĢ zamansız olarak 

haberleĢebilmektedirler.  

 

Bunun dıĢında geleneksel iletiĢim teknolojilerinde var olan kaynak ile hedef 

arasındaki tek yönlü iletiĢimin yerine yeni iletiĢim teknolojilerinde kaynak ve 
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hedefin bireyde toplanabildiği, “anında ‖lığın ön plana çıktığı çift yönlü bir iletiĢim 

süreci söz konusu olmaktadır. Bu durumda yeni iletiĢim, iletiĢimde hem “anında 

‖lığı hem “eşzamanlılığı” hem de “eşzamansızlığı” da beraberinde getirmiĢtir. 

“Asenkron” olabilme özelliğiyle yeni iletiĢim ortamları kitle izleyicisini bireysel 

kullanıcı konumuna sokarak, bu bireysel kullanıcıların içeriğe ya da uygulamalara 

farklı zamanlarda eriĢebildikleri ortamlar sunarak eĢ zamanlılık gerekliliğini ortadan 

kaldırıp asenkron bir iletiĢim ortamı sunmaktadır. Bu sayede iletiĢim istenildiği 

zaman baĢlata bilinir, dondura bilinir ya da sonlandırıla bilinir. Bu bağlamda, 

zamanlama ve iletiĢim sürecinde etkin olma kontrolü kaynaktan alıcıya doğru 

geçmektedir (Geray, 2003: 18-19). 

 

20. Yüzyılın yılın son çeyreğinde görülen biliĢim, teknoloji ve iletiĢim alanlarının 

birbirine yaklaĢımı ve özellikle bilgisayar ve telekomünikasyon ağları sayesinde, 

dünyayı çevreleyen yeni ve “sanal” bir iletiĢim ortamı oluĢmuĢtur. Bu sanal ortam 

sayesinde dünyanın bir yerinden baĢka bir yerine sesli, görüntülü ve yazılı bilginin, 

iletinin ve mesajın kolay ve hızlı bir biçimde iletilmesi mümkün hale gelmiĢtir. Bu 

bağlamda internet, bir iletiĢim devrimi gerçekleĢtirir (Neumann ve Hogan, 2005: 

472). Dünyanın bir yerinden baĢka bir yerine bilginin, iletinin ve mesajın kolay ve 

hızlı bir biçimde iletilmesi mümkün kılan internet aynı zamanda iletiĢimi 

küreselleĢtirmiĢtir. Küresel iletiĢim düzeni çerçevesinde iletiĢim özgürlüğü, fikirlerin 

ve enformasyonun serbest dolaĢım çağını baĢlatır (Timisi, 2003: 114, 115). Ġnternetin 

gerçek zamanlı ve etkileĢimli iletiĢim biçimi özelliği sayesinde sanal ortamda 

oluĢturulan sesli, görüntülü ve yazılı bilginin iletilmesini ağlayan yeni iletiĢim 

uygulamalarıyla bireyler arasında doğal ve gerçek diyalog ortamları oluĢtururken 

aynı zamanda düĢünceleri daha etkili hale getirmek için içerikler de karĢılıklı 

paylaĢılabilmiĢtir (Evans, 2008: 5). Bu durum aynı zamanda yeni mesaj ve fikirlerin 

çok çabuk oluĢmasına ve yayılmasına sebep olmakta ve yeni bakıĢ açılarının 

toplumun geneline hızlıca ulaĢması sağlamaktadır. 

EtkileĢim: Yeni iletiĢim teknolojilerinin geleneksel iletiĢim teknolojilerinden ayırt 

edici temel özellikleri etkileĢimli iletiĢim biçimine sahip olmasıdır. Yeni iletiĢim 

teknolojilerinin etkileĢim özelliği, iletiĢim sürecine karĢılıklılık veya çok katmanlılık 

olanağını kazandırır (Binark,  2007: 21). Bunun yanı sıra, iki ya da çok yönlü bir 

iletiĢimin kurulmasını olanaklı hale getiren iletiĢim teknolojileri tüm dijital medya 

araçlarında belirli bir ölçüde bu etkileĢimi mümkün kılarak etkileĢim içinde olan 



57 

 

kullanıcılar kontrol sahibi olabilmekte,  gönderici ve alıcı iletiĢim anında rolleri 

değiĢebilmektedirler.  Bu bağlamda, yeni iletiĢim teknolojileri sayesinde 

kullanıcıların daha etkileĢimli olmasıyla, kullanıcıların güç dengesinde bir değiĢim 

meydana gelmiĢtir (Van Dijk, 2012: 8). Diğer yandan etkileĢimli iletiĢim araçları, 

enformasyona ulaĢmayı kolaylaĢtırdığı gibi, enformasyonun kolayca toplanması 

özelliği sayesinde kiĢisel enformasyonun toplanması, saklanması, iĢlenmesi ve 

dolaĢıma sokulmasını ve ulaĢılmasını da olanaklı kılmaktadır. Her ne kadar yeni 

iletiĢim teknolojileri potansiyel olarak daha demokratik ve güçlendirici bir görünüme 

sahipse de bu yapısıyla Timisi‘ye göre “Kişisel enformasyonun toplanabilmesi ile 

enformasyonu elinde toplayacak olanlar için ayrı bir güç kaynağı da 

oluşturmaktadır. Toplanan enformasyonun dünya çapında dolaşıma sokulabileceği 

de göz ardı edilmemelidir” (Timisi, 2003: 28). 

 

Lyon, gözetimin var olan sosyal düzene uygunluğumuzla çok güçlü bir biçimde 

iliĢkili olduğunu ve sosyal denetimin bir aracı olabileceğini savunur. Lyon modern 

hükümetlerin bu gözetimi, toplumdaki doğumları, ölümleri kaydetmesiyle, modern 

iĢletmelerin, çalıĢmayı izlemeye ve çalıĢanların ücret ve geliĢmesinin doğru 

kayıtlarını tutmasıyla gerçekleĢtirdiğini ifade ederek, bunun sadece bürokrasi 

olmaktan öte bir Ģey olduğunu söyler. Lyon‘a göre, “Modern topluma katılmak, 

elektronik gözetim altında olmaktır.” Bu bağlamda, yeni iletiĢim teknolojileri 

sayesinde enformasyonun toplanması, kaydedilmesi ve paylaĢılabilmesi gözetime 

olanak sağlamaktadır (Lyon, 1997: 17). 

 

Yakınsama: Ġngilizce “convergence” kelimesinin Türkçe karĢılığı olan yakınsama, 

iletiĢim araç ve ortamlarının dijital teknolojiyi kullanarak birbirine yaklaĢması en 

basit Ģekliyle telekomünikasyon, medya ve bilgisayar teknolojilerinin birbiriyle 

yöndeĢmesi olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda yakınsama, birbirlerinden bağımsız 

gibi görünen cep telefonuna, internete ve televizyona, dijital teknoloji aracılığı ile tek 

bir hattan ulaĢılarak kullanılmasının mümkün olmasıdır. Yeni iletiĢim araçlarının 

yakınsama özelliği sayesinde aynı veri tabanından enformasyon alıĢveriĢi 

yapılabiliyor olması sosyal ve toplumsal yaĢamı, ekonomiyi, endüstriyi, hatta 

politikayı bile etkilemiĢtir. Teknolojik yakınsama yanı sıra endüstriyel yakınsama ve 

üretilen içeriklerin, sunulan-kullanılan hizmetlerin yakınsamasından da bahsedilebilir 

(Jenkins, 2006). 
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Zaman ve Mekân: Yeni iletiĢim sürecinde internet teknolojisinin sunduğu sanal 

dünya, fiziksel dünyanın bedensel, mekân ve zaman sınırlarından bağımsız bir alan 

kurgusu üzerine kurulmuĢtur (Alemdaroğlu ve DemirtaĢ, 2004: 206). Timisi sanal 

mekânı ―mekânı olmayan yer‖ olarak tanımlar; ―Sanal mekân bilgisayar 

kullanıcılarının uzlaşımsal ortak halüsinasyonudur. Gerçek bir yer, gerçek bir dünya 

değil, hayali bir yerdir” (Timisi, 2003: 147). Fiziksel dünyanın bedensel, mekân ve 

zaman sınırlarından bağımsız olan bu sanal dünya aynı zamanda küreselleĢme 

olgusuna da hız kazandırarak McLuhan‘ın savunduğu üzere dünyayı “küresel bir 

köye” dönüĢtürmüĢtür (McLuhan, 2005). Küresel anlamda zaman ve mekân sınırları 

ortadan kalkması dünyanın her yerinden her çeĢit ve her kültürden insanın birbiriyle 

anında iletiĢim kurabilmesi sağlamıĢtır. Bu durum yenilik yaratma, yeniden 

yapılanma, sürekli değiĢim, sürekli dönüĢüm gibi kavramların yaygınlık kazanmasını 

sağlayarak, insan değerinin ve insanlar arası iliĢkilerin daha yoğun ve daha belirgin 

olarak önem kazanmasını belirgin bir hale getirmiĢtir (Timisi, 2003: 114, 115). Yeni 

iletiĢim teknolojilerinin mekânları sınırsızlaĢtırması özelliğine olumsuz yaklaĢım 

geliĢtiren Harvey‘e göre, yeni iletiĢim teknolojileri sayesinde küçülen, “küresel 

köye” dönen dünyanın küçüldükçe zaman ve mekân dünyalarının sıkıĢması duygusu 

sonucu ortaya çıkan Ģizofrenik durumla mücadele etmek zorunda kalınmaktadır 

(Harvey, 2003: 270). 

 

Temas ve Mesafe: EtkileĢimci özelliği sayesinde birey herhangi bir yerden, fiziksel 

temasa ihtiyaç duymadan dünyanın herhangi bir yerindeki bir kiĢiyle yeni iletiĢim 

araçlarıyla iletiĢim kurabilmektedir. Bu durum özellikle kamuoyu oluĢturma bazında 

toplulukların ifade özgürlüklerini dile getirmeleri bakımından yeni iletiĢim 

ortamlarını önemli bir mecra kılmaktadır. McLuhan, mekânlar arasındaki sınırların 

ortadan kalkarak küresel bir köye doğru bir dönüĢüm yaĢanacağını öne sürerken yeni 

iletiĢim teknolojilerinin, zaman, mekân ve coğrafi uzaklık faktörlerinden 

kaynaklanan sınırlılıkları ortadan kaldırma özelliğinden bahseder (McLuhan ve 

Powers, 2001: 193). Yeni iletiĢim araçlarının, uzağı yakına getirmesiyle sınırsızlaĢan 

iletiĢimin mesafeleri bu kadar kısaltması, beraberinde olumsuz özellikleri de ortaya 

çıkartır. Cadava, yeni iletiĢim ortamlarına yansıyan bir olayın kendisinin, olayın 

aktarımından daha önemsiz bir hale gelmeye baĢladığını ifade ederken burada olayın 

kendisinin bir nevi gerçekliğini yitirerek olay ve olayın aktarımı arasındaki sınırların 
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bulanıklaĢmasına sebebiyet verdiğini savunur. Cadava bu düĢüncesi Ģöyle ifade eder 

“Deneyimin zaman ve mekân belirlenimlerden kopması, bireylerin dünyaya bakan 

ancak görmeyen bir göze, birer kayıt cihazına dönüşmesine sebep olmaktadır” 

(Cadava, 2008: 24). 

 

Enformasyon: Yeni iletiĢim teknolojilerinin sağlamıĢ olduğu çift yönlü bilgi akıĢı 

ve bu bilgi akıĢının sınırsız küresel iletiĢimi günümüz toplumlarını “enformasyon 

toplumu” haline getirmiĢtir. Enformasyon toplumunun giderek daha çok etkileĢimli 

olacağına değinen McLuhan‗a göre, enformasyon toplumundaki geliĢen bu küresel 

iletiĢim süreci aynı zamanda kitlesel elektronik referandumların kıtalar arasında 

serbestçe dolaĢmasına imkân sağlar (McLuhan ve Powers, 2001:193). Yeni iletiĢim 

teknolojilerinin sağladığı küresel iletiĢimi kültürel boyutta değerlendiren Maalouf‘a 

göre, iletiĢim teknolojilerindeki karĢılıklı hızlı enformasyon akıĢının dünya 

üzerindeki kültürleri birbiriyle yakınlaĢtırması farklı kültürler arasında bir 

etkileĢimin de doğmasına sebebiyet vermektedir (Maalouf, 2009: 59). Enformasyon 

toplumunun giderek daha çok etkileĢimli olması aynı zamanda birçok olumsuzlukları 

da ortaya çıkartır. Yeni iletiĢim teknolojilerindeki enformatik iletiĢimin enformasyon 

miktarının çokluğu bir kaosa yol açarak bilgi güvenirliği konusunda sorunlara 

sebebiyet vereceği düĢünülmektedir (Civelek, 2009: 4). Enformatik iletiĢimin diğer 

olumsuz yaklaĢıma göre enformasyonun bu derece sınırsız ve hızlı akıĢı 

enformasyonun etkili olarak algılanmasını azaltmaya baĢlamıĢtır. Enformasyonun 

sürekli ve tekrarlarının çok sık olması ve eriĢimin çok kolay olması tüm bu nedenler 

önemi ne kadar ciddi bir boyutta olursa olsun artık enformasyonun ilgi çekici 

olmasını azaltarak istenilen etkinin yaratılmasını engellemeye ve yeterince 

önemsenmemesine neden olur. Baudrillard‘a göre, bu durum, ―dış etkiler, mesajlar 

ve tekstlerin bombardımanına uğrayan kitlelerin kara bir maden kütlesi gibidir‖ 

sözleriyle ifade edilir (Baudrillard, 2006: 26). Bu bağlamda, kendisine sunulan 

bilginin yeterli ve gerekli olup olmadığını sorgulamayan, sunulan içeriğin 

manipülasyonuna açık hale gelen adeta zihinsel direnmesi zayıflatılan bireyler 

kendisine dayatılan enformasyonu sorgulama gereği duymadan içselleĢtirmektedir 

(Habermas, 2009: 213). 

Tüketim: BütünleĢen yeni iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler, özellikle internet 

ortamında ağlar üzerinden yapılan, mal ve hizmet ticaretini geliĢtirmiĢtir. 

Günümüzde yeni iletiĢim teknolojilerinin tüketimde adeta devrimsel bir nitelik 
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kazanmasına neden olduğunu savunan Özçağlayan‘a göre; “Yeni iletişim 

teknolojilerinin ortaya çıkması, değişen dünya ekonomisinde ticari firmalara ve 

ülkelere yeni olanaklar sunmaktadır” (Özçağlayan, 1998: 57). Yeni iletiĢim 

teknolojilerinin üretim, depolama, iĢleme, aktarma ve alma yönünde sağladığı 

teknolojik imkânlar tüketicilere seçim özgürlüğü tanımakta aynı zamanda ürün ve 

hizmetlere ulaĢmalarını kolaylaĢtırmaktadır. Ancak bu durum Baudrillard‘a göre, 

aynı zamanda tüketicileri sürekli bir tüketime yönlendirmektir. Bu yeni iletiĢim 

sistemi, ürettiği nesneleri ve iliĢkileri bireylere arzulatmaya ve gereksinim 

duydurmaya yönelterek, bireyleri sürekli yenisini ve daha iyisini isteyen ve hiçbir 

zaman tüketimlerinden tatmin olamayan bireylere dönüĢmelerine sebep olur 

(Baudrillard, 1998). Harvey‘e göre yeni iletiĢim ortamları aracılığıyla bireyler kendi 

kimliklerini bu ortamlarda üretilen imajlar, tüketim nesneleri ve değerler üzerinden 

kurarlar. Bu noktada yeni iletiĢim ortamlarında oluĢturulan ―Tüketim cephesinde, 

çabucak değişen modaya çok daha büyük bir dikkat ve ihtiyaç uyarma yolunda her 

türlü göz boyamanın seferber edilmesi‖ yönünde bir tüketimden söz edilmeye 

baĢlanmıĢtır (Harvey, 2003: 180). 

 

2.2. Sosyal Ağların OluĢumunda “Web 2.0” Kavramı ve GeliĢimi 

 

“Web 2.0‟ın” sunduğu tasarım ve yazılım teknolojilerindeki değiĢimin bir sonucu 

olarak sanal toplulukların bilgisayar aracılığıyla iletiĢim kurdukları “sosyal ağ” 

(social network), kavramı ve bu kavramın temel özellikleri ve platformlarının 

anlaĢılabilmesi için öncelikle Web 2.0 kavramı üzerinde durmak yararlı olacaktır.   

“Web” (World Wide Web kısaca www), internet üzerinde yayınlanan birbirleriyle 

bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluĢan bir bilgi sistemidir. Ġnternet 

kullanıcısı bilgisayarında çalıĢan web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları 

sayesinde web sayfası adı verilen bu dokümanlara eriĢir. Web sayfalarında metin, 

imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı 

verilen hiper-bağlantılar ile baĢka web sayfalarına geçiĢ yapılabilir. Bu bağlamda 

web, bilgisayar ağı üzerinde kaynak keĢfetme ve eriĢim için bir izleme aracıdır 

(https://tr. Wikipedia .org/wiki/World_Wide_Web EriĢim tarihi: Eylül 2015). 

 

Ġnternet ortamında birer dönem oluĢturan web 1.0 ve web 2.0 için internetin geliĢim 

süreçleri diyebiliriz. Ġnternetin ilk dönemi olan web 1.0 döneminde kullanıcılar 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
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internet sitelerini bilgi edinme amacıyla ziyaret edebilme olanağına sahiptir. Sitede 

konuyla ilgili ne yazılıysa, kullanıcılar onu okur ve bu durumda verilen içeriğe 

yorum yapma, eklenti yapma veya içerik üretme gibi bir olanağı olmaz. Bu 

bağlamda, sunulan içeriklerinin yetersizliği, kullanıcıların sunulan içeriklere 

müdahale edebilme isteği ve özellikle de kullanıcıların kendi içeriğini oluĢturma, 

paylaĢma ve etkileĢimde bulunma ihtiyaçlarının artması web 2.0‘ın geliĢim sürecini 

baĢlatır. Dijital teknolojisinin devrim niteliğindeki ürünü olan internet teknolojisinde 

son yıllarda yaĢanmakta olan en önemli geliĢme, Web 1.0 uygulamalarından yeni 

nesil web‘e, yani web 2.0 uygulamalarına geçilmesidir. Web 2.0 uygulamasıyla artık 

internette gerçekleĢtirilen uygulamalar çok farklı bir etkileĢim sürecine girer.  

 

O‘Reilly tarafından 2004'de kullanılmaya baĢlayan Web2.0, internette ya da mobil 

cihazlarda ortaya çıkmakta olan yeni topluluk oluĢumu ve bu oluĢan yeni topluluk 

biçimlerinden ve bu toplulukların teknoloji, tutum ve felsefi açılardan farklılaĢan 

yönlerini vurgulamak için kullanılır (O‘Reilly, 2007). Web 2.0 terimi genel anlamda, 

ikinci nesil internet hizmetlerini toplumsal iletiĢim sistemlerini, iletiĢim araçlarını 

yani internet kullanıcılarının ortaklaĢa ve paylaĢarak yarattığı tüm sistemi tanımlar. 

O‘Reilly‘e göre, Web2.0‘ın kısmen tanımı Ģöyledir: “Web2.0 

bilgisayar endüstrisinde internetin bir düzlem olarak ilerlemesiyle bir işletme 

devrimi ve bu düzlemin kurallarını başarı için anlamaya çalışmaktır. Bu kurallar 

arasında başlıcası şudur: Ağ etkilerini daha çok insanın kullanabilmesi için 

programlar kurmak" (https://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 EriĢim tarihi: Eylül 

2015). 

 

Web 2.0 uygulamalarının sahip olduğu özellikler konusunda daha net bir resim 

ortaya koyabilmek için, Web 2.0‘ın Web 1.0 dönemiyle ayrılan yönlerini ele alarak 

bir karĢılaĢtırma yapmak yararlı olacaktır. Web‘in ilk dönemi olarak bilinen Web 1.0 

teknolojisi sadece özel yazılım bilgisine sahip olan az sayıda kullanıcının içerik 

oluĢturabilmesi ya da sadece okuma veya araĢtırma imkanı sağlayabilmiĢtir. Oysa 

2004 yılında Web 2.0‘nin ortaya çıkıĢı, her türlü internet kullanıcısının 

yararlanabileceği ve özel bir yazılıma, karmaĢık bir sitemin öğrenilmesini gerektiren 

bir öğrenime ihtiyaç duymaksızın içerik yazma, gönderme ve yayınlama imkânı 

sağlanmıĢtır (Naik ve Shivalingaiah, 2008:500). Web 2.0‘ın web siteleri oluĢturma 

ve kullanma bakımından teknik olarak kolaylaĢmıĢ olması, kullanıcılara içerikleriyle 

https://tr.wikipedia.org/wiki/2004
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0


62 

 

ilgili kontrolü verme ve içeriklerin daha kolay bir Ģekilde paylaĢılabilmesi Web 

2.0‘ın ―kullanıcı yaratımlı içerik ya da sosyal bilgisayar kullanımı” olarak da 

tanımlandırır (Akar, 2010: 11). Musser ve O‘Reilly, Web 2.0‘ı yeni bir bakıĢ açısı ve 

düĢünme biçimi olarak ele alarak; “yeni nesil internetin temelini kolektif olarak 

şekillendiren bir grup ekonomik, sosyal ve teknolojik eğilim;  kullanıcı katılımı,  

açıklık ve ağ etkisi gibi unsurlar tarafından karakterize edilen daha olgun ve daha 

ayırt edici bir araç” olarak tanımlarlar (Musser ve O‘Reilly, 2007: 3-4). Bu 

bağlamda Musser ve O‘Reilly, Web 2.0 teknolojisi sayesinde veri tabanlarının daha 

fazla zenginleĢtikçe daha fazla insanın etkileĢime geçtiğini ve bunun da ağ etkisini 

büyüttüğünü savunurlar (Musser ve O‘Reilly, 2007: 3-4). 

 

Hoegg‘a göre, Web 2,0‘ın en temel özellikleri arasında etkileĢimli iletiĢim biçimi, 

dinamik yapısı, enformasyon aktarımı metin ya da video, fotoğraf vb. verilerle 

zenginleĢtirilmesinin mümkün olmasıdır. Bunun yanı sıra Web 2,0‘ın en temel 

özellikleri arasında enformasyonun sürekli ve sınırsız tedarik edilebilmesi, 

enformasyonun yaratılması ve mümkün olan en büyük kullanıcı grubu arasında 

paylaĢılması “yatırım ve paylaşım” yer alır. Hoegg, Web 2.0 ile internette yeni türde 

toplulukların oluĢtuğunu ve bu toplulukların çevrimiçi iletiĢim ve iĢbirliği 

modellerini, bilginin üretilme ve tüketilme yollarını yeniden Ģekillendirdiğini 

savunarak “sosyal paylaşım” kavramından bahseder (Hoegg vd. 2006: 1-13). Bu 

bağlamda, Web 2.0 daha önce benzerinin görülmediği yeni türde toplum, katılım ve 

iĢbirliğin oluĢturduğu farklı içerikteki platformları, “sosyal ağların (social netwoks)” 

doğmasına neden olmuĢtur. Bu daha önce hiç görülmemiĢ çapta bir toplum ve 

etkileĢimin görülmesini mümkün kılar. Bu yönden, iletiĢim teknolojilerindeki bu 

devrim niteliğindeki geliĢimi ele almamız, onu bu araĢtırmanın hareket noktası 

olarak kullanmamız özellikle onu Ģekillendiren toplumsal bağlama yerleĢtirmemiz 

küresel bir dönüĢümü kavramak açısından önem taĢımaktadır. Bu noktada, Web 

2.0‘ın sunduğu tasarım ve yazılım teknolojilerindeki değiĢimin bir sonucu olarak 

“sanal toplulukların” bilgisayar aracılığıyla iletiĢim kurdukları “sosyal ağ” kavramı 

ve bu kavramın temel özellikleri ve platformları üzerinde durmak yararlı olacaktır.    

 

 

 

2.2.1. Sosyal Ağlar Kavramı ve GeliĢimi 
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Web 2.0‘ın sunduğu “sosyal ağlar (social networks)”, sanal toplulukların bilgisayar 

aracılıyla iletiĢim kurdukları bilgi paylaĢımında bulundukları çevrim içi teknolojiler 

ile uygulamaları ifade eder (https://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 EriĢim tarihi: 

Eylül 2015). Sosyal ağlar ve sosyal medya kavramları genellikle aynı anlamda 

kullanılabilen kavramlar olarak ele alınmaktadır. Burada kullanılan “medya” anlamı 

Web 2.0‘ın kullanıcılara sunduğu “sosyal yazılım” özelliğinden gelmektedir. Web 

2.0‘da kullanıcılar sosyal yazılıma dayalı olan uygulamaların yardımıyla metin, 

video, müzik vb. türdeki çeĢitli medya içeriklerinin paylaĢımında bulunmaktadırlar. 

Bununla beraber, Web 2.0‘ın sağladığı paylaĢılan medya‘nın sosyal olarak 

nitelendirilmesi de, Web 2.0‘ın kullanıcılara sunduğu etkileĢim özelliğinden yani 

insanlar arası etkileĢimden adını alır (Lietsala ve Sirkkunen, 2008: 19-21).  

 

Web 2.0‘ın teknolojik boyutu vurgulanarak, “sosyal medyanın” ise sosyal boyutu ve 

kullanımı ön plana çıkarılarak tanımlanır. Teknik olarak “sosyal yazılımın” anlamı, 

sosyal medya uygulamalarının kullanılabilmesi için gerekli olan kodlar ve yazılımlar 

gibi teknolojik kavramları ifade eder. Web 2.0‘ın kullanıcılara sunduğu etkileĢim 

ortamı içeriğinin doğası ile üretim ve kullanımla ilgili aktif sosyal rolleri vurgulayan 

sosyal medya kavramı da sosyal medyanın sosyal boyutunu ifade eder (Akar, 2010:  

17). Bu bağlamda, sosyal ağlarda sosyal medya kullanıcıları birbirleriyle çeĢitli 

içeriklerle etkileĢim kurmaları yönündeki iletiĢimlerini gerçekleĢtirirler. 

 

Boyd ve Ellison sosyal ağları, “Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal 

bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı olarak tanımlanan 

internetin gelişmesiyle bireyleri farklı bireylerle sanal uzamda buluşturan web 

tabanlı hizmetler” olarak tanımlarlar (Boyd ve Ellison, 2007:211). Bir baĢka tanıma 

göre, sosyal ağlar, bireyleri internet üzerinde toplum yaĢamı içinde kendilerini 

tanımlayarak, aynı kültürel seviyesinde rahatlıkla anlaĢabilecekleri insanlarla internet 

aracılığı ile iletiĢime geçmek için sanal ortamda sosyal iletiĢim kurmaya yarayan 

ağlar olarak tanımlanır (Alemdaroğlu ve DemirtaĢ, 2004).  

 

1990‘larda internet ortamında görülen ilk sosyal ağlar, standart web uygulamaları 

olarak iĢlev gören ve öncelikle kiĢisel etkileĢimleri kolaylaĢtırma üzerinde 

yoğunlaĢmıĢtır. Bu yıllarda sosyal ağ kullanıcıları mevcut bağlantı ve arkadaĢ 

ağlarını tamamlayan kendi online sosyal ağlarını yaratmıĢlardır. Mevcut 

arkadaĢlarının kendi online sosyal ağlarda ekleyebilme imkânının yanı sıra aynı 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_
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zamanda tanımak isteyebilecekleri yeni bireyleri de keĢfetme olanağına da imkân 

verilmiĢtir; “Bu tür sosyal ağların ilklerinden biri, lise ya da üniversiteden eski sınıf 

arkadaşlarının tekrar bağlantı kurmasını kolaylaştıran bir site olan 

Classmates.com‟dur. Classmates.com için, bu bağlamda online sosyal ağ kurma 

genel görüşü ile ün kazandığını söyleyebilmekteyiz” (Akar, 2010: 120). 

 

2002 yılında Friendster.com sosyal ağı sayesinde kullanıcıların profilleri, kiĢinin 

yaĢamı hakkında görselliği de kapsayacak bir yenilikle daha fazla detaylar sağlamaya 

baĢlamıĢ ve bu sayede de sosyal ağlar önemli genel bilgi kaynağı haline gelmiĢtir; 

“Friendster.com için öncelikle resim paylaşımına önem verdiğini söyleyebiliriz. 

Bununla birlikte her kullanıcı sayfasında bloglar yaratmaya da önem vererek sosyal 

etkileşimleri artırmaya odaklanmıştır” (Akar, 2010: 120). Sosyal ağların daha fazla 

insana ulaĢmasıyla tahmin edilenden daha fazla bir güç yarattığını savunan Castells‘e 

göre; “Sosyal ağ kullanıcıları zaman ve mekânı aşıyor, bir yandan da kendileri içerik 

üretiyor, bağlantı kuruyor ve pratikleri birleştiriyorlar. Bugün artık insan hayatının 

her boyutunda sürekli ağlar oluşturan bir dünya mevcuttur” (Castells, 2012:200).  

 

2.2.1.1. Sosyal Ağların Özellikleri 

 

Sosyal ağların sunduğu hizmetlerin baĢında, çevrimiçi ortamda yararlı bilgileri 

toplamayı sağlayarak, bunları baĢkalarıyla paylaĢan ve diğer insanlarla iliĢki 

kurmaya olanak tanıyan kiĢisel web sayfaları sunmaktır. Ayrıca sosyal ağlar 

kullanıcılarına gruplara katılma ya da grup oluĢturma yoluyla benzer ilgi alanlarına 

sahip diğer bireylerle iletiĢim kurmaya da imkân sağlamaktadır (Kwon ve Wen, 

2010: 255). Sosyal ağ sitelerini incelediğimizde, ortak bir sistem aracılığıyla genel 

bir profil oluĢturmak için kiĢisel çalıĢmalara izin verdiği, diğer kullanıcıların bir 

listesinin oluĢturulduğu ve bağlantıda olan kiĢilerin birbirleriyle paylaĢımına olanak 

tanıdığı görülmektedir (Akar, 2010:121). O‘Reilly, sosyal ağların tüketiciye / 

kullanıcıya dönük uygulamaların internet ortamında daha çok yapılması gerektiği 

fikrini ortaya atarak sosyal paylaĢım ağların en belirgin özelliklerinden biri kullanıcı 

odaklı olmasını savunmuĢtur.  Bu Ģekilde Ġnternet‘in sadece içerik üreten Ģirketlerin 

belirlediği değil, kullanıcı etkileĢimi arttırılarak içeriğin çoğunlukla direkt olarak 

kullanıcı tarafından üretildiği, çok daha katılımcı bir ortama dönüĢmesi gerektiği 

düĢünülmektedir (Musser ve O‘Reilly, 2007). 

 



65 

 

Castell, sosyal ağları tarihte ilk kez insan iletiĢiminin yazılı,  sözlü,  görsel-iĢitsel 

biçimlerini aynı sistem içinde bütünleĢtiren bir “hiper-metin” sayesinde “meta-dil”  

oluĢturarak, seçilmiĢ bir zaman diliminde, eriĢimin mali bakımdan sorun olmadığı 

küresel bir ağ içinde çok farklı noktalardan etkileĢimli, aynı sistem içinde iletiĢimin 

karakterini tümüyle değiĢtiren bir ağ olarak ifade eder (Castells, 2013:  440). 

Multimedya olarak da adlandırılabilecek iletiĢimdeki bu dönüĢüm sayesinde,  bilgi 

ve iletiĢim hizmetleri internet üzerinden bütünleĢtirilebilmekte, farklı kitle iletiĢim 

araçları tek bir platformda bir arada bulunabilmekte ve ses,  video,  metin ve 

görseller gibi çok çeĢitli veri türü bir araya getirilebilmektedir.  Bu durum aynı 

zamanda, sosyal ağların iletiĢim ortamlarında sınırsız bir konuma gelerek yenileĢme 

yolunda devrimci bir değiĢim yaratmıĢtır. Sosyal ağlar üzerinden artık toplumlar, 

sürekli olarak akan bilgi akıĢına göre düĢünme biçimlerini, bakıĢ açılarını, 

kimliklerini, yaĢam tarzlarını, tüketim Ģekillerini, eğlenme biçimlerini oluĢtururlar. 

Castells‘e göre, bir sosyal ağ sitesinin büyümesi ağın yapısına bağlıdır. Ağın 

büyümesi için öncelikle kullanıcılar tarafından ağın benimsenmesi gereklidir. Bu da 

bireylerin kendi bağlantılarına yeni bağlantılar eklemesiyle mümkün olmaktadır. 

Dolayısıyla, her yeni kullanıcı potansiyel olarak o ağın yeni bir bağlantı noktası 

olacağından, ağın büyümesi için yeni daha çok kiĢinin ağa katılımının desteklenmesi 

önem taĢır (Castells, 2012: 200).  

 

Robins, sosyal ağların insanların hissettiklerini, düĢündüklerini ve iliĢkilerini, web 

ortamında tartıĢmalarının, paylaĢımlarının sonucunda ortaya çıkan bir bütün olarak 

görmekte ve insanlara yeni aidiyet alanları yarattığını savunmaktadır. Geleneksel 

cemaatlerden büyük ölçüde farklı olan sosyal ağlar içinde insanlar, yalnızlıklarını 

paylaĢacakları, içlerini dökebilecekleri ya da iĢleri ile ilgili sorunun çözülmesi 

konusunda yardım alabilecekleri yeni dostlar bulmaktadırlar. Bu bağlamda, Robins‘e 

göre, sanal toplum sanal gerçeklik dünyasında üretilmektedir. Robins‘e göre, sanal 

toplum kavramı çoğunlukla da günümüz toplumsal gerçekliğinin zor ve tehlikeli 

Ģartlarına alternatif bir “hiçbir yer herhangi bir yer” olarak düĢünülmektedir. 

Böylelikle, kendimizi teknolojik hayal dünyasına gömdüğümüz sürece bu dünyada 

hakkımız olduğu halde yoksun bırakıldığımız bütün ödüllere sahip çıkabiliriz 

(Robins, 1999). 

Sosyal ağlar, kitlelerle bağlantı kurmak için profillerin paylaĢılmasına imkân 

tanımakta, farklı kullanıcıların listelerini birbirlerine ekleyebilmekte ve sistemdeki 
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tüm kiĢilerin birbirilerini görmesi sağlanabilmektedir. Mayfield‘a göre, sosyal ağ 

katılımcıdır, bu katılımcılar birer haber ve bilgi kaynağıdır. Sosyal ağlar Ģeffaftır, 

hangi bilginin kimler tarafından üretildiği ya da paylaĢıldığı görülebilir. Sosyal ağlar 

ulaĢılabilirdir, internet bağlantısı olan herkes kolaylıkla sosyal paylaĢım ağlarında 

olan biteni takip edebilir. Sosyal ağ aynı zamanda bir iletiĢim kanalıdır. Sosyal ağ 

kullanıcıları birbirleriyle çift yönlü iletiĢim kurabilirler (Mayfield, 2008: 6). 

 

2.2.1.2. BaĢlıca Sosyal Ağ Platformları 

 

Ġnternet teknolojilerinde Web 2.0‘ın geliĢimiyle birlikte sanal ortamda kurulan 

ağlarla iletiĢim, sosyal ağlar, bloglar, mikrobloglar ve içerik paylaĢım siteleri vb. 

ağlar üzerinden gerçekleĢmektedir. Bu bağlamda, Ģekil 2.1. de verilen Ocak 2015 

tarihine kadar dünyada küresel anlamda internet teknolojileriyle mümkün kılınan 

iletiĢim teknolojilerinin kullanım oranları sanal ortamda kurulan ağlardaki iletiĢimin 

önemini göstermektedir. 

 
ġekil 2.1. Dünyada Ocak 2015 tarihine kadar olan Dijital ĠletiĢim Teknolojisi Kullanımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi. 

(EriĢim tarihi: Kasım, 2015) 

 

Yukarıda verilen, We Are Social Ocak 2015 raporuna göre, Ģu anda dünya üzerinde 

3.010 milyar insan internet kullanıyor. Bu kullanıcıların 2.078 milyarının sosyal 

ağlarda hesabı var. Yukarıda belirtilen istatistikî veriler dünya genelinde insanların 

sosyal ağlara ilgisini, eğilimini ve özellikle de internet kullanım alıĢkanlıklarını 

http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi.(Erişim%20tarihi:%20Kasım,%202015
http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi.(Erişim%20tarihi:%20Kasım,%202015
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göstermektedir. Bu noktada, her geçen gün artan etkisi, artan kullanıcı sayısı ve 

kullanım kolaylıklarıyla sosyal medya kullanımı giderek çoğaldığını söylememiz 

mümkün. Günümüzde internet kullanıcıları zamanlarının çoğunu sosyal ağlarda 

geçirmeyi adeta gündelik yaĢamlarının bir parçası haline getirmiĢlerdir. Bu 

çerçevede Castells‘e göre, sosyal ağ siteleri insanların hayatlarının bütün boyutlarını 

birbirine bağlayan yaĢam ortamlarıdır (Castells, 2012). Temelde her ne kadar 

bireylerin arkadaĢlık kurmalarını ve sosyal iliĢkilerde bulunmalarına imkân sunması 

amacıyla kurulan mecralar olarak bilinen sosyal ağlar online teknolojileri geliĢtikçe 

kullanılan uygulamalar da artarak kiĢisel olmanın dıĢında; sosyal ağlar, örgütsel, 

ticari vb. birçok uygulamalarla online etkileĢimde önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu 

bağlamda, ilk keĢiflerinden günümüze kadar yerel ve küresel anlamda farklı 

içeriklerde sayısız sosyal paylaĢım ağ siteleri kullanıma sunulmuĢtur (DurmuĢ vd. 

2010: 24). Web günlükleri olarak bilinen Blogger- bloglar, Twitter gibi mikro web 

günlükleri olarak bilinen Mikrobloglar, Wikipedia ya da wiki olarak bilinen Açık 

Kaynak Ansiklopediler, YouTube gibi video, fotoğraf, ses ve müzik paylaĢım 

siteleri, SosyalBookmarking ve haber –Ġmleme siteleri, MSN, Yahoo Messenger ve 

Skypy gibi anlık mesajlaĢma uygulamaları siteleri, Forumlar, Facebook, MySpace, 

Bebo, Hi5, LinkedIn vb. sosyal paylaĢım siteleri bunlardan bazılarıdır.  

 

Sosyal ağ araçları her ne kadar, dijital teknolojinin evrimine paralel olarak geliĢim 

göstermiĢ olsalar da aynı zamanda farklı teknolojiler ve ihtiyaçlar sonucu meydana 

gelmiĢ ve bu doğrultuda hitap ettiği kitleler ve iĢlevlerde de farklılıklar görülmüĢtür. 

Sosyal ağ araçlarının hangi koĢullarda ve hangi amaçlarla meydana geldiklerine 

sırasıyla bakacak olursak, gerek dünyada ve gerekse ülkemizde 1990‘lı yıllarda 

hayatımıza giren internet kullanımı baĢlangıçta teknolojik imkânların 

yoksunluğundan dolayı pek de fazla bir anlam ifade etmemiĢtir. Bundaki en büyük 

etken, internet eriĢiminin kısıtlı ve onun kullanımını sağlayacak teknik cihazların 

maddi açıdan pahalı olmasıdır. Bu nedenlerden dolayı, baĢlangıçta bireysel kullanım 

anlamında internet üniversitelerin bazı bölümlerinde kısıtlı imkânlarla kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Üniversitelerde internetin kullanımıyla birlikte dijital ortamda sosyal 

ağ‘ın ilk örneği olarak nitelendirebileceğimiz “BBS‟ler” (Bulletin Board System) 

yani “Bilgisayarlı Bilgi Sistemi” bir baĢka deyiĢle günümüzün ilk “forum” alanları 

oluĢturularak sosyal ağ iletiĢimi sağlanmıĢtır. BBS‘ler aynı zamanda gerçek kimlik 

profilleriyle bir araya gelen kullanıcıların oluĢturduğu ilk “sanal cemaat” 



68 

 

örneklerindendir. 1990‘lı yılların baĢlarında sadece 14.4 ile 28.8 kbps hızına sahip 

olan internet teknolojisi geliĢerek bu hızın neredeyse dört katına varan 56K 

modemlerin icadı ve internet kullanımı için gerekli olan ve evlerde bireysel 

kullanımını kolaylaĢtıran masaüstü bilgisayar fiyatlarının ucuzlaması sayesinde 

1990‘lı yılların sonlarında artık internet kullanımı yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Tüm 

bu yenilikler aynı zamanda internet üzerinde insanların birbirleriyle iletiĢim 

kurmaları yönünde yenilikleri de doğurur. BaĢlangıçta sadece üniversiteler 

kapsamında iletiĢimi sağlayabilen BBS‘lerin yerini artık bireylerin çalıĢtıkları 

ofislerinden, evlerinden veya o dönemlerin sosyalleĢme mekanları olarak ortaya 

çıkan internet kahvelerden dünyanın bir baĢka yerindeki bireyler ile iletiĢimini 

sağlayan “IRC” (Intrenet Real Chat) almıĢtır. “IRC” sayesinde internet ortamında 

belli sunucular üzerinden sağlanan “anındalık” öğesine yani “eşzamanlı” iletiĢime 

ve dahası baĢlangıçta küçük boyutlu resim ve müzik dosyalarının paylaĢımına imkân 

veren sohbet odaları ortaya çıktı. Bu yıllarda, sosyal ağ araçlarının ilk bilgi arama ve 

paylaĢım örneklerinin baĢında kurulan Yahoo, Geocties ve Lycos gibi “arama 

motorları” yer alıyordu. 1990‘ların baĢında çok kısıtlı teknolojik imkânlarla geliĢim 

gösteren sosyal ağ araçları, 2000‘li yıllara gelindiğinde özellikle “ADSL” 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) yani Asimetrik Sayısal Abone Hattı olarak 

adlandırılan telefon hattına bağlı çalıĢan geniĢ bant sistemleri sayesinde hem daha 

hızlı hem de daha ekonomik internet eriĢimi sağlanmasıyla hızla geliĢim gösterdi. 

1990‘ların sonunda popüler olan IRC‘nin yerini 2000‘lerin baĢında “ICQ” (I Seek 

You) yani seni arıyorum anlamına gelen eĢzamanlı anındalık özelliğine sahip kiĢisel 

mesajlaĢma/ sohbet aracı alır. ICQ‘nun IRC ‗den farkı ise ICQ‘da her kullanıcının 

telefon numarası gibi kendine ait sabit kullanıcı numarasının olmasıdır. Bu sayede 

kiĢiler sohbet etmek istedikleri kiĢilerle birbirlerine verdikleri kiĢisel numaraları 

sayesinde internet üzerinden birebir iletiĢi sağlayabiliyorlardı. Önceleri BBS ve IRC 

ile oluĢturan “sanal cemaatlerin” yerini ICQ ile bireyselleĢen iletiĢim ile oluĢan 

“sanal kimlikler” almıĢ oldu. Bu arada, “HTML” (HyperText Markup Language) 

yani “Hiper Metin İşaretleme Dili” kodlama teknolojisinin geliĢimi BBS‘lerden 

görsel anlamda daha estetik bir görselliğe kavuĢan ve özellikle MP3, video ve resim 

vb. dosyaların paylaĢımını gerçekleĢtirebilen Forum sitelerinin oluĢumuna imkân 

sağladı. 2000‘li yılların ilk yarısına gelindiğinde Web 2.0 teknolojisindeki geliĢmeler 

beraberinde sosyal ağ araçlarının da geliĢimini hızlandırmıĢtır. Bu konuda ilk 

geliĢme devrim niteliğini taĢıyan Youtube sosyal paylaĢım sitesinin kurulması 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hypertext
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Faretleme_dili
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olmuĢtur. Youtube‘da kullanıcılar geniĢ bant internet teknolojisinin de katkısıyla 

kendi çektikleri videoları milyonlarla paylaĢma imkânını buldular. Teknolojik 

yönden sunduğu imkânların dıĢında Youtube paylaĢılan malzemelere hitaben yapılan 

yorumlama yönüyle sanal kimlikleri tekrar sanal cemaatlere dönüĢtürmüĢ oldu. Web 

2.0‘ın sunduğu diğer bir yenilik de forumların yerini alan sanal “Blog” lar 

(weblog/online diary) yani online günlükler oldu. Web 2.0‘ın teknik imkânları 

sayesinde bloglar forumlara nazaran daha düzenli ve estetik bir görünüme sahiptiler 

ve aynı zamanda forumlarda olduğu gibi resim, video ve müzik vb. dosyaların 

eriĢimine imkân sağlıyorlardı. Sosyal açıdan bloglar, sanal cemaatler içerisinde 

gerçek kimliklerin oluĢumunu ve gerçek hayatların paylaĢımını sağlıyorlardı. Bu 

dönemde, yine sanal dünyada gerçek kimliklerin ve gerçek yaĢamın paylaĢımını 

sağlayan sosyal ağ araçları içerisinde bir baĢka devrim niteliğindeki yenilik 

Facebook‘un doğuĢu olmuĢtur. BaĢlangıçta, Harvard öğrencisi olan Zukerberg‘in 

“Sanal Okul Yıllığı” projesi kapsamında kullanıcıların eski okul arkadaĢları bulma 

amacına yönelik hayata geçirdiği Facebook zamanla sanal ortamda gerçek insanların 

bir araya gelerek gerçek hayatlarını paylaĢtıkları gerçek manada bir sosyal paylaĢım 

ağ‘ı halini almıĢtır. Artık Facebook sayesinde insanlar kullanıcılar internet üzerinde 

tüm multimedya içerikli paylaĢımlarını yapabilecekleri bir ortam bulmuĢlardı ancak 

bu paylaĢım imkânı Twitter kadar kolay ve basit değildi. Özellikle 3G mobil 

teknolojilerinin geliĢimiyle mobil cihazlar üzerinden kurulan sosyal ağ araçlarının 

baĢında yine bir baĢka devrim yaratan buluĢ olan Twitter Facebook‘un yapamadığını 

yani internette çoklu paylaĢıma imkân sağlayan kısa mesaj paylaĢımını 

baĢarabilmiĢtir. Ġnternet teknolojilerindeki tüm geliĢmeler aynı zamanda sosyal ağ 

araçlarındaki geliĢimleri de günümüze kadar beraberinde getirmiĢ ve toplumsal 

hayatımızı ĢekillendirmiĢtir (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 7-18).  

 

Dünyada Sosyal ağ araçlarının kullanımına baktığımız zaman sosyal ağ araçlarının 

hayatımızdaki yeri noktasında bir fikir sahibi olabiliriz. AĢağıda ġekil 2.2.‘de Web 

sitesi istatistikleri tutan Vincosblog verilerine bakıldığında, ziyaret edilme ve veri 

trafiği istatistikleri verilmiĢtir. Ocak 2015 yılı itibariyle Facebook 1.4 milyar aktif 

kullanıcısıyla dünya genelinde 1.sırada, 654 milyon kullanıcısıyla QZone 2. sırada, 

300 milyon aktif kullanıcısıyla Google 3. sırada, 300 milyon aktif kullanıcısıyla 

Instagram 4. sırada, 284 milyon aktif kullanıcısıyla Twitter 5. sırada yer almaktadır 

(http://vincos.it/social-media-statistics/, EriĢim tarihi: Kasım 2015). 

http://vincos.it/social-media-statistics/,%20Erişim
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ġekil 2.2. Dünyada Ocak 2015 tarihine kadar olan Sosyal Ağ Kullanımı  

 

Kaynak: http://vincos.it/social-media-statistics/(EriĢim tarihi: Mart, 2015). 

 

 

ġekil 2.3. Türkiye‟de Ocak 2015 tarihine kadar olan Dijital ĠletiĢim Teknolojisi Kullanımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi. 

(EriĢim tarihi: Kasım, 2015) 

 

Yukarıda, sosyal ağ araçlarının ülkemizdeki kullanımını gösteren ġekil 2.3.‘te, We 

Are Social Ocak 2015 raporuna göre, Türkiye‘de 76.7 milyon insan internet 

kullanıyor. Bu kullanıcıların 40 milyonu sosyal ağlarda hesabı var ve bunların 

http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi.(Erişim%20tarihi:%20Kasım,%202015
http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi.(Erişim%20tarihi:%20Kasım,%202015
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%52‘si aktif sosyal ağları aktif bir biçimde kullanıyor. Bu noktada, Türkiye‘de 

“sosyal medya” olarak kullanılan “sosyal paylaşım ağlarının” içerisinde Twitter‘ın 

kullanım oranı aĢağıda verilen ġekil 2.4‘te görülmektedir; 

 
ġekil 2.4. Türkiye‟de Ocak 2015 tarihine kadar olan Sosyal Ağ Kullanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kaynak: http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi. 
(EriĢim tarihi. Kasım, 2015) 

 

Sosyal ağ siteleri istatistiklerini tutan We Are Social‘ın Tablo 2.4.‘teki verilerine 

bakıldığında, ziyaret edilme ve veri trafiği istatistikleri açısından Ocak 2015 yılı 

itibariyle Facebook %26 oranıyla Türkiye genelinde birinci sırada, %23 oranıyla 

Whatsaap ikinci sırada, %21 oranıyla FacebookMessenger üçüncü sırada ve %17 

oranıyla Twitter dördüncü sırada yer alıyor. Global Web Index‘in 2014‘te yaptığı 

araĢtırma sonucuna göre, Türkiye‘de 5.3 milyon aktif Twitter kullanıcısı bulunuyor 

ve kullanıcılar günde ortalama 1.7 milyon tweet atıyor ve bu Twitter kullanıcılarının 

%59‘u mobil cihazlar üzerinden kullanımı tercih ediyor. Bu bağlamda, gerek dünya 

genelinde kullanım yaygınlığı açısından ve gerekse çalıĢmamızın Türkiye örneği 

olan Gezi Parkı toplumsal hareketi sürecinde yaygın olarak kullanılan sosyal ağların 

baĢında yer alan Twitter‘ın özellikleri açısından daha detaylı incelenmesi önem 

taĢımaktadır. 

 

2.2.1.2.1. Twitter 

2006 yılında mikroblog sitesi olarak kurulan Tweet kalıbı Türkçe ‘ye “cıvıldama” 

olarak çevrilse de bu kullanım fazla onay görmemiĢtir ve Ġngilizce anlamı olan 

http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi.(Erişim%20tarihi.%20Kasım,%202015
http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi.(Erişim%20tarihi.%20Kasım,%202015
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“tweet atmak” sözcüğünün kullanımı benimsenmiĢtir. Twitter‘ın email, anlık 

mesajlaĢma, metin mesajlaĢması, blogging, RSS, sosyal ağlar ve bunun gibi 

uygulamalarla benzeyen yanları da bulunmaktadır (Akar, 2010: 220).  Genel 

anlamda, Tweetlerin SMS yani kısa mesaj servis yoluyla web ve masaüstü 

iĢlemcileri gibi baĢka kullanım Ģekillerini de kapsayacak Ģekilde paylaĢılması için 

tasarlanan hizmetlerdir. Masaüstü iĢlemcileri gibi baĢka kullanım Ģekilleri ile bu 

metin mesajları mobil araçlar vasıtasıyla da gönderilebilmekte ve 

görüntülenebilmektedir. Twitterla kullanıcı profilleri sosyal ağ sitelerindeki gibi,  bir 

ağ üzerinden doğrudan birbirlerine bağlanabilir ve takipçisi olarak baĢka 

kullanıcılarla bağlantı kurabilirler. Kullanıcılar, kendi tweetlerini herkesle 

paylaĢabildikleri gibi, sadece istedikleri kiĢiler tarafından da görüntülenebilirler. 

Twitterin temel özelliği olan, birbirlerine bağlı aktörlerin oluĢturduğu bir ağ içerisine 

konuĢmaları yaydığı için, pek çok kiĢinin aynı anda katılımına izin vermesinden 

dolayı aktif bir katılımcı olmayanların da bir tür katılımını sağlar (Boyd vd. 2010: 1-

2).  

 

Twitter‘ı diğer sosyal paylaĢım ağı araçlarından ayıran en önemli özelliği mobil 

teknolojilerine hem estetik hem de sosyal anlamda uyumluluğudur. Twitter‘ın bu 

baĢarısı baĢlangıçta gerek Facebook ve gerekse Youtube‘un 3G ve büyük ekranlı 

mobil cihazlarda açılımından daha basit, hızlı ve yalın olmasından 

kaynaklanmaktadır. Özellikle insanlarda sürekli bir online yani bir sunucuya bağlı 

çevrimiçi olma alıĢkanlığı Twitter‘ın kısa (140 kelime) ve çok kullanıcıya yönelik 

anındalık mesaj paylaĢımını popüler hale getirmiĢtir. Twitter‘ın devrimsel nitelikte 

bir sosyal paylaĢım aracı olarak görülmesindeki temel sebep ise, mobil olarak 

“anındalık” mesaj paylaĢım özelliğiyle olayın gerçekleĢme anında hemen olayı 

paylaĢma imkânını sağlaması sayesinde sanal ortamda gerçek hayatta olan olayın var 

edilmesidir. Bundan önce internette IRC‘nin gerçekleĢtirdiği anındalık Ģimdi mobil 

cihazlarda Twitter sayesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Twitter‘ın “olayı yerinden 

bildirme” özelliği aynı zamanda habere verilen “ilk tepki” nin de anındalık 

özelliğine sahip olmasını sağlamakta ve bu durum aynı zamanda olaylar karĢısında 

kullanıcıların taĢıdığı kültürel, sosyal ve ideolojik kodların barındığı yorumlar 

sayesinde kullanıcıların reaksiyonunun da o anda anlaĢılmasını mümkün kılmaktadır. 

Bu sayede, yüzlerce kullanıcının tweetlerinde var olan kültürel, sosyal ve ideolojik 
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kodlar ortak bir olay karĢısında kitlenin hakim olduğu ortak kodları ortaya 

koymaktadır.  

 

Twitter‘ın bu sanal dünya ile gerçek dünya arasında oluĢturduğu eĢzamanlı 

anındalıklı bağlantıda olma özelliği, özellikle bireylerin politik aktivitelerinde 

kullanımını popüler hale getirmiĢtir. Bu bağlamda ortak sorunların ele alınmasını 

sağlayan ortak olarak etiketlemeye yarayan Twitter‘ın “hashtag” özelliği de 

Twitter‘ın bir baĢka devrimsel nitelikteki özelliğidir. Twitter ve benzeri sosyal ağ 

servislerinde, bir sözcük ya da sözün baĢına diyez iĢareti (#) eklenerek oluĢturulan 

“hashtag”lar, Türkçe anlamıyla “etiketler” anlık bilgileri kategorize etmeye ve 

kitlelere ulaĢtırmaya yardımcı olma özelliklerinden dolayı Twitter‘ın özellikle 

toplumsal olaylarda iletiĢim ve örgütlenmedeki etkin rolünü arttırmıĢtır. Twitter‘ın 

“Top Trend” olarak adlandırdığı hashtag Türkçe anlamıyla etiketlenerek bir 

kelimeden oluĢabildikleri gibi birkaç kelimenin birleĢiminden meydana gelen tek bir 

cümle olarak da oluĢturulabilir ve hashtag‘lar sadece oluĢturuldukları tek bir sosyal 

paylaĢım ağı ortamına bağlıdırlar (https://tr.wikipedia.org/wiki/Hashtag, EriĢim 

tarihi: Aralık 2015). Twitter‘ın hashtag özelliği sayesinde milyonlarca insan bir anda 

bilgi akıĢına ve paylaĢımına ücretsiz sahip olabilmektedir. Twitter‘da hashtag 

sisteminin kullanımı ilk olarak 2009 yılında Ġran Seçimlerinde gerçekleĢmiĢtir. Bu 

olaydan sonra artık hashtag sistemi medya, siyaset, hükümet, eğitim, sanat ve daha 

birçok alanda birçok amaçla kullanımına geçilmiĢtir.  Hashtag sisteminin ilk 2009 

yılında Ġran Seçimlerinde kullanımından tam bir yıl sonra gerçekleĢen “Arap 

Baharı” olarak nitelendirilen toplumsal harekette kullanımı politik alanın kamusal 

alanla birleĢmesini sağlamıĢtır  (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 7-31).     

2.3. Sosyal Ağlarda Ağ Toplumu  

 

Ġnternet, teknik özellikleri aracılığıyla diğer iletiĢim teknolojilerinden ayrılarak, 

zaman ve mekân sınırlarını aĢarak birey-birey ve birey-grup iletiĢimine izin 

vermektedir. EtkileĢim özelliği sayesinde ise grupların aynı anda karĢılıklı 

iletiĢimini, tıpkı bir yüz yüze iletiĢimde olduğu gibi kolaylaĢtırır (Timisi, 2003: 26). 

Ġnternetin bu özelliği onu daha çok yeni toplumsal iliĢkiler alanı olarak öne 

çıkarmaktadır. Dolayısıyla, günlük hayatta yaĢamıĢ olduğumuz birçok iliĢki biçimi 

internet sayesinde farklı bir boyuta taĢınmaktadır ve sanal mekân, sanal gerçeklik, 

sanal cemaatler ve kimlikler gibi yeni kavramlar hayatımıza girmektedir. Ġnternet 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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üzerinde oluĢan alan yaygın olarak sanal mekân Ģeklinde tanımlanmaktadır. Tomas‘a 

göre, sanal mekân, “yeni iletişim teknolojileri üzerinde endüstri sonrası iş/çalışma 

mantığının bir uzantısı olarak bireylere potansiyel çalışma mekânlarının paralel 

dünyaları arasında doğrudan ve bütünlüklü bir erişim sağlayan bir alandır” (Tomas, 

1991: 36: aktaran, Timisi, 2003: 148). Sanal mekân, insan hafızasının ve kimliğinin 

küresel olarak dolaĢıma girdiği, insanlar arası iliĢkinin veri-enformasyon temelli 

kolektivitesi aracılığıyla tekno-ekonomik terimler içinde insan olmanın anlamını 

yeniden tanımlayan ve yeniden inĢa eden bir alandır (Timisi, 2003: 148). 

 

Benedikt, sanal mekânı endüstri sonrası dünya yaklaĢımı içinde açıklar; sanal mekân 

küresel olarak birbirine bağlanmıĢ bilgisayar temelli ve eriĢimli, çok boyutlu, yapay 

ya da sanal gerçekliktir (Timisi, 2003: 148). Anderson, sanal mekânda enformasyona 

dayalı kurumların ve çalıĢmanın tıpkı sıradan fiziksel mekânda olduğu gibi bir tarza, 

kimliğe, mimariye ve çalıĢma gerçekliğine sahip olduğunu söyler; Anderson‘a göre, 

sanal mekân, bir coğrafyaya, bir fiziksel mekâna, bir doğa ve yasaya sahiptir. Sanal 

mekânda sıradan insan ve bilgi iĢçisi enformasyonu doğrudan arayabilir, 

yönlendirebilir, yaratabilir veya kontrol edebilir. Eğlenebilir ya da kendini eğitebilir, 

arkadaĢlık ya da dayanıĢma arayabilir, egemenlik kazanıp kaybedebilir. Gerçekte 

olacağı gibi yaĢayıp ölebilir (Timisi, 2003: 149). Bu bağlamda, internetin fiziksel 

mekân ve toplumsal iliĢkilerle olan paralelliği sayesinde, sanal topluluklar ve 

kimlikler oluĢturabilmesi, daha önce tarihte hiç tanık olunmamıĢ tarzda yeni tür 

iliĢkileri ve bu iliĢkiler sonucu ortaya çıkan “sanal cemaatleri” (virtual 

communities) gündeme getirir. 

 

Genel anlamıyla coğrafi ya da mekânsal anlamda birbirlerinden uzak kiĢilerin ortak 

bir ilgi alanı ile iliĢkili, internet teknolojilerini kullanarak iletiĢim sağlayan 

özellikteki topluluklara sanal topluluklar denilir (Phippen, 2004: 179). Robins sanal 

toplulukları; “Yeterli sayıda insanın, insani duygularla, siber uzamda 

kişilerarası ilişkiler kurmak üzere, ara yüzeydeki kamusal tartışmalara 

yeterince uzun bir süre katılmasıyla ağda oluşan toplumsal kümelenmeler / 

örgütlenmeler” olarak ifade eder (Robins, 1999: 143). Rheingold internet 

ortamının doğası gereği sanallığın, birey ya da grupların bir araya geliĢini 

kolaylaĢtırdığını savunur. Rheingold, bir elektronik topluluk diğer bir adıyla 

“sanal cemaatler” kavramından bahsederek, bu yeni sanal ortamda iletiĢimin 
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yalnızca bireylerin bir araya gelmesi anlamında değil aynı zamanda yeni 

toplumsal pratiklerin temelini hazırlayarak, bahsi geçen elektronik toplulukların 

ortak bilinç, deneyim ve çıkarlarını paylaĢabilecekleri bir ortam sunduğunu ileri 

sürer (Rheingold, 1994). Sanal cemaatler, sosyal hayat ile yeni iletiĢim 

teknolojilerinin buluĢmasının doğal bir sonucu olarak bilgisayar ağları üzerinde 

ortaya çıkmıĢtır. 

 

Sanal cemaat (virtual community) kavramı ilk defa 1987‘de Rheingold tarafından, 

yüz yüze iletiĢim kurma imkânı bulamayan, düĢünce ve fikirlerini dijital ağlar 

üzerinden paylaĢan kullanıcı toplulukları olarak kullanılmıĢtır (Rheingold, 1998). 

Sanal cemaat kavramını Rheingold‘dan farklı Ģekilde tanımlayan Dijk‘e göre, sanal 

cemaatler; herhangi bir zaman ve fiziksel ortamdan bağımsız, yaĢam tarzları veya 

benzer birçok nedenden ötürü bir araya gelmeleri mümkün olmayan kullanıcıların 

internet ortamında etkileĢim içine girdikleri sosyal örgütlenmelerdir (Dijk, 2012: 

166). Bu bağlamda Wellman, bu örgütlenmeleri yeni iletiĢim teknolojileriyle 

özellikle internet uygulamaları aracılığıyla ortaya çıkan ve üyelerine arkadaĢlık, bilgi 

paylaĢımı ve aidiyet hissi sağlayan sosyal ağlar olarak tanımlar. Yeni iletiĢim 

araçlarının uzak mesafelerdeki insanların birbirleriyle sosyal iliĢki kurmasına imkân 

tanımaya baĢlamasıyla sosyal, ekonomik ve politik değiĢimler sonucunda ortaya 

çıkan bu yeni örgütlenme biçimlerinin, coğrafi yakınlık ve dayanıĢma esasına dayalı 

olarak Ģekillenen cemaat yapısının yerini sosyal ağlara bıraktığını savunur (Wellman, 

1997: 5). 

 

Ġnternet ağına dayalı yeni sosyal yapılanmanın sonucu ortaya çıkan sanal cemaat, 

birbirleriyle internet yoluyla iletiĢime geçen ve iĢ, gönüllü aktivite ve oyun gibi ortak 

paylaĢımlarda bulunan insanlar tarafından Ģekillendirilen topluluklar olarak tarif 

edilmektedir. Bu toplumun en belirgin özelliği; fiziksel olarak birbiriyle hiç 

karĢılaĢmamıĢ bireylerin ortak ilgi alanları çerçevesinde oluĢturdukları sanal 

birlikteliklerden kurulmuĢ olmasıdır (Abercrombie ve Longhurts,2007: 358). Sanal 

cemaatlerde geleneksel cemaatlerde olduğu gibi coğrafi/fiziki bir mekândan söz 

etmek mümkündür. Sanal cemaatlerin mekânı siber uzaydır. Rheingold, sanal 

cemaatleri, insanların hissettiklerini, düĢündüklerini ve iliĢkilerini, web ortamında 

tartıĢmalarının, paylaĢımlarının sonucunda ortaya çıkan bir bütün olarak 

görmektedir. Rheingold, insanları ortak değerler ve çıkarlar etrafında çevrimiçi bir 
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araya getiren yeni bir cemaat doğduğunu iddia etmektedir. Wellman da sanal 

cemaatlerin fiziksel cemaatlere karĢı olmadığına dikkat çekerek bu tip cemaatlerin 

yeni bir cemaat biçimi olduğunu ileri sürer (Rheingold, 1993 aktaran, Castells, 2013: 

475-477). Castells, Rheingold, Wellman ve Timisi gibi internetin bir topluluk 

duygusu yarattığını savunan sosyal bilimciler, ortak araç ya da amaca sahip olma ile 

iliĢkilendirerek bu yaklaĢıma göre internetin insanları belirli amaçlar için bir araya 

gelmelerini sağlayarak onların cemaat yaratmalarına imkân tanıdığını savunurlar. 

 

Bu durum aynı zamanda, bilgi toplumu ekonomisinin örgütlenme biçimi olarak 

enformasyon teknolojileri çerçevesinde geliĢen yeni bir üretim biçimidir. Endüstriyel 

kapitalizme dayalı cemaat kavramı bu kez sanal ortamda farklı bir biçimde 

enformasyonel kapitalizmin gereksinim duyduğu topluluğu/cemaati yaratmadaki inĢa 

süreçleriyle yer değiĢtirir (Anderson, 1993: aktaran, Timisi, 2003: 159). Bu 

bağlamda Castells, küreselleĢmeyle teknoloji alanında yaĢanan geliĢmeler ve 

iletiĢim araçlarında yaygınlaĢmanın sonucu olarak teknolojik paradigmanın 

ortaya çıkardığı ve önceleri ekonomik alanda olmak üzere siyasete, kültürde 

tüm sosyal hayatta görülen yeni toplum tipine “ağ toplumu” adını verir. 

Castells‘e göre, bu yeni toplum tipi ekonomiden, siyasete, kültürden sosyal 

iliĢkilere tüm toplumsal yapının değiĢimine neden olan teknolojik paradigmanın 

zaman, uzam ve iliĢkiler anlamında pek çok Ģeyi dönüĢtürmüĢ ve yeni algı 

kalıpları yaratmıĢtır.  

 

Bu anlamda günümüz toplumları artık, gündelik hayattan ekonomik ve kültürel 

ve sosyal yaĢamda tüm düĢünme ve eylem biçimlerimizi ve algı dünyamızı 

belirleyen bireylerin birbiriyle bağ(ıntı)lı olduğu bir ağ toplumu içinde 

yaĢamaktadır (Castells, 2008. 89-91). Sosyolojide ağ kavramı Marshall‘a göre, bir 

veya birden fazla toplumsal iliĢkiyle (sosyal, ekonomik, politik,) birbirine bağlanmıĢ 

ve böylelikle toplumsal bir bağ oluĢturmuĢ bireylerdir (Marshall, 1999: 4). 

GeçmiĢten günümüze kadar sosyal hayatın bir parçası olan ağ olgusu günümüzde 

özellikle de enformasyon teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte ağlarla örülü yeni bir 

sosyal biçime “ağ toplumuna” dönüĢmüĢtür. Bu toplumun ağ toplumu olarak 

adlandırılmasında Marshall‘ın, ağ kavramında bahsettiğimiz üzere ağın toplumsal 

iliĢkilerin temelinde var olan sosyal, ekonomik, politik iliĢkiler üzerine kurulu olması 

yatmaktadır. Ağ toplumu en genel anlamıyla, iĢ, iletiĢim, alıĢveriĢ ve kiĢinin günlük 
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hayatında yaptığı daha birçok Ģeyi yapmak amacıyla küresel ağları düzenli olarak 

kullanan bir toplumu ya da bir baĢka deyiĢle “çevrim dışı dünyayı” ifade eder 

(Danesi, 2009: 211). 

Castells‘in mikro elektronik tabanlı biliĢim ve iletiĢim teknolojileriyle sağlanan 

yeni bir sosyal yapı ve süreçlere sahip bir toplum tipi olarak tanımladığı “ağ 

toplumunda” görülen süreçler önceki toplum tanımlarında örneğin sanayi 

toplumu kavramlaĢmasında olduğu gibi sadece batı tipi toplumlarında değil, 

küresel anlamda batırıĢı toplumlarını da kapsayan bir seyir izlemesi açısında da 

ayrıca bir önem taĢımaktadır (Castells, 2013). Özellikle internet teknolojilerinin 

geliĢmesiyle birlikte dünya üzerinde birbirine internet ağı ile bağlanan insanların 

iletiĢim ve etkileĢim süreçleri bu kavramın yaygın kullanımında etkili olmuĢtur. 

Ağların ağı olarak tanımlanan internet, fiziksel ya da elle tutulur bir araç olmaktan 

ziyade birbirine bağlı sayısız küçük bilgisayar ağlarından oluĢan büyük bir bilgisayar 

ağıdır (Timisi, 2003: 121). 

2.3.1. Ağ Toplumu ve Özellikleri 

Castells‘e göre, baĢta 1960‘lı yıllarda dünyanın farklı coğrafyalarında ortaya çıkan 

kültürel toplumsal hareketler olmak üzere 1970‘li yıllarda gerçekleĢen enformasyon 

teknolojisi devrimi ve özellikle 1980‘lerde küreselleĢen kapitalizm süreçleri sonucu 

ağ toplumunu ortaya çıkarmıĢtır (Castells 2007: 139). Castells, bu durumu Ģöyle 

ifade eder; “ağlar oluşturma teknolojisi doğal olarak, 1970‟lerde hem 

telekomünikasyonda bağlantı teknolojileri hem de bilgisayar ağları oluşturma 

teknolojilerindeki büyük gelişmelerden sonra mümkün hale gelebildi” (Castells, 

2013: 56). Bu bağlamda Castells, enformasyon teknolojisine dayalı ağ toplumunu 

oluĢturan bazı temel özelliklerinden bahseder buna göre (Castells, 2013: 89-92);  

 

2.3.1.1. Ağ Toplumunun Hammaddesi Enformasyon 

 

Castells Enformasyonu, “iletişim amacıyla bir sınıflandırma ilkesine göre 

formatlanmış örgütlü bir veriler dizisi” ve bilgiyi de “insan zihnini gözlenebilir bir 

olgunun kavranmasına uygulamanın sonucunda ortaya çıkan, belli bir tarihsel 

bağlamda bilim camiasının bilimsel olarak tanımladığı bilimsel süreçlerin 

kullanılmasıyla elde edilen bir açıklamalar dizisi” olarak tanımlandırır. Castells‘e 

göre, internete dayalı ağlarda enformasyon maddi dünyada yüksek düzeyde değer 
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üreten etkinliklerdir; “Ağla bağlantılı olmak ve bilgi yüksek düzeyde değer üreten 

etkinliklerdir, ama hiçbir değer maddi dünyadan ayrı değildir, böyle bir değer 

olamaz. Aslında maddi dünya enformasyonu ve bilgiyi bir bütün halinde toplar, 

somutlaştırır” (Castells ve Ince, 2006: 161). Bu bağlamda, maddi olanı ve 

sembollerin iĢlenmesini sağlayan internette ağ toplumunun hammaddesi 

enformasyondur.  

 

Ağ toplumunun hem ham maddesi, hem de hareket kaynağı enformasyondur. 

Bireysel ve kolektif varoluĢumuzun bütün süreçleri doğrudan yeni teknolojik 

araçlarla Ģekillendirilir, enformasyon teknolojilerini kullanan bir sistem ya da 

iliĢkiler kümesi ağ kurma mantığı ile bağlantılıdır.  

 

2.3.1.2. Esnekliğe Dayalı Ağ Toplumu Yapısı 

 

Ağların yapısı esnekliğe dayalıdır. Enformasyon teknolojileri esnekliği temel alır 

ve belli teknolojileri bütünleĢmiĢ bir sisteme dönüĢebilir. Ancak Castells, bir 

yapının esnek olması ve merkezsiz bir iĢleyiz yapısına sahip olmasının belli bir 

bağlantı bir baĢka deyiĢle “düğüm noktalarının” olmadığı anlamına gelmediğini 

savunur. Castells‘e göre aksine bir ağın düğüm noktalarına ve onlar arasındaki 

bağlantılardan oluĢan bir yapıya sahip olduğunu savunur ve bir ağın düğüm 

noktalarının kendilerini yeni görevlere ve hedeflere göre yeniden 

yapılandırabiliyor olabilmesi o ağın kazandığı yeni enformasyonlara bağlı 

olarak büyüyebilmesini sağlar. Bu nedenle ağların esnekliği uzamsal olarak 

yeniden kendilerini yapılandırabilmelerine bağlıdır (Castells ve Ince, 2006: 28). 

Bu nedenle, enformasyon teknolojilerini kullanan bir sistem ya da iliĢkiler 

kümesinin ağ kurma mantığı ile bağlantılı olması  ağ toplumunun maddi 

temellerini oluĢturan enformasyon teknolojisi paradigmasının diğer bir önemli 

özelliğidir (Castells, 2013: 89-92). “Böylece mikro elektronik, 

telekomünikasyon, op-to elektronik ve bilgisayarlar artık hepsi enformasyon 

sistemlerinde bütünleşmişlerdi” Bu durum aynı zamanda ağ toplumunda hem 

maddi hem de yöntemsel bakımdan artan karĢılıklı bir bağımlılığı yaratmıĢtır 

(Castells, 2013: 89-91). Bu durum Jenkins‘e göre, bilginin iĢlenme ve değiĢ tokuĢ 

organizasyonu olarak vurgulanır.  Ağ toplumu,  bireysel, örgütsel ve toplumsal tüm 

düzeylerde organizasyonu mümkün kılan sosyal ve medya ağlarının altyapısıyla 

meydana gelen bir sosyal oluĢumdur. Jenkins, sosyal ağların karakteristik özelliği 
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olan interaktivitenin farklı iletiĢim araçlarıyla çok ileri boyuta varması sonucu 

insanların artık iletiĢim süreçlerinin mesajı sadece alan durumunda olmaktan çok 

büyük ölçüde „üretici‟ konumunda olduklarını ve böylelikle sosyal ağların “katılım 

kültürünü” doğurduğunu savunur (Jenkins, 2006: 27).   

 

2.3.1.3. Ağ Toplumunda Zaman, AkıĢların Uzamı ve Mekânlar Uzamı 

 

Castells ağ toplumunun en belirgin niteliklerinden bir olan “zaman dışı zaman” bir 

baĢka deyiĢle “zamansız zaman” olduğunu savunur. Castells, çağdaĢ toplumlarda 

baĢta Thompson ve diğer araĢtırmacıların sınai kapitalizminin oluĢturulması 

açısından maddi bakımdan temel önemde olan “mekanik/kategorik” zaman 

kavramının, Giddens, Lash, Urry, Leibniz ve Harvey tarafından geliĢtirilerek farklı 

biçimlerde tanımlandığını belirtir. Gidden‘a göre, gündelik bir hayatın tekrarı olan 

zaman: Lash ve Urry‘in tanımına göre; “her tür olgu, Pratik ve mekan zamanın 

merkezleştirici, evrenselleştirici ve çözücü yürüyüşüne tabi hale gelirken, doğanın 

efendisi” dir (Lash ve Urry, 1994: 229 aktaran, Castells, 2013: 575). Castillo‘nun 

tanımına göre de “hem sınai kapitalizminin hem de devletçiliğin özüdür. Sınai 

makineleşmesi, Fordist ve Leninist fabrikaların üretim hatlarını hemen hemen aynı 

tarihlerde kronometreyle tanıştırmıştır” (Castillo, 1994 akt Castells, 2013: 575). 

Leibnize‘e göre ise, “Şeyler ‟in birbirini izlediği sıra” dır (Castells, 2013: 612). 

Castells, bu tanımlara göre zaman kavramının ağ toplumunda parçalanıp yok olarak, 

ağ toplumunda bir yeni zaman kavramının “zamansız zaman” kavramının 

oluĢtuğunu savunarak, bu yeni zaman kavramını yalnızca ağ toplumunda ortaya 

çıkan ve hakim olan bir zaman biçimi olarak nitelendirir (Castells, 2013: 577). Ağ 

toplumuna özgü bu yeni zaman kavramının oluĢumunda sanallık kültürünün 

etkisinden bahseden Castells, ağ toplumda oluĢan sanallık kültürünün zaman 

kavramının bu dönüĢümüne “eşzamanlılık” ve “zamansızlık” olarak iki biçimde 

etkili olduğunu savunur. Castells‘e göre, küresel bağlamda ağlarda gerçekleĢen hızlı 

ve karĢılıklı etkileĢim “eşzamanlı ‖lığı oluĢtururken, “zamansızlık” ise ağlarda 

olgunun ortaya çıkıĢının sıkıĢtırılması, anlık olmanın amaçlanması ya da Leibniz‘in 

zaman tanımındaki gibi ―Ģeyler ‘in sırasıyla birbiri ardını izlemesinin tam tersini 

oluĢturan sıralamada düzensizlik ve kesintiler yapılması Ģeklinde olabilir. Bu 

bağlamda, sıralamanın ortadan kaldırılması zamanın farksızlaĢtırılmasını bir baĢka 

deyiĢle ebedîleĢtirilerek zamansızlaĢtırılmasını ortaya çıkartarak sadece ağ 
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toplumunun “Akışların Uzamına” özgü olan bir zamansallığı “Zamansız zamanı” 

doğurmuĢtur (Castells, 2013: 613).  

 

Zamansız zamanın var olduğu akıĢlar uzamında bahsedilen “Uzam”, fizikte 

“maddenin dinamikleri”, sosyal bağlamda ise “sosyal pratikler” anlamını taĢır. 

Diğer bir deyiĢle; “Uzam maddi bir üründür”, ki bu maddi ürünler, zaman olarak 

yani tarihsel olarak belirlenmiĢ uzama bir biçim, bir iĢlev ve bir toplumsal anlam 

kazandıran toplumsal iliĢki içindeki tüm maddi ürünlerdir ki bu maddi ürünlere 

insanlar da dâhildir. Dolayısıyla, zaman kavramından ayrı düĢünülmesi mümkün 

olamayan uzam sosyal kuramın bakıĢ açısına göre; “zamanı paylaşan sosyal 

pratiklerin maddi desteğidir” (Castells, 2013: 546-547). Castells‘e göre, zamanın 

paylaĢıldığı toplumsal pratikler demek uzamda da aynı zamanda bir baĢka deyiĢle 

“eşzamanlı” olarak gerçekleĢen pratiklerin bir araya gelmesi anlamına gelmektedir. 

Bu bağlamda, “eşzamanlılığın” geleneksel olarak “sınırdaşlığın” yani coğrafi ya da 

fiziksel bağlamda yakınlığı gerektirdiği halde bu durum Enformasyon Çağı‘ında 

eĢzamanlılığı mümkün kılan iletiĢim teknolojileri ile aĢılmıĢtır (Castells, 2013: 547). 

Castells, “uzam” kavramını Leibniz ve Innis‘in felsefi görüĢüyle Ģöyle açıklar; 

“(…) özellikle Leibniz, uzam kavramına ilişkin çok açık, anlaşılır bir 

formülasyon geliştirmiştir: Uzamın eşzamanlılığın maddi inşası olduğunu 

söyler; insani pratikleri zamanda bir araya getirenin bu maddi inşa olduğunu 

söyler” (Castells ve Ince, 2006: 64). Dolayısıyla, uzam aynı zamanda bir araya 

gelen insani pratikler anlamına gelir. Bu insani pratiklerin eĢzamanlılığı 

geçmiĢte coğrafi olarak komĢu olma ya da yakınlığa bağlı olarak 

gerçekleĢebilen uzam artık günümüzde telekomünikasyon, bilgisayar sistemleri 

ve mobil teknolojisi mekânlarına bağlı bir uzamsal düzlemde oluĢmakta ve 

böylece “akışlar uzamına” dönüĢmektedir. Sermaye akıĢı, bilgi akıĢı, teknoloji 

akıĢı, örgütsel iletiĢim akıĢı, görüntü, sesler ve sembollerin akıĢı tüm bunlar 

günümüz toplumlarının akıĢların uzamını inĢa ederler. 

 

Castells, 1989 yılında yayınladığı “The Informational City” adlı kitabında ilk 

defa “Akışların Uzamı” kavramından bahseder. Castells, akıĢların uzamını “(…) 

finansal mekânlar veya medya üretim merkezleri ya da yüksek teknoloji 

dünyasının üretim zincirleri gibi gezegen çapında başka yerlerle  bağlantılı, ama 

yakın çevrelerinden büyük ölçüde bağımsız, ülkeler aşırı faaliyet 
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komplekslerinin” oluĢumu olarak nitelendirir (Castells ve Ince, 2006: 28). 

Özellikle internetin, birkaç yerden gerçek ya da seçilmiĢ bir zamanda 

gerçekleĢen küresel iletiĢim ağı ile “kilit merkezlerin”, “yenilik üreticilerinin” 

ve “bilgi elitlerinin” bu ağlarda yoğunlaĢması bir baĢka deyiĢle bir araya 

toplanmasını sağlamıĢtır. Castells‘in varoluĢumuzun teknolojik dönüĢümünün 

en doğrudan ifadesi olarak nitelendirdiği akıĢların uzamı aynı zamanda madden 

zihinsel bir kurgudur. Enformasyonel toplumdaki hakim süreçlerin ve iĢlevlerin 

maddi örgütsel biçimi olan akıĢlar uzamını en az üç maddi destek katmanından 

bir araya gelerek ortaya çıktığını savunan Castells, akıĢların uzamını oluĢturan 

“iletişim ağı”, “mekânlar uzamı” ve “uzamsal örgütlenme” den oluĢan bu 

katmanları kısaca Ģöyle açıklar (Castells, 2013: 548);  

 

ĠletiĢim Ağı: AkıĢların uzamının ilk maddi desteğini sağlayan ve bu sayede 

toplumların ağlar oluĢturmasında stratejik önemi olan mikro elektroniğe dayalı 

aygıtlar, telekomünikasyon, bilgi iĢlem, yayın sistemleri ve hızlı ulaĢtırma gibi 

elektronik bağlantılardır. AkıĢların uzamının ilk ve en temel desteğini sağlayan 

iletiĢim ağları bu sayede toplumun eĢzamanlı sosyal pratiklerinin maddi desteğini 

oluĢturur. 

 

Mekânlar Uzamı: ĠletiĢim ağlarıyla oluĢan akıĢlar uzamı yapısal mantığıyla her ne 

kadar mekânsız olsa da akıĢların uzamında mekânlar ortadan yok olmazlar aksine, 

akıĢlar uzamının “limanları”, “merkezleri” ve “düğüm noktaları” vardır. Bu 

bağlamda, “Akışlar uzamı, elektronik bir ağa dayalıdır, ancak bu ağ, gayet iyi 

tanımlanmış sosyal, kültürel, fiziksel ve işlevsel özelliklere sahip belli mekânları 

bağlar” (Castells, 2013: 549). Bu mekânlardan liman iĢlevini gören mekânlar, 

ağlar dâhilinde değiĢ tokuĢ yapmayı sağlayan mekânlardır. Merkezler ise, 

yerelliğe dayalı bir dizi faaliyet ve örgütlenmeleri kuran ağdaki belli temel 

stratejik iĢlevlerin bulunduğu yerlerdir. AkıĢların uzamında düğüm noktaları, 

ağlarda iĢlenen faaliyetlerin geliĢimine dayalı hiyerarĢik olarak önemlerine göre 

örgütlenmiĢ olan limanları ve merkezleri birbirine bağlayan düğüm 

konumundaki yerlerdir. Bu duruma, finansal sistemde önemli bir konumda yer 

alanların bir araya gelerek oluĢturdukları küresel ekonomide karar alma 

merkezleri örnek gösterilebilir. Bu bağlamda, enformasyonel toplumun 

oluĢturduğu “Küresel kent” ya da bir baĢka deyiĢle “mega-kent” ler günümüz 
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toplumlarında akıĢların uzamının temel desteğini sağlayan mekânlar uzamını 

oluĢtururlar (Castells, 2013: 549). 

 

Uzamsal Örgütlenme: Ağlarda, yönetsel iĢlevleri uygulayan hakim yönetici 

seçkinlerin uzamsal örgütlenmesi AkıĢların uzamını oluĢturan üçüncü önemli 

katmanıdır. Toplumların asimetrik olarak her türlü sosyal yapıya özgü hakim 

çıkarlar etrafında örgütlenmesini sağlayan AkıĢların uzamı teorisine göre, 

toplumda tek bir mantık hakim değildir ancak toplumdaki hakim çıkarların bir 

baĢka deyiĢle hakim iĢlevlerin baskın uzamsal mantığı söz konusudur. AkıĢların 

uzamı teorisine göre, bu hakim iĢlevlerin baskın uzamsal mantığı sosyal aktörler 

tarafından algılanır, kararlaĢtırılır, hayata geçirilir ve uygulanır. Bu noktada 

Zukin‘e göre, toplumlarımızdaki temel hâkimiyet biçimi, hem hakim olan 

seçkinlerin örgütlenme kapasitesin de olmasına hem de çıkarlarının kısmen 

hakim çıkarların gerçekleĢtirilmesi çerçevesinde temsil edildiğini düĢünen 

toplumdaki diğer gruplar arasındaki örgütlenmeyi bozma kapasitesinde 

olmasına da bağlıdır. Zukin‘e göre, “(…) toplumlarımızda seçkinlerin bir araya 

toplanması, birbiriyle eklemlenmesiyle kitlelerin parçalanması, bölünmesi 

toplumsal hâkimiyetin ikiz mekânlarıdır” (Zukin, 1992 aktaran, Castells, 2013: 

552). Bu bağlamda, iktidarın ve zenginliğin uzamının, küresel biçimde yayılarak 

elitler bir baĢka deyiĢle seçkinler kozmopolit halk‘ın da yerel olduğu ağların akıĢların 

uzamındaki bu hakimiyet mantığı Castells‘e göre iki temel biçimde açığa çıkar. 

Öncelikle seçkinlerin çıkarlarını küresel kapsamda akıĢlar uzamının kiĢisel makro 

ağlarının yanı sıra mikro ağlarında da seçkinler maddi engeli dıĢında sembolik olarak 

sosyal ve kültürel olarak farklı cemaatler yaratırlar. Bu sayede seçkinler, mali ağlarda 

piyasaların eğilimlerine tepki vermek üzere büyük stratejik kararları oluĢturuldukları 

cemaatlerin telekomünikasyon ağları içerisinde verebilirler. Bu durumu Castells Ģu 

sözleriyle ifade eder; “(…) bir araya geldiklerinde sosyo-uzamsal parçalanmaya 

varabilen, birbirini izleyen hiyerarşik ayrılma süreçleriyle kendilerini toplumun geri 

kalanlarından tecrit etme eğilimde ikinci dereceden uzamsal cemaatler inşa ederek 

bu sembolleri edinebileceklerdir” (Castells, 2013: 553-554). Castells‘e göre, ağların 

akıĢların uzamındaki seçkinlerin sahip olduğu bu hâkimiyet mantığını ikinci temel 

eğilimi de, küresel bağlamda kültürel açıdan seçkinlerin sembolik ortamını 

birleĢtirmeyi ve böylece dünya çapında akıĢlar uzamını birleĢtiren fiziki mekânlarda 

ayrı sadece seçkinlere ait bir uzamın inĢa edilmesidir. Castells buna örnek olarak tüm 
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dünyada mekânların iç ve dıĢ tasarımlarında ve dekorasyonlarında aynı olan ve 

böylece seçkinlerin iç dünyaları arasında bir tanıdıklık ve dıĢ dünyalarında da bir 

soyutlanmanın yaratılmasıyla bahseder. Castells‘e göre böylece toplum karĢısında 

mesafeyi korumak üzere tasarlanmıĢ, lüks oteller, VIP salonları, seyahat 

düzenlemeleri, Ģirketlerin seçkin kesimlerinden yakın çevreyi bir arada tutan ev 

sahipliği ve telekomünikasyon ağlarına mobil,  kiĢisel, online eriĢimleri gösterir 

(Castells, 2013: 554). 

Castells ağ toplumunun en belirgin niteliklerinin baĢında “zaman dışı zaman” ve 

“akışlar uzamı” (timeless time and the space of flows) (Castells, 2000: 13) olduğunu 

savunur. Castells enformasyon teknolojilerinin ortaya koyduğu bu yeni zaman ve 

uzam algısını, ağlarda fiziki anlamda coğrafi sınırların ve zamanın neredeyse 

teknolojik imkânlarla ortadan kalkması Ģeklinde Ģöyle ifade eder; “(…) Akışlar 

uzamı sadece elektronik/telekomünikasyon devreleri değil, aynı zamanda tek bir 

ortak, eş zamanlı toplumsal pratik çevresinde bu elektronik devreler ve onları 

destekleyen sistemler üzerinden birbirine bağlanan bir „mekânlar ağıdır‟” (Castells 

ve Ince, 2006: 64).  Örneğin, Londra, NewYork ve Tokyo gibi küresel finans 

piyasalarının yönetim merkezleri aynı zamanda dünya çapında birçok kentin ve 

onların Ģirketlerinin parçalarından oluĢan finansal mekânlardır ve bu mekânlar 

telekomünikasyonla birbirlerine bağlanmıĢ bilgisayar sistemleri küresel çapta 

bir finans sistemini oluĢtururlar. Bu mekânlar küresel anlamda diğer ülkeler ve 

merkezlerle olan bağlantı noktaları olduğu sürece anlam ifade edebiliriler. 

“Dolayısıyla, akışlar uzamı Castells‟e göre hem soyut hem de mekânları ve 

araçsallık ağlarının bağlantı noktaları olarak birleştiren çok maddi bir inşadır” 

(Castells ve Ince, 2006: 66). Dolayısıyla, toplumun ekonomik, siyasi ve kültürel 

yapılarındaki toplumsal aktörlerin etkileĢimleri ve sosyal pratiklerinden oluĢan 

akıĢlar uzamı toplumsal pratiklerin maddi örgütlenmesidir. Castells‘e göre, asıl 

önemli nokta küresel hizmet, küresel yönetim ve küresel finans faaliyetlerinde 

görüldüğü gibi akıĢlar uzamıyla mekânlar uzamı birlikte var olurlar ki bu 

faaliyetlerde küresel anlamda egemen ve seçkinlerin pratiklerini toplumsal ve 

siyasi mekânsal denetimden uzaklaĢtırabilmelerini sağladıkları uzamlardır. Bu 

nedenle, akıĢlar uzamı ve mekânlar uzamı, ikisi de toplumsal çıkarların çeliĢtiği 

büyük bir sorunun ifadesidir.  
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Ağ toplumunun hakim uzamsal biçimi olan akıĢlar uzamı Castells‘ göre, 

mekânlar uzamında özellikle dünya çapında kentlerde hakim çıkarların 

doğrultusunda, tarihin, özgül kültürün köklerinden sökülmesi sonucunda tarih 

dıĢı ve kültür dıĢı bir mimarinin oluĢmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda 

Castells, günümüzün akıĢlar uzamının soyut maddeliğine ya direnen ya da bu 

soyut maddeliğini yorumlayan günümüz toplumlarında mimarinin ve tasarımın 

enformasyonel toplumda kültürel yeniliğin ve entelektüel özerkliğin temel 

araçları haline geldiğini savunur. Castells bu durumu Ģu sözleriyle ifade eder; 

“Yeni mimari yeni ustaların saraylarını yapar, böylece akışlar uzamı 

soyutlanmasının gerisinde gizli olan bozulmuşluklarını gösterir; ya da 

mekânlara, kültüre, insanlara kök salar. Her iki durumda da farklı biçimlerde, 

mimari ve tasarım, Enformasyon Çağı‟nda anlamın korunması için direniş 

siperleri kazıyor olabilirler” (Castells, 2013: 555-560). Castells enformasyonel 

toplumdaki hakim süreçlerin ve iĢlevlerin maddi örgütsel biçimi olan akıĢların 

uzamının, ağ toplumunda bütün bir insani deneyim alanının her yerine inmediğini 

savunur. Bu noktada Castells mekânı “(…) biçimi, işlevi ve anlamı, fiziksel olarak 

paylaşılan sınırlar içinde kalan bir yer” olarak tanımlayan Castells‘e göre, gerek 

ileri modern ve gerekse geleneksel toplumlarda insanların büyük çoğunluğunun 

uzamı hala fiziki mekânlara dayalı olarak yaĢadıkları ve algıladıklarını ifade eder 

(Castells, 2013: 561). Castells, bu argümanını Paris‘te Belleville semtindeki kendi 

deneyiminden bir örnek ile Ģöyle ifade eder; 

―Tarih boyunca birçok göçmen için olduğu gibi, Belleville, benim de 

1962‘de Paris‘e giriĢ noktamdı. 20 yaĢlarında, devrimci ideallerinden baĢka 

kaybedecek fazla bir Ģeyi olmayan siyasi bir sürgündüm, bana kol kanat 

geren anarĢist sendika lideri Ġspanyol bir inĢaat iĢçisi, mekânın adetlerini de 

öğretmiĢti bana. Dokuz yıl sonra bu kez bir sosyolog olarak Belleville 

sokaklarını arĢınlıyor, göçmen iĢçi komiteleriyle çalıĢıyor, kentlerde 

yenilenmeye karĢı koyan sosyal hareketleri inceliyordum. (…) Ġlk 

karĢılaĢmamızın üzerinden geçen 30 yıl içinde Belleville de ben de değiĢtik. 

Ama Belleville hala bir mekân; bense korkarım; daha çok bir akıĢa 

benziyorum‖ (Castells, 2013: 561-562). 

 

Bu bağlamda Castells, kültürlerin ve tarihin uzamda etkileĢime girerek kentlere ve 

mekanlara bir anlam kazandırdığını ve bu yerlerin Boyer‘in deyiĢiyle “kolektif 

hafızanın” (Boyer, 1994 aktaran Castells, 2013: 562) bulunduğu yerler olduğunu 

savunur. Castells‘e göre, tarih içinde yaĢayanların farklı kullanım ve etkileĢim içinde 

gündelik fiziksel ortamları olan mekanlar sakinlerinin hayatlarına mekânsal 

nitelikleriyle damgasını vururlar. ĠĢlev ve iktidar bağlamında toplumların akıĢlar 

uzamı etrafında örgütlenmesinden dolayı, maalesef mekânların anlamının ve 
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dinamiğinin temelden değiĢtiği günümüz toplumlarında bu durumun Castells‘e göre, 

özellikle toplumdaki fiziki iletiĢim kanallarının yıkılma tehdidini ortaya çıkaran bir 

“şizofrenik” durum olarak görülür. AkıĢların uzamını oluĢturan yönetsel iĢlevleri 

uygulayan hakim yönetici bir baĢka deyiĢle hakim eğilimi günümüz 

toplumlarını, dağınık, parçalanmıĢ, birbiriyle giderek kopan, ortak kültürel 

kodları azalan bir ağlar mantığının hakim olduğu mekânlara yönelterek bir 

akıĢlar uzamını yaratmaya çalıĢmaktadır. Bu bağlamda, fiziki mekânlar ile 

akıĢlar uzamı arasında kültürel, siyasi ve fiziksel bağlar bilinçli olarak 

kurulmadığı takdirde Castells, “(…) toplumsal hiperuzamın farklı boyutlarına 

hapsolduklarından ötürü zamanları birbirleriyle asla örtüşmeyen paralel 

evrenlerde yaşamaya doğru gidiyor olabiliriz” görüĢünü savunur (Castells, 

2013: 568).   

 

2.3.1.4. Ġdeolojik Araçlar olarak Ağlar 

 

Castells‘e göre, ağlar ideolojik araçlardır. Bireysel ve kolektif varoluĢumuzun bütün 

süreçlerinin doğrudan yeni teknolojik araçlarla Ģekillenir. Castells‘ e göre, ağlarla 

paylaĢılan enformasyon günümüzde dünya düzenini sağlamaya yarayan 

ideolojik bir araca dönüĢür ve böylece yeni bir toplumsal düzen ortaya çıkar. 

Castells, bu düĢüncesini Ģu sözleriyle ifade eder; 

―Ağlar toplumlarımızın yeni sosyal morfolojisini oluĢturur, ağlar 

oluĢturma mantığının yayılması da üretim, deneyim, iktidar ve kültür 

süreçlerinde iĢleyiĢi, sonuçları ciddi biçimde değiĢtir ir. Toplumsal 

örgütlenmenin ağ biçiminde olması, baĢka zamanlarda, baĢka 

uzamlarda gerçekleĢmiĢ olsa da, yeni teknolojik paradigma, toplumsal 

yapının tamamına yayılması için gerekli maddi zemini de sağlar‖ 

(Castells, 2013: 622- 623). 

 

Diğer yandan Castells, ağ toplumunun en belirgin karakteristik özelliğini zaman 

kavramının geniĢletilmiĢ ve yok sayılabilen özelliği ve mekânın da coğrafi 

sınırlardan ve uzaklıklardan arındırılarak teknolojik imkânlarla aĢılması olarak 

vurgular. Castells‘e göre, zamana ve mekâna esneklik kazandıran ağların 

günümüz toplumunda aynı zamanda giderek baskın sosyal örgütlenme biçimi 

haline geldiğini ve dolayısıyla bireylerin siyasi, ekonomik ve kültürel amaçlı bir 

araya gelmelerini ve aynı zamanda kiĢilerin belirli toplumsal olay ve sorunlar 

etrafında örgütlenmelerinde etkin rol oynarlar (Castells, 2008).  
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Toplumun teknolojiyi kendi kullanım alanları ve değerleri doğrultusunda 

benimsediğini savunan Castells, internet teknolojilerini yeni örgütlenmelerin ve 

örgütlenme ağlarının kurulması ve yapılanması yönünde itici gücü olarak görür. 

Ancak burada Castells‘e göre asıl olan teknoloji öncelikle toplumda mevcut ya da 

potansiyel eğilimleri ve ideolojileri güçlendirir bu nedenledir ki “Teknoloji kendi 

başına toplumların yararına ya da zararına olamazlar” (Castells ve Ince, 2006: 

70). Bu nedenle, ağlarda oluĢan toplumsal hareketler yalnızca teknolojik 

dönüĢümün bir sonucu olarak görülmemedirler.  

 

 

2.3.2. Ağ Toplumunun Kültürel, Ekonomik ve Siyasal Yansımaları 

Günümüzün en etkili iletiĢim aracı olarak nitelenebilecek olan internet ve diğer 

online iletiĢim araçlarının önemini vurgulayan Hall‘a göre, “günümüz kitle iletişim 

araçları ekonomik, teknik, toplumsal ve kültürel kaynakları bazında, ayakta 

kalabilmiş daha eski, daha geleneksel kültürel kanallardan nitel olarak daha büyük 

bir dilimi yönetimi altına almıştır” (Küçük, 1999: 232). Ġnternet teknolojileriyle 

kurulan ağlar üzerinden, gerek mobil iletiĢim araçları gerekse taĢınabilir 

bilgisayarlar aracılığıyla her zaman her yerde istenilen bilgiye ulaĢabilmenin 

mümkün olduğu günümüzde, sosyal ağlar artık yaĢamın her alanında yer 

almaktadır. Sürekli hızla geliĢen iletiĢim araçlarının toplumun yapısal olarak 

değiĢtirdiği gerçeği yadsınamaz. Ağlar oluĢturan bu yeni yapı Castells‘in ifade 

ettiği gibi; “Toplumsal evrim ile enformasyon teknolojilerinin uyumlu hale 

gelmesi, sosyal yapı çerçevesindeki etkinliklerin gerçekleştirilmesi için somut 

bir zemin hazırlamıştır. Ağlar oluşturan bu toplumsal zemin, baskın toplumsal 

süreçlere damgasını vurur, böylece toplumsal yapının kendisini şekillendirir” 

(Castells, 2013: 623). Sosyal ağlar üzerinden artık toplumlar sürekli olarak akan 

bilgi akıĢına göre düĢünme biçimlerini, bakıĢ açılarını, kimliklerini, yaĢam tarzlarını, 

tüketim Ģekillerini, eğlenme biçimlerini oluĢtururlar. Bu durum toplumları küresel 

anlamda sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-politik düzeylerde bir takım 

yönetsel değiĢimlere uğratmaktadır. 

 

2.3.2.1. Sosyo-Ekonomik Yönden Ağ Toplumu 
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DijitalleĢmeyle gerçekleĢen küresel ölçekte iletiĢim aynı zamanda küresel 

ekonominin temelini oluĢturmasıyla beraber, bu alanda kendini güçlü bir Ģekilde 

hissettiren ağ toplumu ilk olarak daha çok ticari iliĢkilerde görülmüĢtür. Bireyleri 

daha kolay bir yoldan daha fazla tüketime yöneltmenin aracı olarak görülen sosyal 

ağlar, bu alanda sanal/elektronik ticaretin de geleneksel ticaret kadar tercih sebebi 

olmasına sebep olmuĢtur (Tapscott, 1996: 58-59). Sosyal ağ veri tabanları üzerinden 

tüketicilerle iletiĢim içinde olmak tüketimin ağlarının yaygınlaĢmasına zemin 

hazırlamıĢ sosyal ağlar üzerinden tüketim, haz sağlayan bir yaĢam biçimine 

dönüĢmüĢtür (Qualman, 2009: 53). Schiller, sosyal ağların kapitalist ekonominin 

sosyal ve kültürel geniĢlemesini yönlendiren önemli aracılardan biri konumuna 

geldiğini savunur. Bu bağlamda günümüzde enformasyon teknolojileri tüm 

ülkelerdeki ekonomileri küresel olarak birbirine bağımlı hale getirmiĢtir. Böylece, 

dünya çapında ekonomiler karĢılıklı bağımlılığa dayalı bir sistem içerisine girmiĢtir 

(Schiller, 1999). 

 

Toplumsal değiĢimle ilgili olarak teknolojinin özellikle iletiĢim teknolojilerindeki 

geliĢmenin boyutunu Castells, içinde bulunduğumuz toplumun enformasyona bağlı 

ağ toplumu olarak ifade eder (Castells, 2013). Castells, toplumsal zemindeki 

değiĢimi açıklamak üzere üretim tarzının tarihsel süreçteki değiĢiminin enformasyon 

teknolojileri ile birlikte geldiği savunur. Castells‘e göre, üretim sürecinin 

verimliliğini belirleyen baĢat element, toplumun içinde bulunduğu dönemdeki 

geliĢim evresini karakterize etmektedir. Buna göre, tarım toplumunda üretimdeki 

verimliliğin bağlı olduğu elementler, temel olarak toprak olmak üzere buna bağlı 

olarak iĢgücü ve doğal kaynaklardır. Sanayi toplumuna gelindiğinde, üretimde 

verimliliğin temeli fabrikalara bağlı, yeni enerji kaynakları ve onların üretimde ve 

dolaĢımda dağıtımlı Ģekilde kullanımıdır. Castells‘e göre, sanayi toplumu enerjiye 

dayalı bir toplumdur; “ucuz, erişilebilir, seyyar enerji kaynaklarına ulaşıldıkça, 

insan bedeninin enerjisi de artmış ve aklın gelişim süreci başlamıştır” (Castells, 

2008: 203). Günümüzde ağ toplumu ise Castells‘e göre, üretimin merkezindeki temel 

element enformasyon oluĢturma, enformasyon iĢleme ve sembolik iletiĢim 

teknolojileridir bu nedenle telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerine dayalı bir 

toplumdur; “(…) enformasyon teknolojisi devrimi, yeni ve küresel ekonominin 

yaratılması için parçalanamaz maddi bir temel hazırlamıştır” (Castells, 2008: 203). 
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Bu bağlamda ağ toplumunda, bilgi ve enformasyon ağı teknolojileri ekonomik 

büyümede önemli rol oynarlar. Castells‘ göre, 20. Yüzyılın son çeyreğinde, 

“enformasyonel”, küresel ve ağ örgütlenmesine dayalı dünya çapında yeni bir 

ekonomi ortaya çıkmıĢtır. Bu ekonomi enformasyoneldir, çünkü bu ekonomide 

birimlerinin temelinde verimli bir biçimde bilgiye dayalı enformasyon üretme, 

iĢleme ve uygulama kapasitesi bulunur. Küreseldir, çünkü üretimin, tüketimin 

ve dolaĢımın bileĢenleri (sermaye, emek, hammadde, yönetim, enformasyon, 

teknoloji, piyasalar) kadar kilit faaliyetleri de ya doğrudan ya da ekonomik 

ajanlar arasındaki bir bağlantılar ağı üzerinden küresel bir ölçekte 

örgütlenmiĢtir. Bu yeni ekonomi, ağ örgütlenmesine dayalıdır çünkü yeni 

tarihsel koĢullarda, üretim küresel bir giriĢim ağları arasındaki etkileĢim ağı 

üzerinden gerçekleĢir, rekabet burada yaĢanır (Castells, 2013: 99). 

Bilgisayar yapılı bu enformasyona dayalı ekonomi sisteminde insanın bilgisi imajlar, 

ideolojiler, semboller, kültürler tüm bunlar dijital ortamda data ve enformasyon 

formunda metalaĢmıĢtır. Özellikle, internetle bütünleĢen iletiĢim 

teknolojilerindeki geliĢmeler, “sayısal / dijital çağ” olarak adlandırılan sürecin 

temelini oluĢturarak aynı zamanda küresel ekonominin temelini de oluĢturur 

(Tapscott, 1996: 58-59). Bu durum, yazılı metin dıĢında ses, video 

görüntüleriyle iletilmesiyle sayısallaĢan iletiĢimle birlikte teknolojik 

geliĢmelerin ürünü olan internetin geliĢimi ve sunduğu sınırsız pazar, elektronik 

ticaretin hızlı ve yaygın olarak geliĢmesine neden olmaktadır. 

 

Bu noktadan bakıldığında, enformasyona bağlı ekonomide, bilginin merkezde olduğu 

toplumsal ve ekonomik bir zeminde, bu zeminin Ģartlarının gerektirdiği bir toplum 

yapısı geliĢmiĢtir. Enformasyon teknolojilerinin yayılması iĢçi sınıfını kitlesel bir 

iĢsizliğe sürüklemiĢ, sermaye ile emek arasındaki iliĢki köklü bir değiĢime 

uğramıĢtır. Castells‘e göre, artık sermaye özünde küreselleĢmiĢtir. Emek ise kural 

olarak yereldir ancak performansı itibarıyla bütünlüğünü yitirmiĢ, örgütlenmesi 

itibarıyla parçalanmıĢ, varoluĢ itibarıyla çeĢitlilik gösterir hale gelmiĢtir. Emeğin 

kolektif kimliğini yitirmesi, kapasitesi, çalıĢma koĢulları ve çıkarları gereği giderek 

bireyselleĢmesine neden olmuĢtur. Diğer yandan, mülkiyet sahibinin kim olduğu ise 

ekip çalıĢmasına, ağlar oluĢturmaya, dıĢarıya iĢ vermeye ve sözleĢmeli olarak 

çalıĢmaya dayalı bir üretim sistemi içinde girmiĢ ve belirsizleĢmiĢtir (Castells, 2013: 

628-629). Castells, 1980‘lerde küreselleĢen kapitalist üretim biçiminin aynı zamanda 
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toplumsal sınıfların varlığını ve toplumsal iliĢkileri de belirlediğini savunur. 

Castells‘e göre, “enformasyonel kapitalizm ”“endüstriyel kapitalizmden” farklı yeni 

sınıfların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Enformasyon teknolojilerini 

kullanabilen, onları dönüĢtürebilen bir eğitimli bireylerin oluĢturduğu bu yeni 

sınıflar, devamlı değiĢen enformasyon ekonomisinin ve teknolojisinin karakteriyle 

uyum içinde ayak uydurmak ve devamlı kendilerini yenilemek zorundadırlar 

(Castells, 2007: 141-143). 

 

Dijital ortamda oluĢan ağı birbiriyle bağlantılı düğümler dizisi olarak tanımlayan 

Castells, bu ağların küresel finans sektöründen, siyasal yapılanmaya, Avrupa Birliği 

bakanlar konseyinden, medya sistemindeki ağlara kadar hayatımızın her alanında var 

olduğunu savunur. Bu ağa dayalı toplumsal yapılar, sınırsız biçimde geniĢleyebilen 

dinamik ve yeniliğe, küreselleĢmeye açık, merkezsiz yapılardır. Ağ‘ın bu nitelikleri 

hem “küresel kapitalist ekonomi sistemi” ve hem de yeni değerlerin ve kamunun ruh 

halinin iĢlenmesi bağlamında politika için oldukça uygun yapılardır. Dolayısıyla, 

ağlara bağlı küresel kapitalist ekonomi sistemi yapısı içinde örgütlenmiĢ global 

Ģirketler, gerek sermaye akıĢlarını ve gerekse üretim, yönetim, dağıtım etkinliklerini 

böylece bu ağlar üzerinden yaparlar (Castells, 2013: 622- 626). 

 

2.3.2.2. Sosyo-Kültürel Yönden Ağ Toplumu 

 

Bir grup insanın bireysel ve toplu yaĢamlarını anlamada, düzenlemede ve 

yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemi olarak , tarih içerisinde 

yaratılan bir anlam ve önem sistemi olarak statik olmayan kültür , toplumun 

yapısındaki değiĢimlerden etkilenerek değiĢime uğrar (Vikipedia, 2015). 

“Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, yeni icatlar, çalışma şekilleri, nüfus ve göç 

hareketleri, sosyal ve siyasal hayattaki gelişmeler toplumun yapısını 

etkilemektedir” (Bahar, 2009: 60-68). Bireylerin hayata bakıĢ açılarını, değerlerini, 

tutumlarını ve davranıĢ biçimlerini etkileyen kültür, özellikle iletiĢim alanındaki hızlı 

teknolojik geliĢmeler dönüĢüme uğratır. Bu dönüĢüm kültürleri, insanların algılama 

biçimlerini ve davranıĢlarını değiĢtirir. Yeni iletiĢim teknolojileri ile tüm insani 

etkinliklerin temel kaynağı olan ve dolayısıyla da kültürün geliĢtiği ve 

beslendiği bilginin ve kültürel formların üretilmesi, daha fazla bilgiye daha 

kolay ulaĢılması ve hızlı bir Ģekilde dağıtılması ve bu teknolojilerin yaygın 

kullanımı, eriĢilebilirliği ve kapasitesi, kültürel dönüĢümü küresel boyutta 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tarih
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etkiler (Özçağlayan, 1998: 57). Yeni iletiĢim araçlarıyla bireyler kültürel 

değiĢim ihtiyaçlarının da bir kısmını bu mecralarda giderme eğilimindedirler. 

Özellikle, internet teknolojilerinin geliĢimi yeni kültürel formların ortaya çıkmasına 

ve bu yönde kültürel bazda dönüĢümlerin yaĢanmasına neden olur. Ġnternet, 

küreselleĢme süreciyle birlikte baĢat kültürel formların ve kimliklerin 

oluĢturulduğu kültürel bir ortam ve bunların hızlı bir Ģekilde dolaĢıma 

sokulduğu teknolojik bir sistem olur. Ġnternette değiĢen kültürel formlar yeni bir 

“siber kültür” kavramını ortaya çıkartır.  Siber kültür, sayısal teknolojiler ile birey 

arasındaki etkileĢimden doğmuĢ ve yeni düĢünme biçimleri yaratmıĢtır. Kültürün 

sayısallaĢmasıyla beraber, bu oluĢan yeni düĢünme biçimleri imajları, anlamları ve 

insan yaĢamındaki temsilleri değiĢime uğratmıĢtır (Bell, 2007). Bu bağlamda, 

günümüzde sosyal paylaĢım ağlarında bireyler arasındaki etkileĢimli iletiĢim biçimi 

sosyal ağların getirdiği yeni bir kültürün doğmasına neden olur (Boyd ve Ellison, 

2007: 211). 

 

Kültürel açıdan internetin iki önemli etkisinden bahseden Castells, öncelikle 

Ġnternet‘te Ġngilizcenin hakim olması ortak bir dilin kullanılmasından kaynaklanan 

küresel, kozmopolit bir iletiĢim ve kültürlerin oluĢumuna neden olmuĢtur. Castells, 

sosyal ağlarda kurulan bu yeni iletiĢim biçiminin kültürel yansımasını Ģöyle açıklar; 

“Ağlar bizim toplumlarımızın yeni sosyal morfolojisini oluşturur ve ağ mantığının 

yayılması, üretim, tecrübe, güç ve kültür süreçlerinde yer alan işlem ve çıktıları 

kökten değiştirmektedir. Sosyal organizasyonlardaki ağ oluşumu diğer zaman ve 

mekânlarda da olmuş olmasına rağmen, yeni bilgi teknolojisi paradigması, onun 

bütün sosyal yapıya yayılması için gerekli maddi temeli oluşturmaktadır” (Castells, 

2013: 500). Castells‘e göre, özellikle kültürel kodların aktarılmasında önemli bir rol 

oynayan dijital iletiĢim ağlarıyla, kültürel ifadeler, gerek tarihsel ve gerekse coğrafi 

geçmiĢlerinden soyutlanarak, dijital, görsel iĢitsel hipertex‘in kapsadığı kod ve değer 

çeĢitliliği içinde izleyicilere etkileĢimli olarak sunulur (Castells, 2013: 630). 

Castells‘e göre, dijital ortamlarda yaratılan ve iletilen sembolik temsillerle ifade 

edilen kültürel kodların ağ toplumunu temsil eden kültürel kodlardır (Castells, 2013). 

Sosyal ağlardaki içerikler ve göstergeler sistemi, sosyal ağların bireylerin 

düĢünce biçimlerini, düzenleme biçimlerinin ve kültürün yeniden oluĢmasında 

önemli rol oynar. Küresel ekonominin oluĢması, uluslararası üretim iliĢkilerinin 

yoğunlaĢması ile birlikte ortaya çıkan ağ toplumu kavramı, daha sonra hızla 
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toplumsal iliĢkilerde sosyo-kültürel alanda da etkisini göstermeye baĢlar ve 

Castells‘in belirttiği gibi, yeni toplumsal iliĢkilerin doğmasına da neden olur. 

 

2.3.2.3. Sosyo-Politik / Siyasal Yönden Ağ Toplumu 

 

Günümüz toplumunun ―enformasyonel kapitalizm” Ģeklinde bilgiye dayalı bir 

toplum yapısında olduğunu dile getiren Castells‘e göre, toplum ve üyelerinin siyasi 

ve ekonomik konumlarının belirlenmesinin de bu noktada bilginin üretilmesine, 

ulaĢılabilir olmasına ve kullanma yetkisine bağlı olduğunu savunur. Dolayısıyla, 

bilgi baĢta ekonomi, sosyal iliĢkiler ve siyaset olmak üzere hemen her alanda en 

temel unsurdur. Bu bağlamda Castells, ağ toplumlarının ―enformasyonalizm 

ideolojisine” sahip olduğunu savunarak, devletin ve dolayısıyla da siyasi yönetimin 

üstlendiği rol bu enformasyonalizm ideolojinin iĢlemesinde oldukça önemlidir 

(Castells, 2013: 15-22). Castells, teknolojinin kullanımının toplumsal ve politik 

yapılar içinde Ģekillendiğinin altını çizen Castells’e göre, ağlar sağlanan iĢbirliğinin 

yeni biçimleri, toplumsal grupları tepeden aĢağıya emretme mantığından ve liderlere 

ihtiyaç duymaktan kurtarır. Castells, geçmiĢte toplumundaki elitlerin oluĢum süreci 

olan kiĢisel ağların, iktidar konumundaki baĢka insanlarla, devlet, okul, ordu ve 

kiliseler gibi toplumun kurumlarının etrafında “dikey hiyerarşiler” etrafında 

örgütlenmeyi ve böylelikle toplumsal kurumların komuta ve kontrol sistemleri 

etrafında merkezîleĢerek doğrudan denetimini sağlandığını savunur. Castells bu 

düĢüncesini Ģu sözleriyle ifade eder “Dolayısıyla en tepedeki bazı kişisel ağlar, 

çıkarlarını ve değerlerini toplumun geri kalanına dayatmak için bu merkezleşmiş, 

hiyerarşik örgütlenmeleri kullanmışlardır. Onlara karşı koyabilenler de yalnızca 

benzer türde dikey örgütlenmeler olmuştur: İsyancı orduları ya da devrimci partiler 

gibi.” (Castells ve Ince, 2006: 26). Castells günümüzde bu durumun değiĢime 

uğrayarak, artık enformasyon teknolojisinin iktidarda olduğu ağlar etrafında küresel 

elektronik iletiĢim ağlarıyla örgütlenmiĢ bir toplum yapısına sahip olduğumuzu 

savunur. Ağlar, kendi kendini üreten, kendi kedini geliĢtiren ve kendi kendini 

yöneten bir toplumun ön resmi olup, toplumun bilgi ütopyası doğrultusunda yeniden 

örgütlenmesine model oluĢturur. Bu örgütlenme modeline göre, Castells‘in ağ 

toplumu kuramında üretimin gerçekleĢtiği yer, iliĢkiler içindeki bireylerden ağlardaki 

bilgiye doğru kaymaktadır (Castells, 2007: 202). Castells‘e göre, “Ağın mimarisi, 

açıktır; kamunun yaygın erişimini destekler; toplumsal eşitsizliklerin, elektronik 
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alanında kendilerini güçlü bir biçimde ortaya koymalarına karşın hükümetin 

kısıtlamalarına ya da ticari sınırlamalara ciddi biçimde ket vurmaktadır” (Castells, 

2013: 473). Bu bağlamda, sosyal ağlar sayesinde bilgiyi paylaĢtıkça çoğalan insanlar, 

kendisi gibi düĢünen diğer insanların farkına vararak, örgütlenerek demokratik hak 

arayıĢlarını yerine getirebilmektedirler. Ġnternet teknolojileriyle, ulus-devletlerin 

ulusal kültür savlarına destek olan coğrafi uzamsal oluĢumu ortadan kalkarken; ulus-

devlete ait değerlerden çoğunun yerine, daha küçük “elektronik toplulukların” 

değerleri geçmeye baĢlar. “Sanal cemaat” olarak adlandırılan bu küçük elektronik 

gruplar, “İnternette kişisel ilişki ağlarını şekillendirmek üzere yeterli sayıda insanın, 

yeterli uzunlukta kamusal tartışmayı, yeterli insani hislerle gerçekleştirdiği zaman 

ağda ortaya çıkan post modern kabileler” olarak tanımlanır (Bauman, 1997).  

 

Hayatın tüm alanlarında yaĢanan dijital dönüĢüm, ağ toplumu bireylerinin de birer 

dijital kimlik kazanmasına neden olur. Sanal cemaatlerin dıĢında, bu yeni 

teknolojiden bağımsız düĢünülemeyen, dijital dünyanın bireyler üzerindeki 

yansıması “dijital vatandaşlık” kavramını ortaya çıkar. Jenkins‘e göre, yeni medya 

ve bu medyanın çıktıları daha önce hiç olmadığı kadar fazla kullanıcı katılımını 

sağlaması, katılımcı kültürü özelliği teknolojiden bağımsız düĢünülemeyen, dijital 

dünyanın bireyler üzerindeki yansıması olan dijital vatandaĢların oluĢumunda önemli 

etkendir (Jenkins, 2006: 2-5). 

 

Ġnternet demokrasi iliĢkisi üzerinde yapılmıĢ olan çalıĢmalardan bir kısmı, 

internetin katılımcı kültürü özelliğinden dolayı internet ortamının tıpkı 

Atina‘nın “Agora demokrasisi” anlayıĢında olduğu gibi tüm vatandaĢların 

dolaysız katılımına imkân veren demokratik bir ortam olduğunu savunurlar. Bu 

durumu Kellner Ģöyle açıklar; 

―Ġnternetin ve demokrasi iliĢkisini olumsal bir çizgide savunanlar, yeni 

iletiĢim teknolojilerinin ana akım medya ve politikadan dıĢlanmıĢ grup 

ve bireylere, olağan politik tartıĢmaların kapsamında yer almayan 

fikirleri yayma ve genellikle muhalif fikir ve gruplara kapalı tutulan 

tartıĢma ve diyaloglara katılma olanağı veren araçlar sunduğunu ileri 

sürmektedir. Bu görüĢe göre internet kamunun eriĢimine açık bilgi ve 

fikirler kümesini zenginleĢtirecek, böylece daha fazla bilgiyle 

donanmıĢ bir seçmen kitlesinin üretilmesine yardım ederek, politik 

tartıĢma alanında genellikle dıĢlanan grup ve bireylerin kamusal Alana 

katılım olanaklarını geniĢletmeye katkıda bulunur‖  (Kellner, 2004: 

711). 

 

Diğer yandan, askeri geçmiĢine dayanan internet teknolojilerinin, devlet 

iktidarının ve sermaye güçlerinin egemenliği altında olduğuna dikkat çeken 
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internet dolayımlı demokrasi ya da bir baĢka adıyla “siber-demokrasi” 

savunucuları karĢıtları, demokrasi idealini gerçekleĢtirmenin yolunun siber-

demokrasi ya da bir baĢka teknolojik yenilikle değil tam aksine toplumsal 

yaĢam alanında mücadelelerle mümkün olacağını iddia etmektedirler. ―Bu 

yaklaşım, internet savunucularının, internet dolayımlı demokrasiye gereğinden 

fazla önem vererek, Atina‟nın „agora demokrasisinin‟, yeniçağın siber-

demokrasisiyle, yeniden hayat bulacağı iddiasını „hayali‟ bularak 

eleştirmektedirler” (Kellner, 2004: 725). Tüm bu farklı iki görüĢe karĢılık 

olarak yeni bir uzlaĢmacı yaklaĢım olarak “radikal demokrasi” kavramını 

geliĢtiren Kellner‘a göre, radikal demokrasi, hem bilgiye hem tartıĢma 

araçlarına eriĢimi gerektirdiğinden dolayı demokratik katılımın alan ve 

içeriğinin geliĢmesini de mümkün kılar (Kellner, 2004: 717). Kellner, bu 

noktada demokrasinin geliĢmesinde iletiĢimin bir merkezden düz çizgisel bir 

iletiĢim modeliyle mümkün olabildiği geleneksel medyanın aksine internetin 

viral katılımcı, yayılımcı ve hızlı iletiĢim özelliği ve merkeziyetçi olmayan 

küresel iletiĢim yapısı radikal demokrasi için gereken demokratik katılımı 

mümkün kılarak önemli rol oynadığını savunur. 

 

Sosyal ağlar aracılığıyla görme ve düĢünme biçimlerinin giderek daha fazla sistemli 

birer kod haline dönüĢmesi neticesinde sosyal ağlarda oluĢturulan özgürlük kavramı 

aslında homojen bir dünya görüĢünün sonucunda ortaya çıkan homojen bir özgürlük 

kavramıdır. Sosyal ağlarda her ne kadar ifade özgürlüğü olduğu savunulsa da 

gerçekte bireylere sunulan seçenekler kısıtlıdır. Bu ideolojiye göre kullanıcılara 

inandırılan politik özgürlük aslında bir yanılsamadır. Poster, bu durumu “süper-

panoptikon” olarak adlandırır. Panoptikon, Jeremy Bentham‘ın 1817‘de Yeni 

Delhi‘de yaptığı hapishanenin mimarisinin adıdır. Bu mimariye göre, mahkûmlar 

sürekli bir gözetim altında ve her an gözleniyor olduklarının hissini verecek biçimde 

inĢa edilmiĢtir. Böylelikle, her an gözleniyor olduğunun farkında olmak 

mahkûmlarda disiplin ve uyma davranıĢı oluĢturur. Bu mantıkla yola çıkılarak 

panaptikon sadece mimari de sınırlı kalmaz bütün toplumsal üretim sürecine yayılma 

gösterir. Bu bağlamda Poster‘a göre, internet her ne kadar ilk görünüĢte duvarların, 

pencerelerin, kulelerin, gardiyanların olmadığı bir alan olarak görülse de bu alanda 

toplumsal denetim tahmin edilemeyecek kadar geniĢtir (Poster, 1990: 398-400). 

Panoptikon kavramı üzerinden iktidarın kontrolünü Foucault, kamusal alanda yer 
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alan bireyler düĢüncelerini, sosyo-politik alanda özgür ifade ihtiyaçlarını karĢılamak 

isterlerken görünmeyen, ancak varlığı her an hissedilen bir gözetim olarak ifade eder 

(Foucault, 2000: 78). Foucault, bu noktada modern toplumun oluĢum sürecinde 

gözetimin ve denetimin artan rolünü vurgular (Timisi, 2003: 195-204). Bunun yanı 

sıra Girgin‘e göre, geleneksel medyayı kurdukları tekelleĢmeyle yönlendiren büyük 

sermaye güçlerinin siyasi iktidarla yakın çıkar iliĢkileri, demokratik katılım aracı 

olarak kitle iletiĢim araçlarının kontrolüne imkân sağlarken yeni iletiĢim araçlarının 

baĢında en etkili iletiĢim aracı olan internetin, tekelci geleneksel medyanın 

hegemonyasını etkilediği gerçeği de yadsınamaz.  

 

Bu nedenledir ki, halkın ortak paylaĢım ağları olarak görünen sosyal ağ 

platformlarında sürekli olarak gözetimin artması ve özgürlüğün kısıtlanarak 

mahremiyet sorunu oluĢmakta ve bundan ötürü medya iktidarlarının sosyal medyayı 

giderek daha fazla ele geçirme çabaları artmaktadır. Bu bağlamda, sosyo-politik 

açıdan bireylerin sosyal ağlar üzerinden yönetilmesinde ideolojik hâkimiyet önem 

taĢımaktadır. Siyasal, ekonomik ve askeri güç odaklarının iktidarlarını 

meĢrulaĢtırmak adına sosyal medyaya ihtiyaç duyulur (Girgin, 2003: 184). 

 

Ġnsanların doğal ve toplumsal ortamlarıyla etkileĢim halinde, nöral ağları, doğadaki 

ağlar ve sosyal ağlar arasında ağlar kurarak anlam yarattıklarını savunan Castells, 

tüm bu ağ oluĢturma sürecini iletiĢim eylemiyle gerçekleĢtirdiğini vurgular. 

Castelles‘in, bilgi alıĢveriĢiyle anlam paylaĢım süreci olarak nitelendirdiği iletiĢim, 

aynı zamanda genel olarak toplum açısından baĢlıca toplumsal anlam üretim kaynağı, 

“toplumsallaşmış iletişim sürecidir”. ToplumsallaĢmıĢ iletiĢimin kamusal alanda 

kiĢilerarası iletiĢimin ötesinde var olduğunu savunan Castells‘e göre, iletiĢim 

ortamının dönüĢümünün doğrudan anlam biçimlerini, dolayısıyla da iktidar 

iliĢkilerini de etkiler. Bu bağlamda, son yıllarda internet ve kablosuz ağların dijital 

iletiĢim platformu olarak kullanılması, iletiĢim alanındaki temel değiĢime neden 

olmuĢ böylelikle iletiĢimin “kitlesel öz iletişim” haline dönüĢtürerek toplumsal 

aktörlerin toplumsal kurumlar karĢısındaki özerkliğini kurmasını sağlamıĢtır. 

Castells‘e göre, yatay etkileĢimsel iletiĢime dayalı bu ağlar aynı zamanda iktidar 

oluĢturmada da belirleyici kaynak olmuĢtur. Castells iktidar ağlarının, insan zihnini 

ağırlıklı olarak kitlesel iletiĢimi sağlayan multimedya ağları üzerinden etkileyerek 

iktidarlarını icra ettiklerini ve bu nedenle de iletiĢim ağlarının iktidar oluĢturmada 
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önemli rolünü vurgular. Bu noktada Castells devlet ve siyasi sistem etrafında 

kurulmuĢ iktidar ağının iktidarın genel ağ oluĢturma sürecinde temel bir rol 

oynadığını savunur (Castells, 2012: 21-22).  Bu bağlamda, hükümetlerin de kuĢkusuz 

ağ dünyasında olmaları gerekliliğinden bahseden Castells, hükümetlerin özellikle 

küresel para ve baĢka hükümetlerle birliğinin var olduğu iktidar ağlarında 

etkinliklerini sürdürerek hem yerel hem de küresel uzamda varlıklarını 

göstermelerinin önemli olduğunu savunur. Örneğin AB (Avrupa Birliği) Avrupa 

ülkeleri hükümetlerinin bir komisyon ağı olarak, birçok ulusal hükümetlerin bağlantı 

noktası olarak finansal sistem olan AMB (Avrupa Merkez Bankası) nın ağına 

bağlıdır. Bunun ötesinde güvenlik sistemi olan NATO ağına, Avrupa ülkeleri dıĢında 

dünyanın geri kalan kısmıyla ekonomik politikalar, yardım ve uluslararası anlaĢmalar 

için IMF (International Monetary Fund- Uluslararası Para Fonu) ağına ve OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development- Ekonomik Kalkınma ve 

ĠĢbirliği Örgütü) gibi Avrupa ülkelerinin dıĢında kalan diğer ülkelerle politika ve 

strateji konularını ele alan ağına bağlıdır (Castells ve Ince, 2006: 105). 

 

Ġktidar sahiplerinin kendi değer ve çıkarlarına göre toplumsal kurumlarını inĢa 

ettiğinden dolayı iktidar iliĢkilerinin toplumu oluĢturduğunu savunan Castells, 

iktidarın aynı zamanda meĢru olsun olmasın devletin kontrolü altındaki Ģiddet veya 

zorlama yoluyla veya sembolik manipülasyon mekanizmaları yoluyla insanların 

zihinlerinde anlamlar yaratmasıyla var olduğunu vurgular. Öte yandan Marxist 

temele dayanarak Castells, toplumların çeliĢkili ve çatıĢmalı odluklarından dolayı 

nerede iktidar varsa orada karĢı iktidarın var olduğunu, buradaki karĢı iktidarda 

toplumsal aktörlerin toplumun kurumlarının arkasındaki varlık olan iktidara karĢı 

kendi değer ve çıkarlarını temsil etme talebiyle meydan okuduklarını savunur. 

Dolayısıyla, “insanların hayatlarını düzenleyen devlet ile diğer kurumların fiili 

biçimlenişi, iktidar ile karşı iktidar arasındaki sürekli etkileşime dayanır” (Castells, 

2012: 20). Castells‘e göre, ağ toplumunun gerek yarattığı sanal gerçekliğe karĢı 

insanların gittikçe etnik ve dini kimliklerine dönmesi ve gerekse toplumsal ve 

ekonomik temelli siyasal eĢitsizliğe karĢı direnme isteği yine ağlarda örgütlenen yeni 

toplumsal hareketlerin doğmasına neden olur. Dolayısıyla, ağlarla küreselleĢen 

ekonominin, siyasetin ve kültürün karĢısında bireylerin hayatlarına bir anlam 

kazandırma, özerklik isteği ve bu yöndeki talepleri sosyal ağlarda örgütlenen yeni 

toplumsal hareketleri ortaya çıkartır (Castells, 2012). Zaman ve mekân anlamında 
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uzamsal farklılıkları ortadan kaldırarak, etkileĢimli, katılımcı bir biçimde bir anda 

birçok bireyin çevrim içi bir arada bulunmasını sağlayan ağ toplumu bu nitelikleri ile 

farklı bir örgütlenme ve eylem biçimlerine sahip yeni toplumsal hareketlerin 

doğmasına neden olur. Özellikle, sosyal ağlar ağ toplumu içerisinde paylaĢım ve 

etkileĢime en fazla imkân tanıması özelliğiyle, bu yeni toplumsal hareketlerde bir rol 

oynarlar. Bu bağlamda, Castells‘in bahsettiği sosyal ağlarda görülen yeni toplumsal 

hareketlerin, toplumsal, kültürel ve siyasal nedenlerinin ve örgütlenme biçimlerinin 

incelenmesi çalıĢmanın bir sonraki bölümünde ele alınacaktır. 

 

 

 

 

 

3. TOPLUMSAL YAPININ DEĞĠġĠMĠNDE TOPLUMSAL 

HAREKETLERĠN ROLÜ VE SOSYAL AĞLARDA TOPLUMSAL 

HAREKETLER 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, ağ toplumu yaklaĢımı bağlamında sosyal ağların 

toplumsal hareketlerdeki rolü araĢtırılarak kuramsal bir çerçeve çizilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla, toplumsal hareket kavramı ve tarihsel geliĢimine 

değinilerek, geçmiĢten günümüze toplumsal hareketlerle bu hareketlerin 

süreçlerinde kullanılan iletiĢim teknolojileri arasındaki iliĢki incelenecektir. 

 

3.1. Toplumsal Yapının DeğiĢiminde Toplumsal Hareketlerin Rolü 

3.1.1. Toplumsal Hareketin Tanımı 

Toplumda farklı grupların arasında “ortak bir çıkarı korumak, ortak bir hedefe 

erişmek için verilen mücadeleler” (Giddens, 2000: 540-541) toplumsal 

çatıĢmalar 19. Yüzyıldan itibaren toplumsal hareketler olarak ifade edilir. Genel 

anlamıyla toplumsal hareket bir baĢka değiĢle sosyal hareket “farklı düzenleme 

biçimlerini içeren, farklı harekete geçirme ve davranış stratejileriyle toplumsal 

değişimi hızlandırmak, engellemek veya tersine çevirmek için uğraşan ortak bir rol 

oynayıcı” olarak tanımlanır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Toplumsal_hareket, EriĢim 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Toplumsal_hareket
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tarihi: Ekim 2015). Tarihte farklı coğrafyalarda farklı toplumlarda görülen toplumsal 

hareketlerde temel özellik, hareketlerin genellikle toplumdaki grupların otoriteye, 

veya üstün gruplara bir baĢka deyiĢle elitlere ve bunların yönetimindeki toplumsal 

kurumlara karĢı olan çatıĢma durumundan meydana gelmesi olarak görülür. 

Çetinkaya bu durumu Ģöyle ifade eder “Gerek yönetenler arasında meydana gelen 

çatışmalardan, gerek yönetilenlerin, ezilenlerin toplumsal durumlarından 

kaynaklanan çok farklı direniş biçimleri, insanların hayatlarında önemli 

değişikliklere yol açmış, insanlık tarihinde etkili olmuştur” (Çetinkaya, 2014: 25). 

 

Tarrow, toplumsal hareketleri toplumdaki elit sınıfa, otoriteye veya baĢka 

gruplara ya da kültürel kodlara karĢı, tüm bu unsurlarla kalıcı bir etkileĢim 

içinde, ortak hedeflere sahip ve dayanıĢma içinde olan bireyler tarafından 

geliĢtirilen kolektif eylemler olarak tanımlar (Tarrow, 1994: 5). Tarrow‘a göre, 

toplumsal hareketlerin temelinde sınıf mücadelesi vardır, iktidarı elinde 

bulunduran ve dolayısıyla da toplumdaki üretim araçlarını da sahip olan sınıfa 

karĢı yönetilenlerin verdiği bir sınıf mücadelesidir. (Tarrow, 1994: 5). Frank, 

toplumsal hareketlerde amacın, sistemi değiĢtirerek eĢitlikçi bir sitem yaratmak 

olduğunu savunur. Toplumsal hareketlerde, sınıf mücadelesinin iktidar ile olan 

çatıĢması temel belirleyici nedeni olarak görülse de, gerçekte toplumsal 

hareketlerin büyük bir bölümü iktidarı yok etme ya da yok edilen iktidarın 

yerine kendi iktidarlarını örgütleme amacını gütmediklerini savunan Frank bu 

konudaki düĢüncelerini Ģu sözleriyle ifade eder; 

―(…) Ne vaki, var olan sistemi ortadan kaldırmak ve onun yerine bir 

baĢkasını koymak ya da yerine baĢkasını koymamak söz konusu 

olduğunda, az sayıda toplumsal hareket, giriĢimlerinde ve hele 

baĢarılarından sistem karĢıtıdırlar. (…) Ve hatta çoğu kez kimi 

baĢarılar ettilerse, bunu istemlerini kurumsallaĢtırarak ya da hatta 

sistem içinde kendilerini kurumsallaĢtırarak sağlayabilmiĢlerdir‖ 

(Frank, 1993: 182 aktaran; Çoban, 2009: 19). 

 

Tilly toplumsal hareketlerde güçlü bir kimliğin ve bir kolektif dayanıĢma 

duygusunun var olmasının temel önkoĢul olduğunu savunur. Tilly uyarladığı “cat-

net” (category -kategori ile network –ağ kelimelerinin kısaltılmıĢından oluĢan bileĢik 

kelime) adını verdiği yaklaĢımına göre, toplumsal hareketlerde hareketin oluĢması ve 

eylemlere katılımın gerçekleĢmesi için hem ortak bir kimliğe sahip kolektif bir 

kategorinin üyelerine (öğrenciler ya da iĢçiler vb. gibi) hem de “güçlü bağlara dayalı 

sıkı toplumsal ağların varlığına” ihtiyaç duyulur (Tilly, 1978: 62-64 aktaran, 
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Gerbaudo, 2014: 51). Gerbaudo tarihsel geliĢimine bakıldığında neredeyse tüm 

toplumsal hareket teorisyenlerinin yaklaĢımlarında belirttikleri gibi, toplumsal 

hareketlerde yüz yüze ağların varlığı en önemli “harekete geçme” (mobilization) 

kanalı olarak nitelendirildiğini vurgular. Gerbaudo modern tarih boyunca toplumsal 

hareketleri örgütleyenlerin yüz yüze ağların varlığına dayalı olarak, insanların 

birbirleriyle omuz omuza durdukları ve kalıcı dayanıĢma iliĢkileri kurdukları 

“kamusal coğrafyaları” kullandıklarını savunur. Toplumsal hareketlerde kamusal 

alanın kullanılmasıyla ilgi Gerbaudo tarihten Ģu örnekleri gösterir; 

―Charles Tilly, on sekizinci yüzyıldan itibaren Londra‘nın „küçük alt 

topluluklar şeklinde ayrımlaştığına‟, protesto eylemlerinin daha çok 

„pazarlar, idamlar ve törenler gibi halkın izinli biçimde toplandığı yerlerde‟ 

görüldüğüne dikkat çeker. Nihayet, Marx‘a göre sanayi fabrikası, iĢçilerin 

geniĢ toplumdan izole edildikleri, fakat siyasal örgütlenmelerinin temelini 

oluĢturmaya baĢlayacak Ģekilde, ortak bir gündelik deneyimi paylaĢtıkları 

bir mekânsal toplanma durumu doğurmuĢtur‖ (Tilly, 1981: 47 ve Kohn, 

2003: 46 aktaran, Gerbaudo, 2014: 51). 

 

Bu bağlamda, toplumsal hareketlerde harekete geçme, insanların değiĢik alanlara 

dağılmıĢ bir konumdan çıkarak seferber olup (mobilization), mücadele aĢamasından 

önce katılanların mekân ve zaman içinde fiziksel olarak bir araya gelmeleri ile 

mümkün olduğunu savunan Mellucci‘ye göre, hareket geçmek, “bir toplumsal 

hareketin yaratılmasını ve eyleme geçmesini sağlayan temel süreçtir. Harekete 

geçmek, bir kolektif aktörün toplanma ve hedefine karşı çıkan grupların karşısında, 

ortak bir hedefin peşinde kendi kaynaklarını düzenleme faaliyetidir” (Mellucci, 

1996: 2088 aktaran, Gerbaudo, 2014: 62). Mellucci‘nin bahsettiği harekete geçme bir 

baĢka değiĢle bir araya gelme süreci, her toplumda kendine özgü bir yapıda 

(toplumsal ve alt kültürel zeminler) ve harekete geçirilen topluluğun alansal 

dağılımının (ortak iĢyerleri ve semtler) derecesini kapsayan tüm bu dinamiklere bağlı 

olarak farklılıklar içerir (Gerbaudo, 2014: 63). Mellucci gibi toplumsal hareketlerde 

daima harekete katılanlar arasında bir “biraradalık” duygusunun sağlanmasının 

temel olduğunu savunan Arendt‘e göre bu duygu “görünüm alanında” (space of 

appearance) ortaya çıkar. Arendt toplumsal hareketlerde harekete katılanlar arasında 

olması gerektiğini savunduğu biraradanlık duygusunun oluĢmasını sağlayan görünüm 

alanını Ģöyle tanımlar; 

―Görünüm alanı, insanların konuĢma ve eylem Ģeklinde bir araya 

gelmeleriyle ortaya çıkar…Bunun özgünlüğü, ellerimizle çalıĢtığımız 

alanlardan farklı olarak, meydana getirdiği hareketin-bir halkı siyasal 

yapısının yok edildiği büyük felaketlerde görüldüğü gibi-fiilliğini 

sürdürememesinde; bilakis, hem insanların dağılmasıyla hem de faaliyetlerin 

kendisinin yok olması ya da engellenmesiyle ortadan kalkmasındadır. 
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Ġnsanlar nerede „bir araya toplanıyorlarsa‟ görünüm alanı potansiyel 

bakımdan orasıdır-ama yalnızca potansiyel bakımdan, yoksa mutlak ve 

daima değil‖ (Arendt, 1958: 199 aktaran, Gerbaudo, 2014: 64). 

 

Toplumsal hareketlerde iĢgal edilen kamusal alanın bir baĢlangıç noktası olarak bir 

kanal iĢlevi görmekten çok, eylemlerde dağınık olan bireylerin toparlanmasından 

doğan bir deneyim biçimi olduğunu savunan Arendt‘in bahsettiği, dağınık olan 

bireylerin toplanmasını Durkheim ise “toplu coşma anı” olarak tanımlar. 

Durkheim‘e göre; “Toplanma olgusu istisnai derecede güçlü bir uyarıcıdır. Bireyler 

bir araya toplandıklarında, meydana gelen yakınlık, onları çabucak olağandışı bir 

esrimeye götüren bir tür elektrik üretir” (Durkheim, 1912/1965: 162 aktaran, 

Gerbaudo, 2014: 65). Bu bağlamda, Arendt ve Durkheim‘in yaklaĢımlarına 

dayanarak Garbeudo harekete geçme sürecini Ģu sözleriyle tanımlar; “(…) önceden 

ayrı duran kişilerin belli bir alanda geçici birliğini sağlayan ve böylece kolektif ve 

belirli bir yere özgü bir deneyim biçimi olarak „kamusal alan‟ yaratan, 

gerçekleştirilebilir bir toplanma ya da bir araya gelme eylemi” (Gerbaudo, 2014: 

65). 

 

Mellucci‘nin ifade ettiği gibi toplumsal hareketler her toplumda kendine özgü bir 

yapıda ve harekete geçirilen topluluğun alansal dağılımının derecesini kapsayan 

dinamiklere bağlı olarak farklılıklar içerir. Bu bağlamda, toplumsal hareketlerin 

tarihsel süreçlerinin ve bu süreçlerdeki özelliklerinin neler olduğuna bir sonraki 

bölümde değinilecektir.   

 

3.1.1.1. Toplumsal Hareketler Teorileri 

 

Toplumsal hareketler, özellikle 1930‘lu yıllarda Sanayi Devrimiyle birlikte geliĢen 

iĢçi hareketlerinin o dönemlerde sosyal bilimciler tarafından “sosyal hareketler” 

olarak ele alınmasıyla literatüre geçmiĢtir. Sosyal hareketlere yönelik ilk çalıĢmalara 

örnek olarak Karl Marx‘ın, “sosyal sınıflar” ve “sosyal çatışma” üzerine geliĢtirdiği 

kuramlar verilebilir. Marx‘ın, sosyal hareketlere yaklaĢımına ki çalıĢmamızın Sanayi 

Toplumu bölümünde de bahsettiğimiz üzere, sosyal hareketlerin temel amacı iĢçi 

sınıfının burjuvaziye karĢı egemenliğini kurmasıdır. Marx‘a göre, sosyal hareketlerin 

temelinde mevcut egemen kurallara, değerlere alternatif devletsiz bir sistem kurmak 

yatmaktadır “Marksist yaklaşım bunu „anti-sistemik‟, sistem karşıtı olarak 

adlandırmaktadır” (Çoban, 2009: 64).  
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Marksist düĢünceden hareket ederek, sosyal hareketleri sosyalizme geçiĢ in 

sadece iĢçi sınıfının mücadelesiyle mümkün olamayacağını savunan Gramsci‘ye 

göre, öncelikle bu mücadelenin aydınlar tarafından oluĢturulacak sivil 

toplumlar, örgütler tarafından geliĢtirilecek olan ideolojiyle mümkün olacaktır. 

Aydınların geliĢtirdiği ideoloji sayesinde iĢçi hareketlerinin baĢarılı olabilmesi 

mümkündür.  

 

Genel anlamda, 1930‘lu yıllardan 1970‘li yılların baĢına kadar sosyal 

hareketler, Marksist teori görüĢüne dayalı değerlendirilmiĢlerdir. Ancak , 1968 

yıllında dünyada farklı coğrafyalarda yaĢanan baĢlangıçta öğrenci eylemleriyle 

baĢlayan sosyal hareketlerin üzerine yapılan araĢtırmalar bu hareketlerin 

Marksist teorilerin dıĢında değerlendirilmesi gerekt irmiĢtir. Bu dönemde geliĢen 

toplumsal hareketler üzerine yaptığı çalıĢmalarla bilinen Tourain, bu yeni 

oluĢan sosyal hareketlerin temel amacının toplumu dönüĢtürme ve yerine yeni 

bir düzen kurma olmadığını savunur. Tourain‘e göre oluĢan bu yeni sosyal 

hareketler “endüstriyel toplumdan post-endüstriyel topluma geçişle birlikte ortaya 

çıkan ve genel olarak kültürel ve kimliksel özellikler taşıyan sosyal hareketlerdir”. 

Bu yeni hareketlerin oluĢumunda yatan temel nedenlerin baĢında, sosyal devlet 

anlayıĢının yerini neo-liberal yani serbest piyasa ekonomisinin alması yatar (Çoban, 

2009: 64-65). 

 

Sivil haklar, ifade özgürlüğü ve öğrenci, kadın, barıĢ ve çevre/ekoloji hareketleri ve 

1980‘lerde oluĢan nükleer silahsızlanma hareketleri sosyal hareketlerde görülen bu 

köklü dönüĢümün örneklerini oluĢturur. 1968‘de oluĢan iĢçi ve öğrenci hareketleriyle 

birlikte geliĢen yeni sosyal hareketler üzerine yapılan araĢtırmalarda, bu sosyal 

hareketleri “toplumu dönüştürücü rolünden çıkarıp „rasyonel seçim‟ etrafında 

analiz” ederek farklı teoriler geliĢtirilir. Bu bağlamda, bu yeni toplumsal 

hareketleri kuramsallaĢtıran iki temel yaklaĢım geliĢtirilmiĢtir (Tilly, 2008). 

Bunlardan Amerika merkezli olan “Kaynak Mobilizasyonu- Seferberliği 

Teorisi”, 1960‘larla beraber ortaya çıkan hareketleri, daha önceki dönemlerde 

meydana gelen hareketlerden bir kopuĢ olarak  nitelemek yerine, aradaki 

benzerliklere ve devamlılıkları olarak nitelendirir. Anthony Oberschall, Charles 

Tilly, Doug Mc Adam, John Mc Carthy ve Sidney Tarrow bu ekolün baĢta gelen 

araĢtırmacılarıdır. Fransız ekolü olarak geliĢtirilen diğer bir teori “Yeni 
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Toplumsal Hareketler Teorisi” ise, yeni olarak değerlendirilen 1960 sonrası 

hareketlerin, ekonomik ve kurumsal siyaset kaynaklı sorunlar yerine, eĢitlik, 

farklılık, katılım ve kimlik inĢasına iliĢkin meselelere odaklandığını savunur. 

BaĢta Alain Touraine olmak üzere, Craig Calhoun ve Claus Offe bu akımın 

öncüleridir. 

 

3.1.1.1.1. Yeni Toplumsal Hareketler Teorisi 

 

1960‘lı yıllardan itibaren geliĢen toplumsal hareketlerin yeni toplumsal hareketler 

olarak adlandırılmasını Offe Ģöyle açıklar;  

―Eski ve ‗yeni‘ toplumsal hareketler ayrımı, ‗eski‘ ve ‗yeni‘ siyasetin 

temel değer ve temaları üzerinden yapılmaktadır. Bu 

kavramsallaĢtırılmaya göre, ‗eski‘ siyasette materyal değerler 

önceliklidir; temsili demokrasi siyasetin ana mekanizması olarak 

görülür; ekonomik, sosyal ve güvenlik konuları ekseninde 

mobilizasyon sağlanır ve örgütlenme siyasi partiler ve merkezi iĢçi 

sınıfı hareketleri etrafında gerçekleĢir. 1960‘larla beraber ortaya çıkan 

‗yeni‘ siyaset ise, özgürlük ve kimlik değerleri post-materyal değerleri, 

katılımcı demokrasi hedefini, çevre, ifade özgürlüğü, gay/lezbiyen 

hakları, barıĢ, feminizm gibi konulara yönelimi ve hareketlerin 

taĢıyıcıları olarak da kurumsal siyasetin dıĢında örgütlenen yeni orta 

sınıfı, gençleri ve eğitimlileri kapsar‖ (Offe, 1985:5). 

Bu hareketler özellikle, sivil haklar, ifade özgürlüğü ve öğrenci, kadın, barıĢ ve 

çevre-ekoloji hareketleri ve nükleer silahsızlanma hareketleri niteliğindeki 

hareketlerden oluĢmuĢtur. Bu hareketlerin yeni olarak adlandırılmasının 

temelinde, bu hareketlerin oluĢtukları dönemdeki yeni siyasi ve sosyal 

iliĢkilerdeki dönüĢümler yatar. Offe‘ye göre özellikle Avrupa‘da 1970‘li 

yıllarda sosyal demokrasinin sağladığı ekonomik refah, eğitim imkânlarındaki 

artıĢ ve iĢ istihdamının artıĢı bu dönemdeki sosyal hareketlerin yapısal 

dönüĢümündeki etkenler olmuĢtur. Bu durumu Offe Ģu sözleriyle ifade eder 

“özellikle bu gelişmelerle büyüyen ve özellikle de kamu sektöründe çalışan 

eğitimli orta sınıflar bu hareketlerin evrensel içeriklerine en duyarlı kesimi 

oluşturmaktadırlar” (Offe, 1987: 77 aktaran, Çoban, 2009: 69). Sanayi toplumunda 

görüldüğü gibi artık iĢçi hareketleri endüstrileĢme sonrasında “post-endüstriyel 

toplumda” sosyal hareketler temel rolünü kaybederek, yerini belli baĢlı sosyal 

grupların sınıfsal ideolojilerinin çıkarlarının dıĢında ahlaki ve kültürel değerleri 

evrensel anlamda ele alan hareketlere bırakmıĢtır.  

 

Bu bağlamda, Touraine‘in geliĢtirdiği Yeni Sosyal Hareketler Teorisine göre, 

hareketlerin taĢıdığı özellikler Ģöyle ifade sıralanır; 
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a) Merkezsiz dağınık ve heterojen yapıya sahiptirler 

 

b) Sosyo-ekonomik taleplerden çok ahlaki, kültürel, kimliksel ve yaĢam tarzlarıyla 

değerleriyle ilgili konuları evrensel anlamda ele alırlar 

 

c) Ġktidarın yanı sıra sivil topluma yönelik hareketlerdir 

 

d) Ġktidar ve siyasi güçlerle mutabakat ya da pazarlık yapmak yerine öncelikle 

kamuoyu oluĢturmak için çaba gösterirler 

 

e) Eylem biçimlerini, tepkilerini ve taleplerini medya aracığıyla gerçekleĢirler 

 

f) Temel amaçları iktidarı ele geçirmek ya da toplumu dönüĢtürme ve yerine yeni 

bir düzen kurmak yerine, iktidara karĢı özerk – bağımsız toplum biçimi 

oluĢturmaktır. Her ne kadar toplumu dönüĢtürme amacı olmadığı söylense de bu 

sosyal hareketlerde görülen kolektif eylemler Marxist teorinin savunduğu gibi, 

ortaya çıktığı toplumu dönüĢtürme amacına sahiptirler. Örneğin, sanayi 

toplumunda iĢçi hareketlerinin yerini bilgi toplumunda nükleer karĢıtı ekolojik 

hareketlerin alması gibi. Bu nedenle bu teoriye göre sosyal hareket, “bir 

toplumun tarihselliğinin sosyal kontrolü için rakiplerine karşı mücadele veren 

bir sosyal aktörün oluşturduğu ortak tutum” olarak tanımlanır (Çoban, 2009: 

70). 

 

3.1.1.1.2. Kaynak Mobilizasyonu - Seferberliği Teorisi 

 

Kaynak Mobilizasyon - Seferberliği Teorisi bundan önce Gurr tarafından ortaya 

çıkartılan “Göreceli Yoksunluk Teorisine” karĢıt geliĢtirilmiĢtir. Göreceli Yoksunluk 

Teorisinde Gurr, toplumsal hareketleri toplumda belli bir konuda bastırılmıĢ, 

engellenmiĢ kısacası yoksunluk hisseden insanların baĢkaldırıĢı olarak nitelendirir. 

Göreceli Yoksunluk Teorisinde baĢkaldıran insanların yalnızca ezilmiĢ bir baĢka 

değiĢle yoksun kalmıĢ sınıf ile sınırlandırılır. Oysa bu dönemde oluĢan çeĢitli sosyal 

hareketler üzerinde yapılan araĢtırmalarda, harekete katılan insanların toplumun 

farklı kesimlerinden, yani gerek orta sınıf ve gerekse eğitimli ekonomik olarak 

üstünlüğü olan bireylerden de oluĢtuğu ortaya koyulmuĢtur. Bu nedenle, Göreceli 

Yoksunluk Teorisi geçersiz sayılmıĢ ancak Kaynak Mobilizasyon -Seferberliği 
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Teorisinin geliĢmesinde bir örnek teĢkil etmiĢtir. Bu teorinin yaratıcısı Amerikalı 

ekonomist Olson‘a göre, bu yeni oluĢan sosyal hareketlerin temel amacının 

toplumu dönüĢtürme ve yerine yeni bir düzen kurmak değil “bireylerin 

savundukları konu üzerinde en kısa zamanda avantaj elde etmeyi hedefleme haline 

dönüşür” (Çoban, 2009: 66-67). 

 

Kaynakların Seferberliği teorisi, sosyal hareketlerin oluĢma nedenleri, nasıl 

baĢladıkları ve geliĢtikleri, baĢarılı olup olamama sebepleri ile ilgilenirken, bu sosyal 

hareketlerin taleplerini ve belirlenen taleplere ulaĢmak için uyguladıkları taktikleri, 

eylem Ģekilleri gibi konuları inceler. Sosyal hareketi oluĢturan ve kolektif davranıĢ 

içerisinde tepki gösteren herhangi bir birey (sosyal aktör) hedeflediği taleplere 

ulaĢmak için elinde bulunan tüm kaynakları en iyi Ģekilde seferber eder. Bu 

bağlamda, Kaynakların Seferberliği Teorisine göre sosyal hareketler; “(…) siyasi 

sistemin dışında bulunan kolektif bir aktörün o sisteme dahil olmak ve yerini 

korumak amacıyla yürüttüğü enstrümantal ve rasyonel eylemler” olarak tanımlanır 

(Çoban, 2009: 71). 

 

 

3.1.1.1.2.1. Siyasal Süreç Teorisi 

 

Kaynakların Seferberliği Teorisini temel alan Siyasal Süreç Teorisi, Tarrow 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. Kaynakların Seferberliği Teorisinde, ekonomik temele 

dayanan sosyal hareketlerdeki sosyal aktörler, profesyonel örgütler veya sosyal 

hareket sektörü tarafından meydana gelir. Tarrow‘a göre, aksine bu hareketler aynı 

zamanda örgütsel olmayan birbirinden çok farklı sosyal aktörlerden oluĢurlar ve 

örgütlerden bağımsız bu farklı sosyal aktörlerin bu hareketlerdeki rolleri de aynı 

zamanda siyasal sistemdeki fırsatları kendi amaçları doğrultusunda değerlendirmeleri 

yönünde farklılık gösterir. Bu bağlamda, sosyal bir hareketin oluĢması sosyal 

aktörlerin bulundukları toplumsal yapıdaki siyasal fırsatlara bağlıdır. Bu noktada, 

siyasal fırsatlar yapısı Tarrow‘a göre, beĢ temel faktöre bağlıdır (Tarrow, 1994: 56 

aktaran, Çoban, 2009: 74); 

 

a) Siyasi katılımın açıklığı farklı sosyal aktörlerin katılımı bu oranı belirler. 

 

b) Siyasi gruplaĢmaların istikrarı ya da istikrarsızlığı 
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c) Destek gruplarının ve etkili hısımların varlığı ya da yokluğu. Milletvekilleri ve 

hukuk sistemi içindeki kiĢiler bu destek gruplarına örnek gösterilebilir. 

 

d) Seçkinlerin bölünmüĢlüğü 

 

e) Kolektif eylemlerde beklenen taleplere karĢı hükümetin geliĢtirdiği politikalar 

Yukarıda belirtilen maddelerden de anlaĢılacağı gibi genel anlamda, tamamen siyasi 

fırsatları temel alan sosyal hareketi oluĢturan farklı aktörlerin eylemlerine karĢı 

siyasal sitemin duyarlılığı o hareketin baĢarısını ya da baĢarısızlığını belirler. 

 

3.1.1.1.2.2. Ulus ötesi Hareketler Teorisi 

 

1990‘lı yılların sonlarında Amerika BirleĢik Devletlerinde Seattle olaylarıyla birlikte 

meydana gelen küreselleĢme karĢıtı hareketler ulu ötesi sosyal hareketlerin 

incelenmesine neden olmuĢ ve bu küresel hareketler günümüzde halen tamamıyla 

keĢfedilmemiĢtir. ĠletiĢim ve teknolojik araçlarla dünyanın küresel bir köye 

dönüĢmesi aynı zamanda uluslararası politikaların ve iliĢkilerin yürütülmesinde de 

değiĢimlere neden olmuĢ ve bu değiĢim aynı zamanda ulusların karĢılıklı birbirine 

bağımlılığını da beraberinde getirmiĢtir. KüreselleĢme aynı zamanda, ulus-devlet 

sosyal aktörlerin yanı sıra ulus-devletin dıĢında ulus ötesi iliĢkilerde örneğin 

Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü gibi çevre, enerji, insan hakları, güvenlik gibi 

konularında ulus-devlet politikaları ötesinde ele alan hükümet dıĢı sosyal aktörleri 

meydana getirmiĢtir. Tüm dünyada bağıntılı geliĢen bu ortak sorunlara karĢı oluĢan 

eylemlerin yapıları da uluslararası benzerlikler göstermiĢ ve bu durum sosyal 

hareketlerin küreselleĢme ile iliĢkili olarak incelenmesine neden olmuĢtur. 

 

Smith, küreselleĢmenin etkilerinin hem yerel hem de ulus ötesi etkilerini ele aldığı 

çalıĢmasında, küreselleĢmeyle birlikte ortaya ulus ötesi ortak fırsat ve sorunların 

çıktığını ve bunlara dayalı olarak farklı coğrafyalarda meydana gelen sosyal 

hareketlerin diğer coğrafyalardaki sosyal hareketlerle benzer iĢleyiĢ yapıları ve 

benzer hedef ve çözümleri benimsemesine neden oluğunu savunur. Smith, bu yeni 

ulus ötesi sosyal hareketlerde ileri sürdüğü benzerlikleri Ģöyle ifade eder (Smith, 

2002 aktaran, Çoban, 2009: 78-79); 
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a) Sosyal hareketler farklı ülkelerde benzer sorunları, temaları iĢleyebilir ve benzer 

amaçları ve ideolojileri benimseyebilirler. 

 

b) Sosyal hareketler ele aldıkları sorunlara göre benzer oranda katılımcı ve gösteri 

olmasını sağlayacak benzer seviyede bir mobilizasyona bir eyleme sahip olabilirler. 

 

c) Strateji, taktik ve eylem Ģekilleri birbirleriyle benzerlik gösterebilir. 

 

d) Kaynak ve örgüt yapıları birbirleriyle benzer olabilir. 

 

e) Hareketlerin kültürel ve sembolik yapıları, söylemleri benzerlikler gösterebilir. 

f) Eylemlerin farklı coğrafyalarda etkinlik tarihleri bile aynı tarihlerde olabilir. 

Bu bağlamda, küreselleĢme aynı zamanda bir ülkede ele alınan bir soruna yönelik 

ortaya çıkan sosyal hareketin küresel anlamda sorunun ele alınarak destek almasını 

sağlar. 

 

 

 

 

3.1.1.1.2.3. Ulus ötesi Eylem Ağı Teorisi 

 

Smith‘in, küreselleĢmeye bağlı olarak geliĢtirdiği Ulu ötesi Hareketler Teorisini 

temel alan Keck ve Sikkink‘in geliĢtirdiği Ulu ötesi Eylem Ağı Teorisine göre, 

geliĢen iletiĢim teknolojileri sayesinde ülkeler arası iletiĢim ağları hükümet dıĢı 

çeĢitli örgütlerin ulus ötesi küresel anlamda verdikleri mücadelelerinin geliĢmesine 

imkân sağlar. Çoban‘a göre, “Belli bir sorun üzerinde küresel anlamda mücadele 

veren, ortak sosyal değerler ve söylem etrafında hareket eden ve birbirleriyle yoğun 

bilgi ve yardım alışverişi içinde bulunan” ulus ötesi hükümet dıĢı aktörler ulus ötesi 

eylem ağını oluĢtururlar (Çoban, 2009: 82). Ulus ötesi eylem ağlarının temel amacı, 

uluslararası hükümetlerin siyasal aktörlerinin sosyal hareketlere karĢı yaklaĢımlarını 

uluslararası düzeyde geliĢtirilen ve kurumsallaĢtırılan normlara bağlı olarak 

değiĢtirmeye çalıĢmaktır. Bu noktada, öncelikle ulus ötesi savunulan konuların ulus 

ötesi halklar tarafından bilinçlendirilmesi amacıyla, iletiĢim ağları üzerinden 

kampanyalar, lobiler, basın açıklamaları ve imza kampanyaları gibi çeĢitli medyatik 
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eylemler gerçekleĢtirilir. “Boomerang etkisi” adı verilen bu ulus ötesi eylem ağı 

sayesinde, herhangi bir ülkedeki hükümet dıĢı bir örgütün iletiĢim ağlarıyla dile 

getirdiği bir sorunla ilgili yardım çağrısına ulus ötesi eylem ağlarının oluĢturduğu 

kampanyalar doğrultusunda destek sağlanır (Çoban, 2009: 83). 

 

KüreselleĢen ulus ötesi eylemlerde günümüzde neredeyse temel iletiĢim ortamı 

haline gelen internet ve yeni iletiĢim teknolojilerinin, sosyal hareketlerin örgütlenme 

süreçlerindeki rolü her geçen gün daha fazla belirgin hale gelmektedir. Bu bağlamda, 

sosyal paylaĢım ağları ile toplumsal hareketlerin iliĢkisinin anlaĢılması amacıyla 

öncelikle iletiĢim teknolojilerinin geçmiĢten günümüze kadar geliĢen toplumsal 

hareketlerdeki rolünün incelenmesi gerekmektedir. 

 

3.2. Toplumsal Hareketler ve ĠletiĢim Teknolojileri 

 

Castells, tarihsel olarak toplumsal hareketlerin “elden ele, kulaktan kulağa yayılan, 

kürsüden, basından ya da mevcut herhangi bir iletişim kanalından vb. şekilde” 

kendine özgü iletiĢim mekanizmalarının varlığına dayalı olduğunu savunur (Castells, 

2012: 28). Bu noktada, toplumsal hareketlerde kiĢiler arası örgütlenmelerin temelini 

oluĢturan iletiĢimin önemine dikkat çeken Habermas‘a göre, bir insan eylemi olarak 

iletiĢim, insan eylemlerinin özünü oluĢturacak derecede ön plandadır. Habermas, 

Marx‘ın iletiĢim ve özgürleĢme arasındaki bağı oluĢturmaya çalıĢırken, Marx‘ın sınıf 

mücadelesi ve devrim kavramını “kriz” kavramı olarak ifade ederek, modern 

toplumun bireysel gereksinimlere karĢılık vermediği ve kurumların bireyleri 

manipüle ettiği düĢüncesinden dolayı insanların krize karĢı mücadele etmek için 

etkileĢimde bulunduğunu vurgulayarak bu etkileĢimi “iletişimsel eylem” olarak 

tanımlandırır. ĠletiĢimsel eylem kavramı, dil ve eylem yeterliliğine sahip en az iki 

kiĢi arasında olan etkileĢim ile eylem durumu üzerinde görüĢ birliği sağlamalarıdır 

(Habermas, 2001). ĠletiĢimsel eylem kuramında Habermas, bireylerin ve toplumun 

diğer parçası olan insanların sosyal olarak koordine edilmiĢ etkinlikler ya da 

eylemler aracılığıyla varlıklarını sürdüklerini ve bu eylemleri de iletiĢim aracılığıyla 

gerçekleĢtirdiklerini ileri sürer (Habermas, 2001). 

 

ĠletiĢim teknolojilerinin toplumsal iletiĢim biçimlerini değiĢtirmesinin yanı sıra 

beraberinde toplumun bilinç yapısını da dönüĢüme uğrattığını vurgulayan Çoban, bu 

duruma Rus Devrimi sürecinde kitlelere seslenen Rus Devrim Sinemasını örnek 
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gösterir. Çoban, sinemanın sınıf mücadelesinde etkili iletiĢimsel bir araç olarak 

kullanılmasını Ģöyle ifade eder;  

―ĠĢçilerin gerçekliğini konu alan filmler, etkili bir radikal medya olan 

muhalif sinemanın ürettiği toplumsal sorunları konu alan filmler ve asıl 

olarak da iĢçi filmleri, iĢçileri kendi emek süreçlerinden nefret eder hale 

getiren, kendilerine yabancılaĢtıran kapitalist sisteme karĢı duruĢ 

geliĢtirmelerini sağlayan, yani iĢçilere ayna tutan ve unuttukları tarihlerini, 

değerlerini yeniden anımsatarak, sınıf mücadelesinin egemen ideolojinin 

tüm söylemlerine rağmen bitmediğini ve hatta daha da acımasızlaĢarak 

sürdürdüğünü gösterir‖ (Çoban, 2009: 50-52). 

 

Bu bağlamda, bir iletiĢim aracı olarak sinema etkili bir propaganda aracı olarak 

toplumsal çatıĢmalarda önemli bir yer tutmuĢtur. GeniĢ coğrafyalara seslenebilmesi 

ve kolay ulaĢılır olması açısından toplumların bilinç yapısını etkilemesi açısından 

sinemadan daha etkili bir iletiĢim aracı radyonun muhalifler tarafından tercih 

edilmesini daha mümkün kılmıĢtır.  

 

ĠletiĢim araçları, Türk KurtuluĢ SavaĢı döneminde de etkin bir Ģekilde kullanılmıĢtır. 

Kitle iletiĢim araçları, ülkenin kurtarılması adına yapılan tüm örgütlenmeler, 

özellikle kongrelerde alınan kararların, gerek yazılı ve gerek telgraf ile halka 

duyurulması sayesinde, milli mücadelenin toplu ve düzenli bir biçimde yapılması 

sağlanması anlamında önemli rol oynamıĢtır. Bu bağlamda, milli mücadeleyi 

desteklemesi amacıyla 1919‘da “İrade-i Milliye”, 1920‘de “Hâkimiyet-i Milliye”, ve 

“Ceride-i Resmiye” gazetesinin çıkarılması, yine 1920‘de “Anadolu Ajansı‟nın” 

kurulmasından sonra 1925 yılında çıkarılan “Telsiz Tesisi Hakkında Kanun” dan iki 

yıl sonra 1927‘de ülkenin dört bir yanına telsiz Ģebekesinin kurulması, 1927‘de ilk 

resmi radyo yayınının ardından 1928 yılında “Ankara Radyosu‟nun” düzenli radyo 

yayınları Milli Mücadele‘de dönemin iletiĢim araçlarının rolünün önemini gösterir. 

Milli Mücadele‘de Mayıs 1919 ile Nisan 1920 tarihleri arasında yaklaĢık yirmi 

genelge yayınlanmıĢ ve bu genelgeler aracılığıyla iĢgallere karĢı halkın 

bilinçlendirilmesi, örgütlenmesi bu anlamda yurdun her tarafından geniĢ, toplu 

miting ve gösteriler yapılması ve halkın katılımlarının arttırılması amaçlanmıĢtır 

(Eyuboğlu, 2010). Milli Mücadele süresince basılan genelgeler dağınık ve zayıf 

topluluklardan oluĢan mitinglere ve gösterilere daha çok katılımın ve örgütlenmenin 

güçlü olmasını sağlamıĢtır. 

 

Toprakların düĢmanlar tarafından iĢgaline karĢı tepkilerini düzenlenen protestolar, 

mitingler ve toplantılarla gösteren halk aynı zamanda bu tepkilerini yetkili 
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makamlara gösterilerin ve toplantıların sonunda aldıkları kararları protesto 

telgraflarıyla belirtmiĢtir. Mücadeleyi gazeteler aracılığıyla da yaymayı hedefleyen 

Mustafa Kemal PaĢa, 14 Eylül 1919tarihinde çıkarılan “İrade-i Milliye” gazetesinde, 

Milli Mücadele süresince yapılan kongrelerin söylevlerini, millete yönelik yazılan 

bildirileri ve padiĢaha gönderilen telgrafların içeriklerini yayınlatmıĢtır. Bu 

bağlamda, yazılı iletiĢim araçlarının baĢında yer alan dönemin gazetelerinin 

mücadele süresince üstenmiĢ olduğu rolün önemi 10 Ocak 1920‘de çıkarılan 

“Hâkimiyeti Milliye” gazetesi için Nutuk‘ta ―ulusal kurtuluş savaşının sözcüsü” 

olarak nitelendirilmesiyle gösterilebilir (Ergeç, 2006).  

 

ĠletiĢimin toplumsal eylemlerde insanların sosyal katılım ve örgütlenmelerindeki 

önemi savunan Castells‘e göre, “(…) iletişimin şimdi ve tarihte toplumsal 

hareketlerin oluşumunda ve pratiğinde kritik bir rol oynadığını vurgulamak temel 

önemdedir. Çünkü insanlar tahakküme ancak birbirleriyle bağlantı kurarak, 

öfkelerini paylaşarak, birlikteliği hissederek, kendileri ve toplumun geneli için 

alternatif projeler inşa ederek meydan okuyabilirler. Aralarındaki bağlantı 

etkileşimli iletişim ağlarına dayanır” (Castells, 2012: 197- 198). Thompson geçmiĢte 

toplumsal hareketlerde kullanılan iletiĢim araçları karĢısında günümüz iletiĢim 

araçlarının özellikle toplumsal etkileĢimi karĢılıklı mümkün kılması açısından 

toplumsal eylem ve etkileĢim için yeni biçimler yarattığını savunur. Thompson bu 

konudaki görüĢlerini Ģöyle ifade eder “(…) Ancak yeni teknik araçlar yeni toplumsal 

etkileşim biçimlerini değiştirir ya da zayıflatır, eylem ve etkileşim için yeni odaklar 

ve sahalar yaratır ve böylelikle mevcut toplumsal ilişkileri ve bunların bir parçası 

olduğu kurumları ve örgütleri yeniden yapılandırmaya yarar) (Thompson, 2013: 

261). Bu bağlamda Castells, eski toplumsal hareketlere göre yeni toplumsal 

hareketlerin gerek katılımcıları, gerek örgütlenme yapıları ve gerekse amaçları, 

değerleri ve duyguları anlamında farklılık gösterdiği gibi, hareketlerin 

örgütlenmelerinde kullanılan iletiĢim araçlarının ve mecralarının da farklılıklar 

gösterdiğini savunur. Castells‘e göre, geçmiĢteki toplumsal hareketlerde görülen 

iletiĢim ağlarının yerini, günümüzde yeni iletiĢim teknolojileriyle çok biçimli yatay 

bir iletiĢim ağına sahip, tarihteki en hızlı ve en özerk etkileĢime olanak veren bir 

iletiĢim ağları almıĢtır. “Dolayısıyla dijital çağda ağlar oluşturan hareketlerin yeni 

bir tür toplumsal hareketi temsil etmesinin nedeni budur” (Castells, 2012: 28). 
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3.3. Sosyal Ağlarda Toplumsal Hareketler 

 

Ġnternet tabanlı iletiĢim ağlarının toplumsal olay ve sorunlar karĢısında örgütlenme 

sürecindeki etkisi günümüzde birçok siyasal iletiĢim araĢtırmalarının temel sorununu 

olmuĢtur. Timisi, iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmelerin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan internet üzerindeki etkileĢim ortamlarının, bir yandan iletiĢime imkân 

tanırken diğer yandan da farklı amaçlarla bir arada bulunma ve belli amaçlar 

doğrultusunda örgütlenme olanağını sağladığını ifade eder (Timisi, 2003: 139). 

Ġnternet temelli iletiĢim, zaman ve mekân ötesi etkileĢime geçmeye uygun yapısı ile 

fiziksel anlamda bir arada bulunma zorunluluğunu aĢarak kendi içerisinde “kamusal 

bir alana” dönüĢür. Bu kamusal alanın en temel özelliği Habermas‘ın kamusal alan 

yaklaĢımından hareketle ifade edilecek olursa, özel Ģahıslardan oluĢmuĢ kamusal 

toplulukların tartıĢtığı bir alan olmasıdır. Bu alan, bir tartıĢma platformu olarak ortak 

ilgi ve konular üzerinde yapılan görüĢ alıĢ veriĢi ile kendine has bir kamuoyunun 

oluĢumunu da beraberinde getirir (Habermas, 2009). Habermas‘ın deyimiyle, fiziksel 

anlamda bir arada bulunma zorunluluğunu aĢarak sanallığa dayalı iletiĢim ortamında 

sosyal aktörlerin yani bireylerin bir araya gelmesinden oluĢan ağ toplumu, internette 

bugüne kadar görülmemiĢ bir düzeyde yayılma ve örgütlenme imkânı bularak, yeni 

bir örgütlenme ve eylem biçimini meydana getirir. Bu bağlamda, bireylerin (sosyal 

aktörlerin) siyasi, ekonomik, kültürel ve eğlence amaçlı bir araya gelmelerini 

sağlayan ağ toplumunun, kiĢilerin belirli toplumsal olay ve sorunlar etrafında 

örgütlenmelerini de kolaylaĢtırdığı görülür. Habermas‘ın, yukarıda bahsettiğimiz 

“iletişimsel eylem” kuramını günümüzde görülen sosyal ağlardaki örgütlenmeye ve 

buna dayalı yeni toplumsal hareketlerin oluĢumundaki etkisine uyarlayan Castells, 

sosyal ağlarda görülen iletiĢimsel eylemi Ģöyle ifade eder; 

―ĠletiĢime dayalı eylem süreci toplu eylemi baĢlatıp değiĢim 

gerçekleĢtiğinde en güçlü olumlu duygu galebe çalar: Amaçlı toplumsal 

seferberliğe güç veren coĢku. Ağlar oluĢturmuĢ bireyler korkuyu coĢku 

sayesinde aĢtıklarından bilinçli, kolektif bir aktöre dönüĢürler. Dolayısıyla 

toplumsal değiĢim, iletiĢim ağları dolayımıyla bir iletiĢim ortamından gelen 

sinyallerle harekete geçen insan beyinlerinden oluĢan nöral ağlardan kurulu 

ağlar arasında bağlantı olmasını gerektiren iletiĢime dayalı bir eylemin 

sonucudur. Son yıllarda geniĢ ölçekli iletiĢim yani kitlesel öz iletiĢim, 

internet dahası bugün her yerde öne çıkan iletiĢim platformu olan kablosuz 

iletiĢim çerçevesinde etkileĢime dayalı çok yönlü ve yatay iletiĢim ağları 

sayesinde derin bir teknolojik ve örgütsel dönüĢüm geçirdi. Yirmi birinci 

yüzyılın toplumsal hareketlerinin oluĢtuğu yeni bir toplumsal yapı olarak ağ 

toplumunun özünde yatan yeni bağlam budur‖ (Castells, 2012: 189-190). 
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Castells gibi, yeni toplumsal hareketlerin iletiĢim alanındaki teknolojik geliĢmelerle 

birlikte dönüĢüme uğradığını savunan Rheingold, internetin yeni toplumsal 

pratiklerin temelini hazırlayarak, elektronik toplulukların/sanal cemaatlerin ortak 

bilinç, deneyim ve çıkarlarını paylaĢabilecekleri bir ortam sunduğunu ve özellikle 

sosyal ağların demokrasiyi geliĢtirici ve yaygınlaĢtırıcı yeni bir yol olduğunu savunur 

(Rheingold, 1998 ). Toplumlar ister sanal cemaat isterse sanal örgüt kavramı altında 

toplansın, son yıllarda dünyada çeĢitli toplumsal nedenlerle, internette sosyal ağlar 

aracılığıyla zaman, mekân ve ekonomik bir kısıtlama olmaksızın, bir araya gelerek 

birlikte hareket edebilmektedirler. Bu durumu Castells Ģöyle ifade eder; 

―Sosyal ağ kullanıcıları zaman ve mekânı aĢıyor, bir yandan da kendileri 

içerik üretiyor, bağlantı kuruyor ve pratikleri birleĢtiriyorlar. Ağlar oluĢturan 

toplumsal hareketler iĢte bu dünyada, birçok bireyin yaĢadığı doğal bir geçiĢ 

sürecinde, sosyalliklerini paylaĢmaktan öfkelerini, umutlarını ve 

mücadelelerini paylaĢmaya geçiĢte hayat bulmuĢtur. Dolayısıyla toplumsal 

düzeyde özgürlük kültürü, aynı anda hem internet ağlarını hem de ağlar 

oluĢturan toplumsal hareketleri baĢlatmıĢtır‖ (Castells, 2012: 200-201). 

 

ÇalıĢmamızın yeni toplumsal hareketlerin tanımı bölümünde değindiğimiz üzere, 

özgürlük, bireysellik, sosyal ve kültürel kimlik değerleri gibi yeni toplumsal 

hareketlerin temel özelliklerinin sosyal ağlara yansımaları Castells göre,  internet ile 

ağlar oluĢturan toplumsal hareketler arasında temel bir bağlantını olmasından ortaya 

çıkar. Sosyal ağlarda bireyler yeni toplumsal hareketlerin amaçlarından biri olan 

“özerklik kültürünü” çağdaĢ toplumların temel kültürel yapısını paylaĢırlar. Bu ortak 

kültürel yapının kilit özelliklerinin baĢında “bireyselleşme” ve “özerklik” yer alır. 

Burada bahsedilen bireyleĢme bireycilik değil tam tersi buradaki bireyin amacı 

doğanın korunması ya da topluluk yaratılması gibi kolektif eyleme ve ortak ideallere 

yönelmiĢ bireyselcilik anlamındadır. Burada bahsedilen özerkliğin tanımı ise Castel 

tarafından Ģöyle tanımlanır, “(…) bir toplumsal aktörün eylemini toplum 

kurumlarından bağımsız olarak, kendi değeri ve çıkarlarına uygun olarak inşa 

edilmiş projeler etrafında tanımlayarak bir özne haline gelme becerisini ifade eder. 

Bireyselleşmeden özerkliğe geçiş bireysel aktörlerin, seçtikleri ağlarda, benzer 

fikirleri paylaşan insanlarla birlikte özerkliklerini kurmalarını mümkün kılan ağlar 

oluşturma süreciyle işler” Dolayısıyla, toplumsal hareketlerin temel amaçlarından 

biri olan özgürlük kültürü internetin özgür yapısıyla birleĢerek toplumsal hareketlerin 

özgürlük kültürünü özerklik pratiğine çevirerek örgütsel iletiĢim platformunu ortaya 

çıkartır. Taleplerinde temel amaç olan, toplumun kurumları karĢısındaki bireylerin 
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özerkliklerini onaylayarak kendi hayatlarının öznelerine dönüĢtürme amacını 

güderler (Castells, 2012: 198-199). 

 

Sosyal ağlarda gerçekleĢen yeni toplumsal hareketlerin hem yerel hem küreselliğine 

dikkat çeken Castells, bu yeni hareketler belli bağlamlarda, kendilerine özgü 

gerekçelerle baĢlayıp kent uzamıyla birlikte kendi ağlarını kurarak ardından internet 

ağlarına bağlanarak baĢka deneyimleri öğrenirler ve bu deneyimlerden esinlenirler 

(Castells, 2012: 192). Castells gibi sosyal ağların hem yerel hem de küreselliği 

konusundaki düĢüncelerini Field, özellikle 2011 yılında Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika‘da yaĢanan halk hareketlerinin sosyal medya devrimi olarak 

tanımlandırılmasında Facebook ve Twitter olmak üzere diğer toplumsal paylaĢım 

ağları yoluyla insanların bu hareketlerde örgütlenerek geniĢ katılımlı gösteriler 

organize etmesi ile örnek gösterir.  

 

Field‘ın, vurguladığı “sosyal medya devrimi” kavramını “yeni devrimci çağ” olarak 

adlandıran Castells, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal 

Hareketler” adlı kitabında incelediği, dünyada son zamanlarda görülen yeni 

toplumsal halk hareketlerinde Facebook, Youtube ve Twitter vb. sosyal ağların 

iletiĢim ve örgütlenmedeki etkin rolünü Ģu sözlerle ifade eder; “(…) Facebook, 

Youtube ve Twitter üzerinden serbest iletişim ile kent uzamının işgali arasındaki 

bağlantı, Tunus isyanının başlıca özelliği haline gelen, başka ülkelerde ortaya 

çıkacak hareketleri haber veren melez bir özgür kamusal alan yarattı” (Castells, 

2012: 34-35). Bununla beraber, twitter‘ın eylemci topluluğunun iç düzenleme aracı 

iĢlevini gördüğünü savunan Castells, Mısır‘da meydana gelen toplumsal hareketlere 

yönelik değerlendirmesinde Mısır‘daki hareketlerin bir “Twitter Devrimi” olarak 

kavramlaĢtırılmasını Ģu sözleriyle değerlendirir; “(…) Başka bir deyişle Twitter, 

birçok bireyin harekette eğilim belirleyici olarak öne çıkmasını sağlayacak teknolojik 

platformu oluşturmuştur. Lotan vd. gözlemlerine dayanarak “devrimlerin aslında 

tweet edildiği” sonucuna varır (2011:1401). Dolayısıyla bazılarının sürdüğü üzere 

eylemciler protestoları Facebook üzerinde planlamışlar, Twitter üzerinde koordine 

etmişler, cep telefonu mesajlarıyla yaymışlar ve Youtube üzerinden dünyaya 

yayınlamışlardır” (Castells, 2012: 61-65). Bu bağlamda Castells‘e göre, Arap 

yarımadasında görülen toplumsal hareketlerin çoğu, internette örgütlenme, tartıĢma 

ve ağaya kalkma çağrılarıyla baĢlamıĢ ve mücadeleler sonrasında kent uzamında 
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devam etmiĢtir. Castells, bu örneklerden yola çıkarak internetteki sosyal ağlardaki 

hareketlerin toplumsal yapılarına göre farklı biçimlerde, farklı sonuçlarla ortaya 

çıkardığı bir özerklik uzamı sağladığını savunur (Castells, 2012: 92 - 99). 

 

Sosyal ağlarda görülen toplumsal hareketlerin Amerika ve Avrupa‘daki örneklerini 

inceleyen Castells, Ġspanya‘daki “15M” ve Amerika‘daki “Occupy Wall Street” 

olarak bilinen toplumsal hareketlerin dijital olarak doğduğunu, Facebook‘ta 

yayınlanıp ve Twitter‘la yayıldığını savunarak bu konudaki düĢüncelerini Ģöyle ifade 

eder; 

―(…) Ġnternetteki eylemci ağları ve grupları bu çağrıyı duyup 

yaygınlaĢtırdılar, bu giriĢimi destekleyen yorumlar paylaĢtılar. Hareket 

geniĢledikçe Twitter, kampların bünyesindeki iç haberleĢmede temel bir 

iletiĢim aracı haline geldi, ayrıca baĢka iĢgal hareketlerini birbirine bağladı 

ve özgül bazı eylemlerin planlanmasında kullanıldı. (…) Twitter ağları 

binlerce kiĢiyi harekete geçirdi, bu ağların dayanıĢma duygusuyla hemen 

seferber olması, iĢgalcilerin korunmasında önemli bir rol oynadı. (…) Cep 

telefonlarından Twitter‘ı kullanan protestocular sürekli bilgi, fotoğraf, video 

ve yorum yayarak iĢgal edilmiĢ mekânın üzerine gerçek zamanlı bir iletiĢim 

ağını kurdular‖ (Castells, 2012: 153-154). 

 

Diğer yandan, sosyal ağ sitelerinin doğasına uygunluğu açısından aktivistler 

tarafından kullanımını Gerbaudo Ģöyle ifade eder “Sosyal ağ sitelerinde, orta sınıftan 

birçok genç başarısız ekonomi, yozlaşmış siyasal sistem, polis şiddeti ve kamusal 

alanların yokluğu gibi insanın ortak sorunlarla karşılaştıklarında bir kolektif aidiyet 

ve dayanışma duygusunu geliştirmesini sağlayan kimlik inşa etmenin ve bilinç 

yükseltmenin yeri olmuştur” (Gerbaudo, 2014: 242). Bu bağlamda, 2011‘den bu yana 

aktivistler örgütlenme ve insanları harekete geçirme pratikliklerini ve protesto 

eylemlerini kolaylaĢtırması bakımından sosyal ağların önemli rol oynadığını 

vurgulayan Ġngiliz BBC Televizyon kanalı muhabirlerinden Paul Mason sosyal ağ 

araçlarının toplumsal hareketlerde “seferber edici” bir baĢka deyiĢle “harekete 

geçirici” (mobilizing) rolünü Ģu sözleriyle açıklar; 

―Facebook, güçlü ama esnek bağlar kurmak amacıyla açık ya da dolaylı 

gruplar oluĢturmakta kullanılıyor. Twitter, ana akım medyanın hantal ‗haber 

toplama‘ mekanizmasını atlayarak, gerçek zamanda örgütlenmekte ve 

haberleri yaymakta kullanılıyor. YouTube ve Twitter-bağlantılı fotoğraf 

siteleri (Yfrog, Flickr ve Twitpic) iddia olarak ileri sürülen Ģeylerin anında 

kanıtlanmasını sağlamakta kullanılıyor‖ (Mason, 2010: 75 aktaran, 

Gerbaudo, 2014: 5-6). 

 

Gerbaudo sosyal ağların, gazete, dergi, afiĢ, broĢür hatta doğrudan gönderilen 

mektup gibi kitle iletiĢim araçlarının geçmiĢte görülen toplumsal hareketlerde 

oynadıkları rolü üstlendiğini savunur. Gerbaudo‘ya göre sosyal ağların günümüzdeki 
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yeni toplumsal hareketlerde “kolektif eylemin” bir baĢka deyiĢle “insanları sokağa 

dökme” amacını güden bir “örgütlenme aracı” veya “seferber etme aracı” olarak 

kullanılmasını metaforik bir dille “kolektif eylemin koreografisini oluşturma” 

yollarını bir Ģekle sokan araçlar olarak ifade eder. Bu bağlamda, daha fazla sayıda 

insanın basit sosyal ağ araçlarını benimsemesiyle sosyal ağ araçlarının ―grup 

oluĢturmanın‖ yeni biçimini mümkün kılan yeni araçlar olduğunu savunan Shirky‘e 

göre, bu yeni araçlar iletiĢimde sağladıkları hızları sayesinde grup eylemlerinin de 

hızını arttırmaktadırlar. Shirky “Foreign Affairs” dergisinde yayınlanan makalesinde 

bu konudaki görüĢünü; “İletişim alanı yoğunlaştıkça, daha karmaşık daha katılımcı 

hale geldikçe, ağla birbirine bağlanan insanların da bilgiye daha fazla ulaştıklarını, 

kamusal düzlemde konuşulan şeylere daha fazla angaje olma fırsatı bulduklarını ve 

kolektif eyleme girişme imkânlarının arttığını‖ vurgulayarak ifade eder (Shirky, 2011 

aktaran, Gerbaudo, 2014: 6-12). Bununla beraber Castells, kitlesel medyanın büyük 

ölçüde hükümetler ve medya kurumları tarafından kontrol edilmesine karĢılık 

internettin iletiĢimsel özerklik özelliği sayesinde sosyal paylaĢım ağlarının, 

eylemlerin belirlenmesi ve koordinasyonunda büyük ölçüde gerçekleĢmesine imkân 

sağladığı görüĢün savunur (Castells, 2012: 17-19).  

 

 

 

 

 

3.3.1. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin Özellikleri 

Sosyal medya kanallarının diğer bir değiĢle sosyal ağ araçlarının toplumsal 

hareketlerde protesto eylemlerinin kolaylaĢtırılması bakımından önemli roller 

oynamaya baĢladığına dikkat çeken Garbeudo sosyal ağ araçlarının üç önemli 

rolünden Ģöyle bahseder (Garbeudo, 2014: xiv); 

 

1. Sosyal ağ araçları, orta sınıftan birçok gencin baĢarısız ekonomi, bozulmuĢ 

siyasal sistem, kamusal alanın yok edilme politikaları ve polis Ģiddeti vb. 

toplumsal sorunlarla karĢılaĢtıklarında bir “kolektif aidiyet” ve “dayanışma” 

bir baĢka deyiĢle birliktelik duygusunu geliĢtirmesini sağlayan “kimlik inşa 

etmenin ve bilinç yükseltmenin” alanı olmuĢtur. 
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2. Sosyal ağ araçları, internetteki katılımcıların ortak paylaĢımları olan 

semboller etrafında toplandıkları ve biryandan hayal karıklığına uğrama, 

diğer yandan öfke ve daha iyi bir gelecek umuduyla karıĢan bir “duygusal 

enerji birikiminin” olduğu bir alan durumuna gelmiĢtir. 

 

3. Sosyal ağ araçları, kitlesel bir eylemi baĢlatıp yönlendiren bir baĢlangıç 

noktası; protesto eylemlerinin hazırlanması anlamında gerek katılımcıların ve 

gerekse toplumdaki herkesin haberdar edildiği ve eylem çağrısının yapıldığı 

bir tür “sıçrama tahtası” olmuĢtur. 

 

Garbeduo, “Twitter ve Sokaklar; Sosyal Medya ve Günümüzün Eylemciliği” adlı 

kitabında 2011 yılından bu yana farklı coğrafyalarda gerçekleĢen toplumsal 

hareketler üzerine yaptığı çalıĢmalardan bahseder. Garbeduo kitabında küresel 

olmaktan ziyade ulusal nitelikte olan bu hareketlerin bir yandan kendi ulusal 

kültürlerini yansıttıklarını ancak diğer yandan bu hareketlerin “(…) tüm 

farklılıklarına rağmen, benzer kültürel özellikleri paylaştıklarından, onları ortak bir 

protesto içinde görmemenin mümkün olmadığını” savunur (Garbeudo, 2014: 17). 

Garbeudo‘ya göre, bu hareketlerde görülen temel ortak özelliklerin baĢında tüm 

bu hareketlerin “halk hareketleri” olmaları yer almaktadır. Buna göre, nüfusun 

çoğunluğunun bu hareketler içinde yer aldığını ifade eden Garbeudo, bu 

hareketlerin çoğunlukçu karakterinin yalnızca imge ve söyleminde yer 

almadığını, aynı zamanda son yıllarda yeni sosyal hareketlerde potansiyel bir 

“mobilizasyonun” hedef kitlesi olarak görülen idealist orta sınıfın genç 

kitlesinin dıĢında birçok kitleleri de kapsadığını dile getirir. Bu noktada 

Garbeudo çoğunlukçu karakteri özelliğiyle küreselleĢme karĢıtı hareketlerden 

farklılık gösteren bu hareketlerin “farklılık ve özerkliğe” yapılan vurgusunun 

bir diğer temel ortak özelliği olduğunu savunur (Garbeudo, 2014: 18).  Garbeudo 

gibi Castells de, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” 

adlı kitabında incelediği toplumsal hareketlerin içinde doğduğu kültürel ve kurumsal 

bağlamları, arasındaki keskin farklılıklara rağmen ortak bir örüntü oluĢturduğunu 

savunarak bu hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerini genel olarak 

12 temel ortak özellikle ele alır. Bu özellikler sırasıyla Ģunlardır (Castells, 2012: 191-

205); 
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3.3.1.1. Sosyal Ağlarda Öfke Kıvılcımıyla Tetiklenen Toplumsal Hareketler  

 

Castells‘e göre, “toplumsal hareketlerin büyük patlaması duygunun eyleme 

dönüşmesiyle birlikte başlar” (Castells, 2012: 27). Etkisel zekâ kuramına göre 

toplumsal seferberlik ve siyasi davranıĢla en ilgili iki duyudan biri olan olumsuz bir 

etki yaratan korku ve diğeri de olumlu etki yaratan Ģevktir. Castells‘e göre, toplumsal 

seferberlik ve siyasal davranıĢta, insanlar kendilerini mutlu eden bir hedefe doğru 

seferber olmalarının birinci koĢulu, Ģevk ‘in ve bu hedef arayan eylemin 

desteklenmesi için de umudun olması gereklidir. Bu iki duyunun önüne geçen ve 

motivasyonu olumsuz etkileyen Ģey kaygıdır. Castells‘e göre, toplumsal eylemler 

üzerinde olumsuz etki yaratan kaygının aĢılması genellikle bir baĢka olumsuz duygu 

olan öfke ile mümkün kılınır. Nörolojik araĢtırmalara göre, öfkeyle birey korkuyu 

aĢarak, olumlu duygular yönetimi ele alır ve böylece Ģevk eylemi doğurur ve umut da 

riskli eylemin aĢılmasını destekler. Ancak tüm bunlar bir toplumsal hareketin 

oluĢması için yeterli değildir. Castells‘e göre, bir toplumsal hareketin oluĢabilmesi 

için bu bahsedilen öfke ile Ģevk ve umut duygularının var olduğu bireylerin baĢka 

bireylerle bağlanması ve bireysel deneyimin diğerlerine aktarıldığı bir iletiĢim 

sürecinin olması gerekir. Burada öfkenin eyleme dönüĢtürülmesinde iletiĢim 

sürecindeki ilk duygusal patlamayı harekete geçirecek olan özgül iletiĢim 

mekanizmaların varlığı temel önemdedir. ĠletiĢim sürecinin hızı ve etkileĢimi eylem 

sürecinin oluĢumunda temel önem teĢkil eder. “Dolayısıyla, bireysel deneyimlerin 

birbirleriyle bağlantı kurup bir hareket oluşturmasının ikinci koşulu iletişim 

sürecidir; bu iletişim süreci ona bağlı olayları ve onlara bağlı duyguları harekete 

geçirir” (Castells, 2012: 28).  

 

Sosyal ağlarda oluĢan hareketler genellikle doğuĢ biçimleri bakımından 

kendiliğinden planlanmadan meydana gelen hareketlerdir ve bu hareketleri genellikle 

belli bir olay ya da hissedilen bir öfke kıvılcımı tetikler ve sosyal paylaĢım 

ağlarından mekânlar uzamında isyan pratiğini benimsemiĢ bir topluluk kurmayı 

amaçlayan bir eylem çağrısıyla baĢlarlar. Bu çağrının duygusal içeriği, biçimi, sunuĢ 

Ģekli ve görüntülerin gücü ağır basar. Bu bağlamda, YouTube sosyal paylaĢım 

ağlarında geliĢen toplumsal hareketlerin ilk aĢamalarında en güçlü seferberlik 

araçlarından biri olmuĢtur (Castells, 2012: 193-194). 
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3.3.1.2. Sosyal Ağlarda Viral Yayılımı Özelliğiyle OluĢan Toplumsal Hareketler 

 

Castells‘e göre, tarihsel olarak toplumsal hareketler, elden ele, kulaktan kulağa, 

kürsüden, basından ya da mevcut bir iletiĢim kanalından çıkan sözlerle, vaazlarla, 

manifestolarla, broĢürlerle vb. Ģekilde yayılan özgül iletiĢim mekanizmalarının 

varlığına dayalı bir biçimde geliĢmiĢlerdir. Bu bağlamda, günümüzün çok biçimli, 

dijital yatay, yeniden programlanabilir ve kendi kendini geniĢletebilir, hızlı, özerk ve 

etkileĢime dayalı iletiĢim ağları yeni bir toplumsal hareket biçimini meydana 

getirmiĢ ve bu hareketler internet ağlarının mantığına göre viral biçimde yayılım 

göstermiĢtir (Castells, 2012: 28)   

 

Viral yayılım, internet üzerinde büyük çoğunlukla video olarak, e-posta yolu veya 

video paylaĢım sitelerinde kullanıcıların ağızdan ağza yöntemi ile yaydıkları bu 

yüzden de viral yani virüse benzetilen kendi kendine yayılan yeni nesil bir 

haberleĢme metodudur. Ġnternet ve mobil iletiĢim ağlarının temel önemde olduğunu 

savunan Castells‘e göre, bu nedenle sosyal ağlarda oluĢan hareketler internet 

ağlarının mantığına göre yayılır yani viraldirler. Farklı yerlerde aynı zamanda 

meydana gelen seferberlikler tek bir zaman diliminde viral olarak yayılabilir. Bu 

durum çok farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde olsa bile, baĢka bir yerdeki 

protestoları görmek ve dinlemek mümkün olmasıyla da geçerlidir. Sosyal ağlarda 

görülen toplumsal hareketlerin viral yayılımı, “Önceden mevcut olan sosyal ağlar ile 

hareket sırasında oluşturulmuş ağların yanı sıra çevrimiçi ve çevrimdışı sosyal 

ağları da içerir” (Castells, 2012: 191). Dolayısıyla, Castells bu hareketlerin kablosuz 

internet ağlarının oluĢturduğu, görüntü ve fikirlerin virüs gibi hızla tüm dünyaya 

bulaĢıcı bir Ģekilde yayıldığını vurgular (Castells, 2012: 18).   

 

Gözlemlenen birçok harekette, polis ya da harekete karĢı olan çetelerin Ģiddete dayalı 

görüntülerinin Youtube, Facebook ve Twitter vb. sosyal paylaĢım araçlarında 

yayılması hareketlerin ilk aĢamalarında en güçlü seferberlik araçlarını 

oluĢturmuĢlardır (Castells, 2012: 194). 

 

3.3.1.3. Sosyal Ağlarda Birçok Biçimde Ağlar OluĢturma Özelliğiyle Toplumsal 

Hareketler  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Viral
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs
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Toplumsal hareketler genellikle iĢgaller ve sokak gösterileri sayesinde kent uzamına 

kök salmıĢ olsalar da, internetin özgür ortamında ortaya çıkar. Ġnternetin büyük çapta 

bir iletiĢim özgürlüğü sağlaması ve küresel iletiĢimi arttırması yönleriyle ağlar 

kurulması bağlamında internetin toplumsal hareketlerde kullanımını ideal 

kılmaktadır. 

Sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketler, internet ve mobil iletiĢim ağlarının 

kullanılması ile çok biçimli gerek çevrimiçi ve çevrimdıĢı ağlar oluĢturmuĢlardır. Bu 

sayede toplumsal hareket, ağlar içerisinde hem yerel hem de dünyanın dört bir 

yanındaki diğer hareketler arasındadır. Bu ağların belirli bir merkezlerinin 

olmamasına rağmen çok sayıda merkez arasında etkileĢimi sayesinde koordinasyon 

iĢlevlerini ve fikir alıĢveriĢini sürdürebilirler; “Dolayısıyla bilgi ya da talimat 

dağıtmak için resmi bir liderliğe, komuta ve kontrol merkezine ya da dikey bir 

örgütlenmeye ihtiyaçları yoktur. Tanımlanmış sınırlardan yoksun olan açık uçlu 

ağların genel olarak nüfusun katılım düzeyine bağlı olarak kendilerini her zaman 

yeniden yapılandıracakları dikkate alınırsa, bu merkezsiz yapı, harekete katılım 

şansını arttırır” (Castells, 2012: 192). Ağlardaki bu merkezsiz yapı ayrıca hareketin 

baskı tehdidine karĢı hassasiyetini azaltır, çünkü iĢgal edilmiĢ yerler dıĢında 

bastırılması gereken pek az sayıda belli hedef vardır ve birbirine bağlanmıĢ yeterince 

katılımcısı olduğu sürece ağ kendi kendisini yenileyebilir.  

 

Bu bağlamda, sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketlerin ağlar oluĢturma 

Ģeklindeki hayat biçimleri, hareketi hem düĢmanlarına hem de kendi içindeki 

bürokrasiye ve ayak oyunlarına geçit verme tehlikelerine karĢı korur. Castells iĢgal 

edilen mekânların, gerek iĢgalin kendi içinde ve dünyaya yönelen iletiĢim ağlarının 

düğüm noktaları olduğunu savunur. Castells bu düğüm noktalarından oluĢan ağların, 

kiĢiler arası etkileĢime, sosyal ağlar oluĢturmaya ve internette, cep telefonlarında 

paylaĢım yapmaya dayalı hem dijital hem yüz yüze bir etkileĢim meydana getirdiğini 

savunur  (Castells, 2012: 158-191-205). Dolayısıyla, internet ağları, cep telefonu 

ağları, önceden var olan sosyal ağlar, sokak gösterileri ve kamusal meydanların 

iĢgalleri genellikle kendiliğinden lidersiz çok biçimli ağların oluĢumunu sağlarlar. 

 

3.3.1.4. Sosyal Ağlarda Hem Ġnternette Hem Kent Uzamında Yatay, Çok Biçimli 

Ağlarla Birliktelik Yaratma Özelliğiyle Toplumsal Hareketler 
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Uzam, fizikte “maddenin dinamikleri”, sosyal bağlamda ise “sosyal pratikler” 

anlamını taĢır. Diğer bir deyiĢle “Uzam maddi bir üründür” ki bu maddi ürünler 

zaman olarak yani tarihsel olarak belirlenmiĢ uzama bir biçim, bir iĢlev ve bir 

toplumsal anlam kazandıran toplumsal iliĢki içindeki tüm maddi ürünlerdir ki bu 

maddi ürünlere insanlar da dahildir. Dolayısıyla, zaman kavramından ayrı 

düĢünülmesi mümkün olamayan uzam sosyal kuramın bakıĢ açısına göre; “zamanı 

paylaşan sosyal pratiklerin maddi desteğidir” (Castells, 2013: 546-547). Castells‘e 

göre, zamanın paylaĢıldığı toplumsal pratikler demek uzamda da aynı zamanda bir 

baĢka deyiĢle “eşzamanlı” olarak gerçekleĢen pratiklerin bir araya gelmesi anlamına 

gelmektedir. Castells‘e göre “eşzamanlılığın” geleneksel olarak “sınırdaşlığın” yani 

coğrafi ya da fiziksel bağlamda yakınlığı gerektirdiği halde bu durum Enformasyon 

Çağ‘ında eĢzamanlılığı mümkün kılan iletiĢim teknolojileri ile aĢılmıĢtır (Castells, 

2013: 547). 

 

Dolayısıyla Castells uzamı zamanı paylaĢan toplumun sosyal pratiklerinin maddi 

destekleri diğer bir değiĢle toplumun ifadesi olarak tanımlandırır. Castells, 

toplumların sürekli bir yapısal dönüĢüm içinde olduklarından bu değiĢimin aynı 

zamanda yeni uzamsal oluĢumları bir baĢka deyiĢle yeni uzamsal biçimleri de ortaya 

çıkardığını savunarak uzamı “(…) toplumun fotokopisi değil, toplumun kendisi” 

olarak nitelendirir (Castells, 2013: 546). Bu noktada Castells, uzamı toplumun bir 

yansıması değil toplumun bir ifadesi olduğunu dile getirir. Castells toplumun 

uzamsal biçimleri ve süreçlerinin bütün bir toplumsal yapının dinamikleri tarafından 

oluĢturulduğunu ve bu dinamiklerin içinde toplumdaki çatıĢan çıkarlarını ve 

değerlerini savunan toplumsal aktörler arasındaki çatıĢmaların ve birbirine zıt 

eğilimlerin de yer aldığını savunur (Castells, 2013: 546). 

 

 

 

Bu bağlamda, toplumdaki çatıĢan çıkarlarını ve değerlerini savunan toplumsal 

aktörler arasındaki çatıĢmaların sonucu ortaya çıkan toplumsal hareketler Castells‘e 

göre, tarih boyunca, toplumun kurumlarını dönüĢtüren yeni değer ve hedeflerinin 

yeni üreticisi olmuĢtur; bu kurumlar toplumsal hayatı örgütleyecek yeni normlar 

yaratarak bu değerleri temsil eder hale gelmiĢtir. Toplumsal hareketler en baĢta, 

kurumsal iktidara sahip olanların denetiminden bağımsız özerk bir iletiĢim süreciyle 
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kendi kendilerini kurarak karĢı iktidarı icra ederler. Kitlesel medya büyük ölçüde 

hükümetler ve medya kurumları tarafından kontrol edildiğinden, ağ toplumunda 

iletiĢimsel özerklik en baĢta internet ağlarında ve kablosuz iletiĢim formlarında inĢa 

edilir. Dijital sosyal ağlar, eylemlerin belirlenmesi ve koordinasyonunun büyük 

ölçüde dizginsiz bir biçimde gerçekleĢmesi imkânını sunar.  Ne var ki toplumsal 

hareketlerin genel anlamda toplumla iliĢkilendiği iletiĢim süreçlerinin bileĢenlerinden 

sadece biridir bu. Bu süreçlerin kent ortamında serbest cemaatler yaratarak kamusal 

alanı inĢa etmeleri de gerekir. Toplumsal hareketlerin tanımı bölümümüzde modern 

tarih boyunca toplumsal hareketleri örgütleyenlerin yüz yüze ağların varlığına dayalı 

olarak, insanların birbirleriyle omuz omuza durdukları ve kalıcı dayanıĢma iliĢkileri 

kurdukları “kamusal coğrafyaları” kullandıklarından bahsetmiĢtik. Bu noktada, 

toplumsal hareketlerde kamusal alanın kullanılmasıyla ilgi Tilly‘nin, on sekizinci 

yüzyıldan itibaren Londra‘nın „küçük alt topluluklar şeklinde ayrımlaştığına‟, 

protesto eylemlerinin daha çok „pazarlar, idamlar ve törenler gibi halkın izinli 

biçimde toplandığı yerlerde‟ görüldüğüne dikkat çektiğini çalıĢmamızda 

vurgulamıĢtık. Bunun yanı sıra Marx‘a göre de, sanayi fabrikası, iĢçilerin geniĢ 

toplumdan izole edildikleri, fakat siyasal örgütlenmelerinin temelini oluĢturmaya 

baĢlayacak Ģekilde, ortak bir gündelik deneyimi paylaĢtıkları bir mekânsal toplanma 

durumu doğurduğunu dile getirmiĢtik. (Tilly, 1981: 47 ve Kohn, 2003: 46 aktaran, 

Gerbaudo, 2014: 51). Bu bağlamda Gerbaudo‘ya göre, Tilly ve Marx‘ın tanımladığı 

biçimde bir kent alanında “mekânsal yakınlaşma” günümüz toplumlarının toplumsal 

alanında mümkün olamamaktadır.  

 

 

 

 

Gerbaudo, bunun nedenini Bauman‘ın küresel düzeyde kentlerde egemen olan “neo-

liberalizm bireyselci ideolojisine uyan fiziksel dağınıklık” görüĢüne dayanarak Ģöyle 

açıklar; 

―Bauman‘ın burada değindiği dağınıklık, öncelikle fiziksel bir dağınıklıktır; 

insanları Ģehir içindeki bölgelerin (gerçek ya da farazi) suçları ve 

tehlikelerinden uzaklaĢtıran banliyölerin, yeni kasabaların ve sitelerin ortay 

çıkıĢıyla kentsel alana da yansıyan bir dağınıklıktır. ABD‘den Mısır‘a kadar 

kentsel geliĢme bu modeli izlemiĢtir ve küresel düzeyde egemen olan neo-

liberalizmin bireyselci ideolojisine uyan bir alan yaratmaktadır. Alanın bu 

Ģekilde yeniden biçimlendirilmesine uygun model, kentin sere serpe misali 

yayılarak, merkezi bulunmayan fiziksel bir ağ halinde, daha ziyade 
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Castells‘in betimlediği iletiĢim ağlarını andırarak büyüdüğü Los 

Angeles‘tir‖ (Gerbaudo, 2014: 53). 

 

Davis‘e göre, günümüzün kentsel yönetim politikaları Bauman‘ın küresel neo-

liberalizm bireyselci ideolojisine uyan fiziksel dağınıklık görüĢünün en belirgin 

yansımasıdır. Buna göre, bir yandan toplumun servetinde oransız bir paya sahip olan 

üst orta sınıflar güvenilir sitelerde yaĢarlarken, diğer yandan gecekondu tipi alt sınıf 

yerleĢim alanları da çoğalmaktadır. Böylelikle banliyö hayatının dağınık bir alanda 

geliĢmesinin ortaya çıkardığı bir ayrımcılık stratejisiyle beraber Davis‘e göre bu 

yolla “neo-liberal seçkinler, eski „böl‟ ve „yönet‟ düsturunu modern çağa göre, 

uyarlamış olmaktadırlar” (Davis, 1992a, 1992b, 1998 aktaran, Gerbaudo, 2014: 53). 

Bu noktada Davis, dağınık birimlerin çoğalmasına eĢlik eden bir olgu olan „fiziksel 

kamusal alanın özdeştirilmesi‟ ve bunun sonucunda anayasal bir hak olan kamusal 

alanlarda toplanma özgürlüğünü fiilen engelleyen ve toplumsal buluĢmalara olumsuz 

bakan görüĢ ‘ün “gerçekten demokratik alanların ortadan kaldırılması” olduğunu 

savunur. Davis günümüz kapitalizminin alanlarla ilgili temel görüĢünün özünde 

kamusal yerlerde toplanmaları suç saydırıp bu durumu “kriminalleştiren kalabalıklar 

korkusu” nun yön verdiğini savunur (Davis, 1992a: 178-179 aktaran, Gerbaudo, 

2014: 54). Bauman ve Davis‘in vurguladığı neo-liberal Ģehir anlayıĢı görüĢünü 

“kamusal insanın çöküşü” olarak da nitelendiren Sennett, birbirini hiç tanımayan 

insanların birbirleriyle karĢılaĢma ihtimalinin bulunduğu Ģehirlerin neo-liberal Ģehir 

anlayıĢına göre giderek yok olduklarını savunur. Bu neo-liberal Ģehirlerde Sennett, 

insanların toplanma yerlerinin sınıflandırılarak farklı sınıfların birbirleriyle 

karĢılaĢmaları engellenir, kamusal alanların çekici yanları yok edilir genellikle bu 

alanlar sadece alıĢveriĢ merkezleri ve plazalara dönüĢtürülür (Sennett, 1977: 48 

aktaran Gerbaudo, 2014: 54). Bauman, günümüzün neo-liberalizm bireyselci 

ideolojisine göre bu Ģekilde sterilize edilmiĢ olan kamusal alanları, ne sosyal 

karĢılaĢmalara ne de siyasal örgütlenmelere elveriĢli olmayan „soğuk‟ yerler olarak 

tanımlar. Bauman bu düĢüncesini Ģu sözleriyle ifade eder; “Kamusal alan, giderek 

kamusal sorunlardan arındırılır. Özel dertlerin ve kamusal meselelerin konuşulduğu 

o eski toplanma ve diyalog kurma rollerini yerine getirmeleri artık söz konusu 

olmaz” (Bauman, 2000: 40 aktaran, Gerbaudo, 2014: 54). Bu bağlamda, Bauman 

neo-liberalizm bireyselci ideolojisi sonucu ortaya çıkan bireyselleĢme ve fiziksel 

dağınıklık bir baĢka deyiĢle alansal dağılım karĢısında çare olarak günümüzün 

iletiĢim teknolojilerinin insanlara bir „bağ kurma‟ (connection) imkânı sağladığını 
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savunur. Bauman‘a göre, “cep telefonları ve internet web siteleri artık fiziksel 

yakınlığa gerek duyurmayan sanal yakınlık günümüzün toplumsal alanında 

yakalanması zor olan bir yakınlık sunar” (Bauman, 2003: 62 aktaran, Gerbaudo, 

2014: 54). 

 

Ancak Castells‘e göre, kurumsal kamusal alan, yani anayasal olarak düĢüncelerin 

üretileceği alan olarak belirlenmiĢ uzam olan internet de, baskın elitler ve ağlarının 

çıkarlarının iĢgali altındadır. Bu nedenle toplumsal hareketlerin internetle sınırlı 

olmayan, toplumsal hayat mekânlarında kendisini görünür kılan “yeni bir kamusal 

alan biçimleri” gerekir. Sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketler Castells‘e göre, 

“kent uzamını işgal ederek bir hareket haline gelirler” bu nedenle, sosyal ağlarda 

oluĢan bu hareketler, genellikle internette kurulan sosyal ağlar olarak baĢlarlar, 

kamusal meydanların iĢgali ile devam ederler. Bu durumu Castells Ģöyle ifade eder; 

“Hareket uzamı her zaman internetteki Akışlar Uzamı, kablosuz iletişim ağları ve 

işgal edilen yerleri, protesto eylemlerinin hedeflediği sembolik binaları kapsayan 

Mekânlar Uzamı arasındaki etkileşimle oluşur” (Castells, 2012: 192). Kentsel uzamı 

ve sembolik binaları iĢgal etmelerinin nedeni budur. ĠĢgal edilmiĢ alanlar toplumsal 

değiĢim tarihinde, ayrıca güncel pratikte üç temel sebepten ötürü büyük bir rol 

oynamıĢlardır; Birinci nedeni kentsel uzamlar cemaat yaratırlar ve bu cemaatler de 

birlikteliğe dayanır. Gerbaudo birlik olmanın en belirgin yansımasının “kitlesel 

oturma eylemi” (mass sit-in) olduğunu belirtir. Gerbaudo genellikle yarı sürekli bir 

protesto kampına dönüĢecek Ģekilde, kamusal mekânın fiziksel olarak iĢgal 

edilmesiyle, insanların halk olarak kaynaĢarak “kolektif bir özneye” dönüĢtüğü 

“meydanları alma hareketi‖ ya da “kamusal mekânın ele geçirilmesi” olarak da 

adlandırılan bu eylemleri “halkın yeniden birleşme ritüelleri” olarak tanımlar 

(Gerbaudo, 2014: 19-20). ABD‘deki “İşgal Et” (Occupy Wall Street) hareketinde 

“ağ oluşturma mantığına karşı olarak „bir araya gelme mantığının‟ öne çıktığını” 

savunan Juris‘e göre; “bir araya gelme mantığı çeşitli konumlara sahip bireylerden 

oluşan kitlelerin fiziksel alanlar içinde toplanmasını kapsar” (Juris, 2012: 2060-261 

aktaran, Gerbaudo, 2014: 61). 

 

Bu bağlamda Mellucci, toplumsal hareketlerde harekete geçme, insanların değiĢik 

alanlara dağılmıĢ bir konumdan çıkarak seferber olup (mobilization), mücadele 

aĢamasından önce katılanların mekân ve zaman içinde fiziksel olarak bir araya 
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gelmeleri ile mümkün olduğunu savunur. Mellucci‘nin hareket geçmeyi, “(…) bir 

kolektif aktörün toplanma ve hedefine karşı çıkan grupların karşısında, ortak bir 

hedefin peşinde kendi kaynaklarını düzenleme faaliyeti” olarak tanımlamasından 

Toplumsal Hareketin Tanımı Bölümde bahsetmiĢtik (Mellucci, 1996: 2088 aktaran 

Gerbaudo, 2014: 62). Aynı bölümde Arendt‘in, Mellucci gibi toplumsal hareketlerde 

daima harekete katılanlar arasında bir “biraradalık” duygusunun sağlanmasının 

temel olduğunu savunduğunu da bahsetmiĢtik. Arendt bu biraradalık duygusunun 

“görünüm alanında” (space of appearance) ortaya çıktığını ve toplumsal 

hareketlerde harekete katılanlar arasında olması gerektiğini savunur. Arendt 

biraradalık duygusunun oluĢmasını sağlayan görünüm alanını insanların „bir araya 

toplandığı‟ yerin potansiyel bakımdan görünüm alanı olarak tanımlar (Arendt, 1958: 

199 aktaran, Gerbaudo, 2014: 64). Bununla beraber Durkheim da, bir arada toplanma 

olgusunu “toplu coşma anı” olarak nitelendirerek, dağınık olan bireylerin bir arada 

toplandıklarında meydana gelen yakınlığın sonucunda onları çabucak olağandıĢı bir 

esrimeye götüren bir tür elektrik oluĢturduklarını savunur (Durkheim, 1912/1965: 

162 aktaran, Gerbaudo, 2014: 65). Bu bağlamda, Arendt ve Durkheim‘in 

yaklaĢımlarının yanı sıra Castells‘e göre, bu “bir araya gelme” diğer bir değiĢle 

“birliktelik” mantığı korkuyu aĢmayı sağlayan temel psikolojik mekanizmadır. 

Korku eĢiği, bireylerin bir toplumsal harekete dahil olabilmek için aĢmaları gereken 

baĢlıca eĢiktir, çünkü baskın elitlerin egemenliklerini korumak için diktikleri sınırları 

aĢtıklarında Ģiddetle karĢı karĢıya kalacaklarını gayet iyi bilirler. Öyle ki bir yerin 

iĢgaline katılarak ya da mekânın bürokratik kullanım kurallarına karĢı çıkarak baĢka 

yurttaĢlar da bir ideoloji ya da örgütlenmeye baĢvurmaksızın, sadece kendi 

gerekçeleriyle orada bulunarak hareketin bir parçası haline gelebilirler. Kentsel 

uzamın ikinci önemli rolü ise iĢgal edilen alanların insanlar için anlamları vardır ve 

toplumsal hareketlerde iĢgal edilmiĢ alanlar anlamsız değildir; Genellikle devlet 

iktidarına ya da finansal kurumlara ait yerlerin iĢgal edilmesinin sembolik gücüyle 

yüklüdür. Binalar genellikle sembolik değerleri yüzünden ya da boĢ, spekülatif 

gayrimenkullerin kamusal kullanım hakkının onaylanması amacıyla iĢgal edilir. 

YurttaĢlar kentsel uzamı alıp ellerinde tutarak kendi Ģehirleri üzerinde hak iddia 

ederler. Uzam üzerindeki kontrol, insanların hayatları üzerindeki kontrolü simgeler. 

Kentsel uzamın üçüncü önemli rolü de, iĢgal edilen bu alanlar aynı zamanda siyasi 

uzamlar haline dönüĢmeleridir. Toplumsal hareketler sembolik bir alanla özgür bir 

cemaat yaratarak kamusal bir alan, nihayetinde siyasi bir uzam haline gelen bir 
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düĢünüp taĢınma uzamı, bağımsız ve egemen toplulukların bir araya gelip ağırlıklı 

olarak baskın çıkar. Böylelikle değere uygun bir Ģekilde biçimlendirilmiĢ siyasi 

kurumların elinde tuttuğu temsil haklarını geri kazanmaya yönelik bir uzam 

yaratırlar. Toplumumuzda toplumsal hareketlerin kamusal alanı internetteki sosyal 

ağlar ile iĢgal edilmiĢ kent uzamı arasında melez bir alan olarak yaratılır. “Siber 

uzam ile kent uzamını bitip tükenmek bilmez bir etkileşim içinde bağlar, teknolojik ve 

kültürel olarak dönüştürücü pratiğe dayalı, ortaya anlık çıkıveren cemaatler 

oluşturur.” (Castells, 2012; 23-25). Castells, siber uzamı “mekânlar arası bir 

koridor” olarak tanımlar. KiĢiler kendi mekânlarında yaĢarlar istedikleri zaman da 

siber uzamda baĢka yerlerden baĢka zamanlardan insanlarla ve düĢüncelerle bir araya 

gelirler ve bu durum kiĢilerin kendi zihinsel evreninde bulunmak için kullandıkları 

bir “zihinsel uzamı” ya da bir baĢka deyiĢle “hiperuzamıdır” (Castells ve Ince, 2006: 

32).  

 

Sosyal ağları, fiziksel coğrafyadan yoksun baĢka bir sanal alan değil de “toplumsal 

hayatın uzamsal ve zamansal örgütlenmesini şekillendirdiği bir „alan‟ (spatial)” 

olduğunu savunan Gerbaudo, Castells‘in zihinsel uzam ya da kendi deyimiyle 

“beyinler ağı” olarak adlandırdığı bu “alanın” günümüzün toplumsal hareketlerdeki 

rolünü Ģöyle açıklar;  

―Bu düzeyde, günümüzün protesto kültürünün ayırt edici özellikleri haline 

gelmiĢ iki pratiğe (sosyal medya ve protesto kampları) içkin olan „alan‟ 

(spatial) iliĢkileri arasında derin bir çeliĢki bulunduğu açıktır. Twitter ve 

Facebook gibi sosyal medyalar, uzaktan kiĢiler arası iliĢkileri 

kolaylaĢtırmanın bir aracıdır ve baĢkalarıyla, onlara tam olarak bağlanmak 

zorunda kalmadan iliĢki kurmamıza imkân sağlayan çağdaĢ toplumlarda 

bireyselleĢme durumunun kusursuz bir yansıması olarak görünürler. „Alan‟ 

perspektifinden bakıldığında, yakın fiziksel durumdaki bedenlerin 

yoğunluğunda protesto kampı deneyimi, tam anlamıyla, sosyal medyanın 

kolaylaĢtırdığı „sanal yakınlık‟ türünün zıttı izlenimi edindirir. Protesto 

kampları, meclisler oluĢturma ve (…) günlük toplu yeme, uyuma, temizlik 

yapma ve alanı savunma deneyimi bağlamında değerlendirilecek Ģekilde 

yoğun komüniteryanizmin olduğu yerlerdir‖ (Gerbaudo, 201: 20-21). 

 

Bu bağlamada Castells‘e göre, insanlar bu birliktelik sayesinde korkuyu aĢar ve 

amaçlarına ulaĢmak için gerekli desteği bulurlar. Dolayısıyla, topluluk ulaĢılacak bir 

hedeftir, ama birliktelik baĢlangıç noktası ve bir güçlenme kaynağıdır. Güven 

oluĢturmak için gerekli olan bu temel olmaksızın bir siyasi yapıya karĢı herhangi bir 

ortak eyleme giriĢilemez, “Ağların yataylığı işbirliğini ve dayanışmayı desteklerken 

resmi liderlik ihtiyacını baltalar” (Castells, 2012: 194-195). Gerbaudo sosyal 

ağların, gazete, dergi, afiĢ, broĢür hatta doğrudan gönderilen mektup gibi kitle 
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iletiĢim araçlarının geçmiĢte görülen toplumsal hareketlerde oynadıkları rolü 

üstlendiğini savunur. Gerbaudo‘nun sosyal ağların günümüzdeki yeni toplumsal 

hareketlerde “kolektif eylemin” bir baĢka deyiĢle “insanları sokağa dökme” amacını 

güden bir “örgütlenme aracı” veya “seferber etme aracı” olarak kullanılmasını 

metaforik bir dille “kolektif eylemin koreografisini oluşturma” yollarını bir Ģekle 

sokan araçlar olarak ifade ettiğini daha önce vurgulamıĢtık. Buna göre Gerbaudo, 

harekete geçilmesi ve dağınık yerlerde bulunan değiĢken halk kümelerinin eylemlere 

katılımlarında temel etken olan ortaklık duygusunun yaratılmasında sosyal ağ 

kanalları çok büyük rol oynadığını savunur. Gerbaudo bu durum Ģu sözleriyle ifade 

eder; “Günümüzün protesto kültürünün sürekliliğini sağlayan şey, bireylerin 

çoğunlukçu iddiaları olan kolektif bir öznede yeniden birleşmeleri ya da 

kaynaşmaları etrafında dönen bir halkın yeniden birliğinin sağlanması anlatısıdır. 

Bu bağlamda sosyal medya, birbirlerinden ayrı bireylerin ortak semboller ve yerler 

etrafında yakınlaşmalarını kolaylaştırarak ve onların çeşitliliğe rağmen birlik 

sağladıklarına işaret ederek, kolektif toplanmanın bir aracı işlevi görmüştür” 

(Gerbaudo, 2014: 6-25). Dolayısıyla, bu hareketlerde iĢgal edilen fiziki mekânlar, 

deneyimin, tehlikenin, zorlukların yüz yüze etkileĢimli paylaĢımını, internetteki 

sosyal ağlar da bu deneyimlerin iletilmesini ve güçlenmesini sağlayarak, tüm 

dünyayı bu hareketlerin içine çekerek sorunların tartıĢılarak bir dayanıĢma 

forumunun oluĢmasına imkân sağlar (Castells, 2012: 151). Sosyal ağ araçlarının, 

insanları belirli protesto eylemine yönlendirerek, eylemcilere nasıl hareket edecekleri 

konusunda öneriler ve talimatlar yollamalarını ve kamusal alanda bir araya 

gelmelerini sürdürmek bakımından duygusal bir etkileĢimin oluĢturulmasını 

sağlaması bağlamında Gerbaudo, sosyal ağ araçlarını sosyal medyayı mevcut yüz 

yüze toplanma ve yakınlık kurma biçimlerini “tamamlayan” bir “vasıtası” olarak 

anlaĢılması gerektiğini savunur. Gerbaudo bu konudaki düĢüncelerini Ģöyle ifade 

eder “Çağdaş toplumların alansal dağılımının karşısında Facebook mesajları ve 

eylemci tweetleri, „işgal edilmiş meydanlar‟ (ve böylece eğilim belirleme yerleri, ya 

da büyük bir duygusal çekim gücüne sahip, manyetik toplanmalar kanalları haline 

dönüşmüş meydanlar) etrafında odaklan yeni bir toplumsal merkezilik duygusunun 

yaratılmasına katkıda bulunmuştur” (Gerbaudo, 2014: 22). 

Bunu yanı sıra Castells, insanoğlunun çok geniĢ çapta “birlikteliğini” oluĢturan 

“mega-kentlerin”, günümüzde yeni küresel ekonominin ve enformasyonel toplumun 

çeĢitli coğrafi bağlamlarda yeni bir uzamsal biçimi olduğunu da savunur. Castells 
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mega-kenti, küresel bağlamda üst düzey yönetim, yönlendirme, üretim, medya 

kontrolü, iktidar siyaseti ve mesajlar yaratıp bu mesajların dağıtması bağlamında 

sembolik kapasitenin yoğunlaĢtığı küresel ekonominin merkezleri olarak tanımlar. 

Castells, “Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. Ağ Toplumunun 

Yükselişi” adlı çalıĢmasında Mega-Kentlerin ortak özelliklerini Ģöyle sıralar 

(Castells, 2013: 545); 

 

 Mega-kentler kendi ülkelerinde ve küresel bağlamda ekonomik, teknolojik ve 

toplumsal dinamizmin merkezleridir.  

 Mega-kentler kültürel ve siyasi alanlardaki yenilik merkezleridir. 

 

 Mega-kentler gerek ekonomik, gerek kültürel ve gerekse siyasal bağlamda 

her türde küresel ağları birleĢtiren merkezi bağlantı noktalarıdır.  

 

Dolayısıyla, “insanlığın geleceği, her mega kentin ülkesinin geleceği bu bölgenin 

gelişiminde ve yönetiminde yatmaktadır. Mega-kentler, Enformasyon Çağı‟nın yeni 

uzamsal formunun/sürecinin, akışların uzamının düğüm noktaları, iktidar 

merkezleridir” (Castells, 2013: 546). Diğer yandan Castells, dünyadaki coğrafi 

büyüklükleri bağlamında tüm mega-kentlerin hepsinin de küresel ekonominin temel 

merkezleri olmadıklarını ancak bu mega-kentlerin dünyanın büyük bölgelerini bir 

araya getirmeye yönelik bir bağlantı görevini yerine getirdiklerini savunur. Bu 

bağlamda, bu nitelikteki mega-kentler kendi ülkelerinin çeĢitli kesimlerinden 

dünyadaki küresel ağlara bağlıdırlar ve bu nedenle Castells‘e göre, mega-kentlerin 

küresel ağlarla bağlantılı olmaları onları fiziksel ve toplumsal bağlamda yerel 

iĢlevsel bağlantılarından koparmıĢtır (Castells, 2013: 538-540).  

 

Diğer yandan, ağ toplumunun hakim uzamsal biçimi olan akıĢlar uzamı 

Castells‘e göre, mekânlar uzamında özellikle dünya çapında kentlerde hakim 

çıkarların doğrultusunda, tarihin, özgül kültürün köklerinden sökülmesi 

sonucunda tarih dıĢı ve kültür dıĢı bir mimarinin oluĢmasına neden olmaktadır. 

Bu bağlamda Castells, günümüzün akıĢlar uzamının soyut maddiliğine ya 

direnen ya da bu soyut maddiliğini yorumlayan günümüz toplumlarında 

mimarinin ve tasarımın enformasyonel toplumda kültürel yeniliğin ve 

entelektüel özerkliğin temel araçları haline geldiğini savunur. Castells bu 

durumu Ģu sözleriyle ifade eder; “Yeni mimari yeni ustaların saraylarını yapar, 
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böylece akışlar uzamı soyutlanmasının gerisinde gizli olan bozulmuşluklarını 

gösterir; ya da mekânlara, kültüre, insanlara kök salar. Her iki durumda da 

farklı biçimlerde, mimari ve tasarım, Enformasyon Çağı‟nda anlamın 

korunması için direniş siperleri kazıyor olabilirler” (Castells, 2013: 555-560) 

 

3.3.1.5. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerde Özerklik Uzamı 

Özelliği 

 

Özerklik, muhtariyet ya da otonomi; merkezi örgüt yapısını, dolayısıyla hiyerarĢiyi 

reddeden, gönüllü katılım üzerine kurulu, gizliliği değil açık olmayı seçen bireylerin 

bir arada olması durumudur. Bir düĢünce ve dayanıĢma birliğidir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zerklik). Bunun sebebi daha önce de 

bahsettiğimiz gibi özerkliğin ancak internetin yapısal özelliğinden dolayı özgür 

iletiĢim ağları uzamında örgütlenme becerisiyle güvence altına almasından 

kaynaklanır. Bu durum aynı zamanda sosyal ağlardan kent uzamı üzerine yayılan ve 

o kentin yurttaĢları adına hak iddia ederek kurumsal düzene baĢkaldırma yoluyla 

dönüĢtürücü bir güç olarak etkili olmasıdır (Castells, 2012: 192-195). 

 

Günümüzde ağlara dayalı toplumsal hareketlerin yapılarında görülen ortak amaç ve 

ağ toplumunun kültürünün temel ütopyası, “Toplumun kurumlarına karşı öznenin 

özerkliği ütopyası” dır (Castells, 2012: 197). Bu durum özellikle de, iktidarın 

toplumun mevcut kurumlarındaki baĢarısız yönetimleri karĢısında istenilen değiĢimin 

insan zihinlerinde baĢlayan ve sonra kendilerini gerçekleĢtirilmekte olan bu 

dönüĢümün temel özneleri olarak inĢa edilmiĢ ağlar sayesinde iktidar iliĢkilerindeki 

dönüĢümü sistemin dıĢında gerçekleĢtirirler. Dolayısıyla da, sosyal ağlarda oluĢan bu 

hareketler çağdaĢ toplumların temel kültürel matrisi olan “özerklik kültürünü 

paylaşırlar”. Bu bağlamda, sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketler temel bir 

sorun olarak görülen sosyal aktörlerin yani bireylerin, toplumun kurumları 

karĢısındaki özerkliklerini elde ederek kendi hayatlarının öznelerine dönüĢtürme 

amacını güderek yeni bir toplumsal yapı arayıĢıyla yeni birlikte yaĢama biçimleri 

yaratma amacını temsil eden hareketlerdir. Burada bahsedilen bireyselleĢme ve 

özerklik kavramları daha önce de açıkladığımız üzere bireyleĢme, bireycilik değil 

tam tersi buradaki bireyin amacı doğanın korunması ya da topluluk yaratılması gibi 

kolektif eyleme ve ortak ideallere yönelmiĢ bireyselcilik anlamındadır; “Özerklik 

kavramı daha geniş kapsamlıdır, çünkü hem bireysel hem kolektif aktörlere atıfta 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zerklik
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bunabilir. Özerklik bir toplumsal aktörün eylemini toplum kurumlarından bağımsız 

olarak, kendi değeri ve çıkarlarına uygun olarak inşa edilmiş projeler etrafında 

tanımlayarak bir özne haline gelme becerisini ifade eder” (Castells, 2012: 198). Bu 

toplumsal değiĢim sürecinin arka planında toplumların kültürel dönüĢümü yatar ve 

bu nedenle sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketler kültürel hareketlerdir 

(Castells, 2012: 197-198). Castells‘e göre, sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketler 

etkileĢim halindeki yerel topluluklar üzerinde yükselen, ağlara dayalı yeni bir 

demokrasi ütopyasını yansıtırlar. Bu ütopya toplumun kurumlarına karĢı istenilen 

özerkliğin ütopyasıdır (Castells, 2012: 197).  

 

Casttels Ġsyan ve Umut Ağları kitabında özerkliği aynı zamanda özdüĢünümsel 

olarak da bahseder. Ġngilizce “Selfreflection” olarak adlandırdığı kavramının Türkçe 

‘de tam karĢılığı yok ancak ―reflection‖ kelimesi “derin düşünce” ya da “fikir” 

anlamına ve “self” kelimesi de “öz” ya da “benlik” anlamına gelmektedir. Bu 

kelime anlamalarına göre, “Selfreflection” “öz düşünce”, “öz benlik”, “öz 

farkındalık” ya da “öz düşünüm” olarak ele alıp “Bireyin kendi davranış ve 

inançları konusunda dikkatli düşünce”  ―careful thought about your own behavior 

and beliefs‖ anlamında kullanılabilir. (http://www.merriam-

webster.com/dictionary/self-reflection). Bu öz düĢünüm, aynı zamanda internetteki 

çok sayıda forumda, sosyal ağlardaki çok sayıda blog ve grup tartıĢmasında da ortaya 

dökülür. Böylelikle, hareketin sosyal aktörleri ne istedikleri, neye ulaĢmak 

istedikleri, nasıl bir demokrasi ve toplum diledikleri, özellikle özerklik ve 

bağımsızlığın siyasi olarak devredilmesi açısından değiĢtirmek istedikleri sistemin 

mekanizmalarını sosyal paylaĢım ağlarında kendi içlerinde yeniden üreterek neler 

yapmaları gerektiğini aralarında paylaĢırlar (Castells, 2012: 195). Castells‘e göre, 

“Asıl önemli mesele bu yeni kamusal alanın, yani dijital uzam ile kent uzamı 

arasında oluşturulan ağlara dayalı bu alanın özerk bir iletişim alanı olmasıdır. 

İletişimin özerkliği toplumsal hareketlerin özüdür, çünkü hareketin oluşmasını 

mümkün kılan, iktidar sahiplerinin iletişim gücü üzerindeki denetiminin ötesinde 

genel olarak toplumla ilişki kurmasını sağlayan budur.” (Castells, 2012; 25). 

Castells‘in söylediği gibi; “İnsanlar giderek anlamlarını ne yaptıkları etrafında 

değil, ne oldukları ya da olduklarına inandıkları etrafında örgütlüyor” (Castells, 

2013: 4). 

 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/self-reflection
http://www.merriam-webster.com/dictionary/self-reflection
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3.3.1.6. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin Toplumun Değerlerini 

DeğiĢtirme Özelliği 

 

Toplumsal hareketlerin çok biçimlerde ortaya çıktığını savunan Castells‘e göre, 

toplumsal hareketler her zaman “ilerici” ve kötüye karĢı iyinin ifadeleri olma 

durumu değil, toplumsal hareketler “toplumların farklı hedeflere ve farklı kurumlara 

doğru değişmesini sağlayan” çok önemli mekanizmalardır (Castells ve Ince, 2006: 

73). Dolayısıyla, bu hareketler yöneticilerin keyfi değiĢimlerine karĢı var olanı 

korumak amacında diğer bir değiĢle kötü olan değiĢime karĢı verilen bir mücadele 

hareketi olabilmektedirler. Bu doğrultuda yalnızca iyi veya kötü toplumsal hareketler 

olmadığı düĢünen Castells, inançları, hedefleri ve mücadeleleri önceden belirlenmiĢ 

bir süreç içinde toplumsal değiĢimin temeli olan toplumsal hareketlerin olduğunu 

savunur. Bu nedenle, toplumu, kültürü ve uzamı yaratan toplumsal hareketler hayatın 

ve kentin kalitesinde olumlu katkıda bulundukları gibi bu değerler anlamında çok 

“gerici” olabilirler ve bu halleriyle toplumsal hareketler tümüyle özneldirler 

(Castells ve Ince, 2006: 77).  

 

Toplumsal hareketlerle toplumsal değiĢimi baĢlatan siyasi reformlar arasında derin 

bir bağlantı olduğu görüĢünü savunan Castells, bu değiĢimin önce insanların zihninde 

gerçekleĢtiğini savunur. Castells bu hareketlerin asıl hedefinin önce insanların 

zihninde gerçekleĢen bu dönüĢüm bilincinin toplumun tüm bireylerinde arttırmak, 

siyasi sınıfların ülkelerinin yönetimleri hakkında daha katılımcı fikir yürütme 

sürecine katılımları konusunda güçlendirilmelerini ve siyasi kararlarını verme 

becerilerine güvenmelerini sağlamak olduğunu savunur. Castells‘e göre, hareketin 

mesajlarını aktarma becerisi iletiĢim ağlarında arttıkça buna paralel olarak; 

“yurttaşların bilinci daha da yükselecek, kamusal iletişim alanı daha da rekabetçi 

bir alan haline gelecek, siyasetçilerin talepleri ve iddiaları sadece kozmetik 

düzeltmelerle bütünleştirme becerisi o kadar azalacaktır” (Castells, 2012: 204). 
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3.3.1.7. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin Temel Anlamda Siyasi 

Olma Özelliği 

 

Yeni toplumsal hareketler teorilerinde de bahsettiğimiz üzere, sosyal ağlarda da 

oluĢan yeni toplumsal hareketler hükümetleri ele geçirmeyi değil dönüĢtürmeyi 

amaçlarlar. Yeni toplumsal hareketteki katılımcılar düĢüncelerini ifade eder ve 

istekleri doğrultusunda geliĢtirdikleri düĢüncelerle müzakere yaratırlar ancak bunu 

yaparken de bir partiyi ne temsil ne de kurma amacında olmazlar. Castells bireylerin 

üzüntü ve umutlarını iktidarların, hükümetlerin ve Ģirketlerin kontrolünün büyük 

ölçüde dıĢında kalan bir özerklik alanı olan internetin serbest kamusal alanında 

paylaĢtıklarını vurgular. Castells bireylerin bu özerk alanda birbirleriyle bağlar 

kurarak, çok sayıda projeler hayal ederek gerek kiĢisel görüĢlerinden ve gerekse 

örgütsel bağlılıklardan bağımsız olarak bu toplumsal hareketlerin ağlarının 

oluĢturulduğunu savunur. 

 

Castells‘e göre, yeni toplumsal hareketler özellikle de etkileĢim halindeki yerel 

topluluklar ve sanal topluluklarda yükselen ağlar oluĢturan doğrudan düĢünüp 

tartıĢma üzerine kurulu yeni bir demokrasiyi amaçlayan hareketlerdir. Bu yeni 

demokrasi ütopyası sadece bir hayal değildir. Bu yeni demokrasi ütopyası, 

geçmiĢteki liberalizm, sosyalizm ve komünizm gibi siyasi sistemlerin kökeninde var 

olan modern siyasi ideoloji ütopyalardan doğarak günümüzde insanların zihinlerinde 

yeniden canlanıp eylemlerine yol gösteren ve tepkilerini besleyen maddi bir kuvvet 

halini almıĢtır (Castells, 2012: 196-197). Castells, bu hareketlerin temelinde sadece 

yoksulluk ya da ekonomik kriz veya demokrasi eksikliği yatmadığını aynı zamanda 

iktidardakilerin sinizmi ve küstahlığının kıĢkırtıcı eylemleri ve söylemlerinin mevcut 

olduğunu savunur. Dolayısıyla, Castells‘e göre bu hareketler, “siyasi partileri 

görmezden geliyor, medyaya güvenmiyor, hiç bir liderlik tanımıyor, bütün biçimsel 

örgütlenmeleri reddediyor, topu tartışmalarda ve karar almalarda internet eve yerel 

topluluklara dayanıyor” (Castells, 2012: 18-19).   
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3.3.1.8. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin Programa Dayalı 

Hareketler Olması Özelliği 

 

Herhangi bir araçsallığı olan bir siyasi eyleme kanalize edilmeyen sosyal ağlarda 

görülen toplumsal hareketler Castells‘e göre, bu nedenle belli hedefler etrafında 

örülmüĢ tek bir programa değil aksine ani geliĢen olaylar karĢısında birliktelik 

sağlayarak fikir üretmeye ve bu amaç doğrultusunda protestoya dayalı hareketlerdir. 

Genel olarak bireysel düzeyde duygusal düzeyde bir programa ya da stratejiye 

dayanmazlar. Bu bağlamda, sosyal ağlarda görülen bu hareketlerin sosyal 

aktörlerinin kendi hayat koĢullarıyla ilgili kararları vermeye yönelik gelebilecek çok 

sayıda talepleri vardır. Ancak bu talepler çok sayıda sosyal aktörün bireysel talepleri 

olmasının yanı sıra taleplerin çeĢitliliği ve sınırsız olması ve bu hareketlerin herhangi 

bir örgüt ya da liderliği olmamasından dolayı bu talepleri resmileĢtiremezler. Bu 

durumu Castells Ģöyle açıklar; “(…) çünkü fikir birlikleri belli hedefler etrafında 

örülmüş doyurucu bir programa değil, vakalar bazında kafa yormaya ve protestoya 

dayanır. Öte yandan dar bir araçsallığı olan bir siyasi eyleme de kanalize 

edilemezler” (Castells, 2012: 196). Dolayısıyla, bu hareketler kökenleri bakımından 

kendiliğinden ve genellikle de belli bir olay ya da yöneticilerin istenmeyen eylem 

veya söylemleri karĢısında hissedilen öfkeyle oluĢurlar ve genellikle de akıĢlar 

uzamından gelen, mekânlar uzamında isyan pratiğini benimsemiĢ bir topluluk 

kurmayı amaçlayan bir eylem çağrısıyla baĢlarlar (Castells, 2012: 193). 

 

Ġnsanların sosyal ağlar aracılığıyla hızlı bir Ģekilde örgütlenebilme nedenini “sosyal 

ortak farkındalık” temeline dayandıran Shirky‘e göre sosyal ortak farkındalık 

toplumsal eylemlerde düzensiz kitlelerin daha hızlı ve etkin biçimde kolektif 

çalıĢmalarına imkân sağlar. Shirky‘nin bu yaklaĢımına göre, sosyal olaylarda sosyal 

ortak farkındalık üç aĢamadan oluĢur. Birinci aĢama “herkesin bir şeyi bildiği 

zaman” ikinci aĢama “herkesin bildiğini bildiği zaman” ve son aĢama ise “herkesin, 

herkesin bildiğini herkesin bildiği zaman” dır. Bu noktada, sosyal ağlarda zaman 

içinde insanlar ortaya çıkan sosyal olayı arkadaĢlarının, komĢularının, 

meslektaĢlarının ve tüm herkesin bildiğini fark eder ve böylece sosyal ağlar “sosyal 

ortak farkındalık” sürecine aracılık yapmıĢ olur (Shirky, 2010: 144-145).  
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3.3.1.9. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin Lidersiz ve Merkezsiz 

Yapıda Olması Özelliği 

 

Castells‘e göre, bu ağların belirli bir merkezlerinin olmamasına rağmen çok sayıda 

merkez arasında etkileĢimi sayesinde koordinasyon iĢlevlerini ve fikir alıĢveriĢini 

sürdürebilirler; “Dolayısıyla bilgi ya da talimat dağıtmak için resmi bir liderliğe, 

komuta ve kontrol merkezine ya da dikey bir örgütlenmeye ihtiyaçları yoktur. 

Tanımlanmış sınırlardan yoksun olan açık uçlu ağların genel olarak nüfusun katılım 

düzeyine bağlı olarak kendilerini her zaman yeniden yapılandıracakları dikkate 

alınırsa, bu merkezsiz yapı, harekete katılım şansını arttırır” (Castells, 2012: 192). 

Ağlardaki bu merkezsiz yapı ayrıca hareketin baskı tehdidine karĢı hassasiyetini 

azaltır, çünkü iĢgal edilmiĢ yerler dıĢında bastırılması gereken pek az sayıda belli 

hedef vardır ve birbirine bağlanmıĢ yeterince katılımcısı olduğu sürece ağ kendi 

kendisini yenileyebilir.  

 

Catells‘e göre, internet ağları, cep telefonu ağları, önceden var olan sosyal ağlar, 

sokak gösterileri ve kamusal meydanların iĢgalleri genellikle kendiliğinden lidersiz 

çok biçimli ağların oluĢumunu sağlarlar. Sosyal ağlarda görülen toplumsal 

hareketlerin Castells‘in deyiĢiyle, hem sosyal ağlarda hem de kent uzamında yatay ve 

çok biçimli ağlar oluĢturması bireyler arasındaki iĢbirliğini ve dayanıĢmayı 

desteklerken diğer yandan resmi liderlik ihtiyacını da ortadan kaldırır. Özellikle, 

harekete katılan bireylerin siyaset deneyimlerinde siyasi temsilcileri tarafından 

ihanete uğramıĢ ya da manipüle edilmiĢ hissetmeleri yüzünden, herhangi bir Ģekilde 

oluĢacak yetki devrine karĢı güven duymamasından dolayı sosyal ağlarda 

gerçekleĢen bu hareketler genellikle lidersiz hareketlerdir ve bu temel özellik 

genellikle hareketlerin oluĢma nedenlerinden biridir. Dolayısıyla sosyal aktör yaygın 

kabul gören örtülü kurallar ile toplumsal hareketin diğer katılımcılarıyla birlikte 

kendi kendisini yönetir.  
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Bu noktada, Gerbaudo etkili bir Facebook sayfasının yöneticilerinin ve eylemci tweet 

yoldaĢlarının bir bakıma hareketin oluĢturulmasında ve içinde kolektif eylemin 

gerçekleĢtirilmesi için gereken duygusal alanın kurulmasında söz sahibi olan 

“yumuşak liderler” (soft leaders) bir baĢka deyiĢle “koreograflar” durumuna 

geldiklerini vurgulayarak bu durumu Ģöyle açıklar; 

―Ben sosyal medyanın, bir mutlak „lidersizlik‟ durumu doğurmaktan ziyade, 

aslında, yeni iletiĢim teknolojilerinin etkileĢimli ve katılımcı karakterinden 

çok faydalanan karmaĢık ve „akışkan‟ ya da „yumuşak‟ liderlik biçimlerinin 

yükselmesini kolaylaĢtırdığını ileri sürüyorum. Etkili Facebook yöneticileri 

(admins) ve eylemci twitter kullanıcıları, ortak özdeĢlikler yaratmak ve halk 

meclisleri (public assembly) yönünde duygusal bir itki biriktirmek ya da bu 

itkiyi tetiklemek suretiyle, hareketlerin kamusal alanda toplanmalarının 

zeminini belirlemekte can alıcı rol oynamıĢlardır‖ (Gerbaudo, 2014: 9). 

 

Gerbaudo‘nun yukarıdaki sözlerinde bahsettiği gibi hareketin oluĢturulmasında ve 

içinde kolektif eylemin gerçekleĢtirilmesi için gereken duygusal alanın kurulmasında 

söz sahibi olan “yumuşak liderler” yine onun deyimiyle “gönülsüz liderler” ya da 

„anti-liderlerdir‘. Bu durumu Gerbaudo Ģu sözleriyle ifade eder “yaratıcılık 

ideolojisine başvurulduğunda, ilk planda lider olarak görülmek istemeyen, fakat 

yürüttükleri zemin oluşturma ve internette yazma çalışmalarıyla, insanların protesto 

hareketlerine kendiliğinden ve yaratıcı biçimde katılmalarına bir ölçüde tutarlılık 

getirilmesinde belirleyici rol oynayan liderler” (Gerbaudo, 2014: 23). Castells‘e 

göre, bu durum aynı zamanda bir örgütlenme prosedürü ve siyasi hedef olarak 

toplumsal hareketlerin gelecekteki bir gerçek demokrasinin temellerini oluĢturur. 

Hareket ve bireyler olarak sürekli kim oldukları, ne istedikleri, özerklikleri ve 

bağımsızlıklarının siyasi olarak kendilerine devredilmesi açısında isteklerini gerek 

internet ortamında kurdukları forumlarda, sosyal ağlardaki çok sayıda oluĢturdukları 

grup ve blog tartıĢmalarında ve gerekse kurulan hareketin “Genel Meclisinde” ortaya 

koyarak düĢünüp tartıĢma sürecini gerçekleĢtirirler. “Yatay, lidersiz, fikir birliğine 

dayalı açım bir toplantı” olarak nitelendirilen Genel Meclis iĢgal edilmiĢ bir 

mekânda karar alma yetkisine sahiptir (Castells, 2012: 194-195). Herkesin 

katılabilmesi mümkün olan Genel Meclis‘e genelde sadece grubun bütününü 

etkileyen görüĢler bildirilse de herkes bir görüĢ hakkında teklif sunabilir ve herke 

karar oluĢturma sürecinde katılım yapabilir. ĠĢgal dıĢında gerçekleĢtirilen daha küçük 

eylemler Genel Meclisin onayı olmaksızın kurulan daha küçük komisyonlar 

tarafından planlanabilir. Genel Meclis‘in kararlarını uygulamak, kampı örgütlemek 

veya harekete giriĢmek için farklı kategorilerden oluĢan komisyonlar bulunur. Sosyal 

ağlarda görülen toplumsal hareketlerin birçoğunda görülen Genel Meclislerde 
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oluĢturulan bu komisyonlar genel olarak Ģöyle sıralanabilir; “Kolaylaştırma 

Komisyonu, Medya Komisyonu, Sosyal Yardım Komisyonu, Gıda Komisyonu, 

Doğrudan Eylem Komisyonu, Huzuru Koruma/Güvenlik Komisyonu, 

Temizlik/Sürdürebilirlik Komisyonu, Maliye/Kaynaklar Komisyonu, Hukuk 

Komisyonu, Tıp Komisyonu, Sosyal Medya Programlama Komisyonu, Çeşitli Irkların 

Temsili Komisyonu ve Basınla İlişkiler Komisyonu vb.”.  Bu komisyonların rolü, 

hareketteki belli konuları ortaya koymak ve bu konularda genel bir görüĢ birliğine 

varılması için Genel Meclis‘te ortaya sunulacak fikir ve önerileri herkesin 

değerlendirmesini alarak formüle edilmesini sağlamaktır (Castells, 2012: 161-162). 

Dolayısıyla, sosyal ağlarda görülen toplumsal hareketlerin karar oluĢturma süreçleri 

Genel Meclis‘lerinde kurulan komisyonlarda gerçekleĢir. Castells, gözlenen birçok 

harekette görülen bu örgütlenme biçimi tüm karmaĢıklığına rağmen genel olarak 

toplumda yeni demokrasi biçimlerinin habercisi olabilecek yeni siyasal biçim 

arayıĢlarının bir göstergesidir (Castells, 2012: 165). 

 

3.3.1.10. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin ġiddet DıĢı Hareketler 

Olması Özelliği 

 

Catells sosyal ağlarda geliĢen bu hareketlerin genellikle barıĢçıl sivil baĢkaldırı 

eylemleri olduğunu savunur. Catells, siyasi makamlar ve iĢ çevreleri üzerinde baskı 

yaratabilmek için bu hareketlerde kamusal alanın iĢgal edilmesi ve kesintiye uğratma 

taktiklerinin uygulanması gibi eylemlere de giriĢilerek hareketin meydan okumasının 

yoğunluğuna bağlı olarak farklı düzeylerde gösterilen Ģiddetle birlikte gelen baskının 

kolektif eylem süreci boyunca sürekli biçimde yaĢanan bir deneyim olduğunu 

vurgular. Castells‘e göre, sistemin Ģiddetine karĢı toplumun haklarını savunmak 

amacında olan bu hareketlerin temel karakteri olan barıĢçıllığı korumak hareketlerin 

meĢrutiyetleri için kritik önemdedir. Castells‘in Ġsyan ve Umut Ağları kitabında ele 

aldığı toplumsal hareketlerde görülen “polis şiddetinin görüntüleri halk arasında 

harekete duyulan sempatiyi arttırmış ve hareketin kendisini de yeniden harekete 

geçirmiş, öte yandan bireysel ve kolektif olarak temel kendini savunma içgüdüsünden 

kaçınmak zordur” (Castells, 2012: 195-196). Castells‘e göre, bu durum aynı 

zamanda sistemin Ģiddetine Ģiddetle karĢı koymaya yönelik küçük ve kararlı 

grupların da eylemine zemin hazırlar. Bu bağlamda, toplumsal hareketlerde kritik 

önemde olan Ģiddet, Castells‘e göre, sadece bir taktik meselesi değil hareketlerin 
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baĢarısını belirleyici bir unsurdur çünkü “toplumsal hareketler, pratik ve söylemleri 

genel toplumda (yani yüzde 99 arasında) fikir birliği yaratıyorsa toplumsal değişimi 

başlatma şansına erişebilir” (Lawrence ve Karim, 2007 aktaran, Castells, 2012: 

196). 

 

3.3.1.11. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerde Zaman DıĢı Zaman 

Deneyimi Özelliği 

 

Tarihte görülen birçok toplumsal hareketlerde olduğu gibi, sosyal ağlarda görülen 

toplumsal hareketlerin de kendi zaman biçimlerini ayarttığını savunan Castells‘e 

göre, bu toplumsal hareketlerdeki deneyimin iki farklı yönünü birleĢtiren yeni 

biçimine “zaman dışı zaman” olarak nitelendirir ve bu deneyim zamanın 

tarihselliğini aĢan bir biçimdir. Buna göre, iĢgal edilmiĢ yerlerin ne zaman 

boĢaltılacağını bilmeden bireyler hayatlarını sanki hayallerinin alternatif toplumu 

olabilirmiĢ gibi örgütleyerek, gündelik hayatlarının kısıtlamalarından özgür bir 

biçimde anı bağımsız bir biçimde yaĢarlar. Diğer yandan gerek fiziki mekânlarda ve 

gerekse sosyal ağlarda tartıĢmalarında hareketin temel amacından doğan yeni hayat 

ve topluluk biçimi imkânları konusunda fikirlerini paylaĢarak “Şimdi ile uzun 

şimdinin bir melezlenmesinden oluşan, doğmakta olan alternatif bir zaman” 

oluĢtururlar (Castells, 2012: 193).  

 

3.3.1.12. Hem Yerel Hem Küresel Olma Özelliğiyle Sosyal Ağlarda OluĢan 

Toplumsal Hareketler 

 

Sosyal ağlarda oluĢan bu hareketler kendilerine özgü sorunlarla baĢlar, kendi ağlarını 

kurar, kendi kent uzamını iĢgal ederek ve internet ağlarına bağlanarak kamusal 

mekânı inĢa ederler. Ancak aynı zamanda küreseldirler, çünkü küresel örgüt ağlarıyla 

bağlantılı olduklarından baĢka coğrafyalarda yaĢanan deneyimleri öğrenirler ve bu 

deneyimlerden esinlenirler. Ulus ötesi Eylem Ağı teorisinde de bahsettiğimiz gibi, 

bazen de eĢ zamanlı olarak bir yerel mekânlar ağında ortak küresel gösteriler 

düzenlenmesi çağrısında bulunurlar (Castells, 2012: 192-193). Castells toplumsal 

hareketlerin ve özgül toplumsal hareketlerin dinamikleriyle internetin mantığı 

arasındaki kilit noktanın öncelikle toplumsal hareketlerde görülen sözlerin olduğunu 

savunur. Bu toplumsal hareketlerde kullanılan sloganlar insanları harekete çeken 

sloganlar olabildiği gibi diğer yandan toplumdaki baĢka insanları da uzaklaĢtıran 
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sloganlar olabilirler. Bu yönüyle, toplumda yoksun bırakılmıĢ yerel cemaatlerin 

oluĢturduğu toplumsal hareketlerin yerelliği özelliğinin önemine dikkat çeken 

Castells, bu yerel cemaatlerin de toplumun geneline etkili olabilmek için sosyal 

ağlardan yararlandıklarını dile getirir (Castells ve Ince, 2006: 71). 

3.3.2. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketler YaklaĢımları EleĢtirisi 

“Tekno-iyimser yaklaşımcılar” dan olarak bilinen Castells, Shirky ve Gerbaudo gibi 

sosyal ağ teorisyenlerinin yeni toplumsal hareketlerde sosyal ağların rolü konusunda 

farklı görüĢe sahip olan “Tekno-kötümser yaklaşımcılar” ın baĢında gelen Gladwell, 

Fenton, Zizek, Morozof ve Bennet gibi karĢıt görüĢlü araĢtırmacılar yeni toplumsal 

hareketlerin gevĢek yapısının ve birbirine eklemliliğinin internetin ağsı dinamizmiyle 

örtüĢmediğini savunurlar. Esnek ve merkezi olmayan bir iletiĢim altyapısına sahip 

olan internetin çevrimiçi iletiĢim kolaylığı ve hızının “alışılagelen toplumsal 

hareketlerde olduğu gibi istikrarlı ve uzun ömürlü bir biçimde aktivist ağ 

şebekelerine kılavuzluk edeceği anlamına gelmeyeceğini” savunan Kavada‘ya göre; 

“Gene de geçmişte olduğu gibi yüz yüze toplantıların organize edilmesi, iyi 

tasarlanmış projelerde işbirliği içinde olunması, sabit çevrimiçi alanda tüm 

çalışmaların kayıt edilerek muhafaza edilmesinin yanı sıra, toplumsal hareketin 

hedeflerini tamamlayacak farklı yorumların da dahil edilmesi bu ağları uzun ömürlü 

kılmaya yardımcı olacaktır” (Kavada, 2010: 101). 

 

Castells‘in aksine sosyal ağların toplumsal hareketlerdeki önemine yönelik 

eleĢtirilere ilk referans kiĢi olarak gösterilen Gladwell, 2010 yılında “The New 

Yorker” dergisinde yayınlanan “Small Change: Why the Revolution Will Not Be 

Tweeted” (Küçük DeğiĢim: Devrim Neden Tweetlenmeyecek) baĢlıklı makalesinde 

dünyada geliĢen yeni toplumsal hareketler üzerine yaptığı çalıĢmasında sosyal 

ağların etkisi ile ilgili Ģüpheci bir tavır sergiler. Gladwell‘in savunduğu görüĢe göre, 

gerçek sosyal değiĢimler, yüksek riskli aktivizm ile gerçekleĢmektedir. Gladwell bu 

görüĢüne, 1960‘ların siyahî üniversite öğrencilerinin oturma eylemlerini, 1955-1956 

yılları arasında Martin Luther King tarafından organize edilen ve yıl boyunca devam 

eden otobüs boykot eylemlerini örnek olarak göstermiĢtir. Bu eylemlerin 

karakteristik özelliğinin, güçlü grup kimliği ve bireyler arası güçlü bağlar olduğunu 

dile getirmektedir. Gladwell‘e göre, 60‘lı yıllarda gerçekleĢen eylemlerin örgütlenme 

biçimleri açısından gerçek bir aktivizm örnekleridir oysa sosyal ağlarda durum 
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bunun tersidir. Sosyal ağlar, düĢük riskli aktivizmi ve bireyler arası güçlü olmayan 

bağları teĢvik etmektedir (Gladwell, 2010: 150-151). Bununla beraber Gladwell, 

baĢarılı bir sosyal hareketin güçlü bir hiyerarĢi ve düzgün görev dağılımı 

gerektirdiğini savunur. Sosyal ağlarda, bireyler arası bağın kuvvetli olmadığı ve 

lidersiz bir ağ oluĢturduğu ve bu ağın devrim yapma kabiliyeti bulunmadığı da 

görüĢleri arasındadır. Sosyal ağların, merkezi bir liderlik yapısına ve açık yetki 

sınırlarına sahip olmadığından bu tür bir yapıda gerek amacın belirlenmesi ve 

gerekse uzlaĢmanın mümkün olmadığını savunan Gladwell, bu düĢüncelerini Ģöyle 

ifade eder, “(…) Bu sebeple bu tür yapılarda uzlaşmaya varmak ve amacı belirlemek 

oldukça zordur. Sosyal ağlar, stratejik bir şekilde düşünemedikleri için kronik olarak 

çatışma ve hata eğilimindedirler. Herkesin eşit söz sahibi olduğu bir yerde stratejik, 

taktik ve felsefi yönlendirme yapmanın zorluğu bulunmaktadır” (Gladwell, 2010: 

150-151). Bununla beraber, bireyler arasında daha kolay ve hızlı iletiĢimi, daha güçlü 

iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamasına rağmen “ideolojik alt yapının iyi 

kurgulanmadığı” sosyal ağlarda gerçekleĢen eylemlerin baĢarılı olamayacağını 

savunur (Gladwell, 2010: 43-44). 

 

Gladwell gibi sosyal ağlarda, bireyler arası bağın kuvvetli olmadığını ve bu nedenle 

sosyal ağların düĢük riskli aktivizmi teĢvik ettiği düĢüncesinde olan Morozof da bu 

tür aktivizmi “miskin aktivizm” diğer bir adıyla “slacktivism” olarak tanımlar. 

Ġngilizce “slacker” (tembel, uyuĢuk) ve “aktivizm” (eylemcilik) sözcüklerinin 

birleĢmesinden yaratılan ve internet ve sosyal ağlarda yaygın eylemcilik biçimi olan 

slacktivism, insanların kendilerini iyi hissetmek, kiĢisel olarak bir Ģeyler yapmıĢ 

olma tatminlerini sağlamak amacıyla yaptıkları pasif eylemcilik hareketi anlamına 

gelmektedir (Ġnceoğlu ve Çoban, 2015: 52). Ġnternette ve sosyal ağlarda, imza 

kampanyalarına katılmak, facebook ya da Twitter gibi sosyal ağlarda profil 

fotoğraflarını ya da kiĢisel bilgilerini, ilgi alanlarını değiĢtirerek, çeĢitli gruplara ya 

da sanal etkinliklere destek vermek çeĢitli slacktivism örnekleri arasında yer alır. 

Diğer yandan, sokak temelinde örgütlenmeler için sosyal ağlarda eylemin haberdar 

edilmesi, bildiri yayımlanması ya da eylem sonrası süreçler hakkında bilgi paylaĢımı 

gibi eylemlere aracılık edilmesi slacktivism‘in eylem biçiminde yer almaz. DüĢük 

risk ve maliyetle yüksek katılımın sağlanabildiği slacktivismi Morozof, bir Facebook 

grubuna katılmaktan baĢka bir talepte bulunmadan “sıfır siyasal ya da toplumsal 

etkiyle iyi aktivizm” hissi uyandırarak dünyayı anlamlı bir Ģekilde etkilemenin bir 
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yanılsaması olarak tanımlar. Bu nedenle de Morozof “Teknolojinin, yıllarca 

otoriteryan yönetim altında ezilen insanlara, cep telefonu mesajları, Facebook, 

Twitter ve her yıl ortaya çıkan başka yollarla harekete geçerek, kaçınılmaz olarak 

isyan etme gücünü sağladığı”  görüĢünü savunarak “tekno-iyimser” yaklaĢımları 

eleĢtirir (Morozof, 2011: xii aktaran, Gerbaudo, 2014: 13). Morozof‘a göre, insanlar 

Twitter ve Facebook gibi sosyal ağ araçlarını genellikle siyasal örgütlenmeden çok 

eğlence olsun veya o gün yapılan Ģeyleri paylaĢmak amacıyla kullanırlar. Bunun yanı 

sıra Morozof, devletin güvenlik bahanesiyle sosyal ağ araçlarını izlemesi durumunu 

aktivistlerin karĢısında çok önemli bir sorun teĢkil ettiğini de vurgulayarak tekno-

iyimser yaklaĢımcıları eleĢtirir. Bu bağlamda, 2009 yılında Ġran‘da meydana gelen 

eylemler sırasında otoritenin sosyal medyayı kullanarak eylemlere katılan kiĢileri 

sosyal ağlar üzerindeki bilgilerine ulaĢarak yakalamalarını örnek gösteren Morozof, 

sosyal ağların otorite tarafından bir istihbarat aracı olarak kullanıldığını savunur 

(Morozof, 2011: 10-15). 

 

Castells, teknolojinin kullanımının toplumsal bağlam ve politik yapılar içinde 

Ģekillendiğinin altını çizerek teknolojinin politik ve toplumsal değiĢimlere sebep 

olduğunu iddia eder (Castells, 2007: 202). Castells‘in, teknoloji ile politik ve 

toplumsal değiĢimler iliĢkisinin aksini düĢünen Fenton, her ne kadar oluĢan bu 

hareketlerde birçok yeni ve güçlü örgütlerin yükseliĢiyle insanların bir araya gelip, 

dünyayı değiĢtirmeye yönelik çabalarında isteğe, harekete geçmek için gerekli 

motivasyona, enerjiye ve yeteneğe sahip olsalar da, ancak bu toplumsal hareketlerde 

olmayan Ģeyin, kolayca koordine olma kabiliyeti olduğunu savunur. Bu bağlamda 

Fenton‘a göre, toplumsal hareketlerin toplumsal dönüĢüm gerçekleĢtirebilmeleri 

toplumun yeni teknolojileri benimsemeleriyle değil yeni davranıĢlar 

benimsemeleriyle iliĢkilidir (Fenton, 2008). Diğer yandan, sosyal ağlar ile toplumsal 

hareketler iliĢkisine olumsuz yaklaĢan Bennet, internetin yeni demokratik kamusal 

alan formları yaratmaktan çok, var olanları hala desteklemek için kullanıldığını ve 

internet üzerinden yürütülen etkinliklerin geçmiĢteki eski toplumsal hareketlerde 

olduğu gibi sokakta yürütülen aktivizme tamamlayıcı etkisi olduğunu savunur 

(Bennet, 2008). Genel olarak baĢta Gladwell ve Morozof gibi sosyal ağların 

toplumsal hareketlerdeki önemine Ģüpheci yaklaĢan sosyal medya araĢtırmacıları, 

katılımcıların tercihi bakımından düĢük maliyet, düĢük risk ve yüksek katılımın 

mümkün olduğu çevrimiçi sosyal ağlarda gerçekleĢen eylemlerin fiziksel anlamda 
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bireylerin sosyal katılımını azaltarak geleneksel çevrimdıĢı sokak eylemlerinin bu 

nedenle zamanla yok olacağı düĢüncesini savunurlar (Morozof, 2009 ve Gladwell, 

2010). 

 

 

4. SOSYAL AĞLARDA TOPLUMSAL HAREKETLER OLARAK 

GEZĠ PARKI ÖRNEĞĠNDE BULGULAR VE SONUÇLAR 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde bir sosyal ağlarda geliĢen toplumsal hareket örneği olarak 

Gezi Parkı toplumsal hareketinin, “Öfke Kıvılcımıyla Tetiklenen”, “Viral Yayılımı”, 

“Bir Çok Biçimde Ağlar Oluşturma”, “Hem İnternette Hem Kent Uzamında Çok 

Biçimli Ağlarla Birliktelik Yaratma”, “Özerklik Uzamı”, “Toplumun Değerlerini 

Değiştirme”, “Siyasi Olma”, “Programa Dayalı Olma”, “Şiddet Dışı Olma”, 

“Zaman Dışı Zaman Deneyimi” ve “Hem Yerel Hem Küresel Olma” kategorilerinde 

Castells‘in ağ toplumu çerçevesinde belirlediği toplumsal hareketlerin ortak 

özelliklerini temsil edip etmediği araĢtırılacaktır.  

 

Bu doğrultuda ilk olarak araĢtırmanın sorunsalı ve amacı belirtilecek, daha sonra 

araĢtırmanın önemi üzerinde durulmuĢ, araĢtırmada izlenen yöntemi ve modeli 

vurgulanmıĢ ve araĢtırmanın nasıl gerçekleĢtirildiğini ortaya kaymak için evren ve 

örneklemi ve sınırlılıklarından bahsedilecektir. Daha sonra veri toplama araçları ve 

verilerin toplanmasında izlenen aĢamalar anlatılacaktır. Bundan sonra, araĢtırmadan 

elde edilen bulgular incelenecektir. Elde edilen bulgulara göre de sonuçlar ortaya 

konulacaktır. 

 

4.1. AraĢtırma Sorunu ve Amacı 

 

Bu araĢtırmanın amacı, küreselleĢen dünyamızda bir ağ oluĢturan sosyal ağların, 

Castells‘in ağ toplumu çerçevesinde yeni toplumsal hareketler üzerindeki etkisini 

içerik analizi yöntemiyle incelemektir. AraĢtırmada, yeni toplumsal hareketlerin 

oluĢumunda ve katılımında sosyal ağların nasıl bir rolü olduğu incelenerek, sosyal 

ağlar ile toplumsal hareketler iliĢkisi analiz edilmeye çalıĢılacaktır. Castells‘in ağ 

toplumu çerçevesinde sosyal ağların yeni toplumsal hareketler üzerindeki etkisini 
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Gezi Parkı toplumsal hareketi örneğinde ortaya koyma amacı doğrultusunda 

aĢağıdaki sorulara yanıt aranacaktır.  

 

 

 

Bu amaçla verilerden çıkacak sonuçlar doğrultusunda sosyal ağların Gezi Parkı 

toplumsal hareketi üzerindeki etkisi Castells‘in ağ toplumu çerçevesinde belirlediği 

toplumsal hareketlerin ortak özelliklerini temsil edip etmediği ortaya koyulmaya 

çalıĢılacaktır; 

 

1. Gezi Parkı toplumsal hareketi bir “öfke kıvılcımıyla” mı tetiklenmiĢtir? 

 

2. Gezi Parkı toplumsal hareketinin geliĢimi “viral yayılım” biçimde mi 

gerçekleĢmiĢtir? 

 

3. Gezi Parkı toplumsal hareketi “birçok biçimde ağlar” oluĢturmuĢ mudur? 

  

4. Gezi Parkı toplumsal hareketi “hem internette hem kent uzamında” yatay, çok 

biçimli ağlar birlikteliği yarattı mı?  

 

5. Gezi Parkı toplumsal hareketinde kullanılan sosyal ağlarda “özerklik” uzamı 

görülmekte midir?  

 

6. Gezi Parkı toplumsal hareketi “toplumun değerlerini değiştirmeyi” amaçlayan bir 

toplumsal hareket midir?  

 

7. Gezi Parkı toplumsal hareketi “siyasi” bir toplumsal hareket midir?  

 

8. Gezi Parkı toplumsal hareketi önceden belirlenmiĢ bir “programa dayalı” bir 

hareket midir?  

 

9. Gezi Parkı toplumsal hareketi “Lidersiz ve Merkezsiz” bir hareket midir? 

 

10. Gezi Parkı toplumsal hareketi “şiddet dışı” bir hareket midir? 

 

11. Gezi Parkı toplumsal hareketinde harekete katılan sosyal ağ kullanıcıları “zaman 

dışı zaman deneyimi” yaĢadılar mı?  
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12. Gezi Parkı toplumsal hareketi “hem yerel hem küresel” bir hareket midir?  

 

 

 

Genel araĢtırma soruları çerçevesinde çalıĢmanın hipotezleri Ģu Ģekildedir: 

1.  Gezi Parkı toplumsal hareketi bir “öfke kıvılcımıyla” tetiklenmiĢtir. Sosyal 

ağlarda görülen bu hareketleri genellikle belli bir olay ya da hissedilen bir öfke 

kıvılcımı tetikler ve sosyal paylaĢım ağlarından mekânlar uzamında isyan pratiğini 

benimsemiĢ bir topluluk kurmayı amaçlayan bir eylem çağrısıyla baĢlatırlar. 

 

2.  Gezi Parkı toplumsal hareketinin geliĢimi “viral yayılım” biçimde 

gerçekleĢmiĢtir. Viral yayılım, internet üzerinde büyük çoğunlukla video olarak, e-

posta yolu veya video paylaĢım sitelerinde kullanıcıların ağızdan ağza yöntemi ile 

yaydıkları bu yüzden de viral yani virüse benzetilen kendi kendine yayılan yeni nesil 

bir haberleĢme metodudur. Farklı yerlerde aynı zamanda meydana gelen 

seferberlikler tek bir zaman diliminde viral olarak yayılabilir. Bu durum çok farklı 

coğrafyalarda ve farklı kültürlerde olsa bile, baĢka bir yerdeki protestoları görmek ve 

dinlemek mümkün olmasıyla da geçerlidir. 

 

3.  Gezi Parkı toplumsal hareketi “birçok biçimde ağlar” oluĢturmuĢtur. Toplumsal 

hareketler genellikle iĢgaller ve sokak gösterileri sayesinde kentlerde kök salmıĢ 

olsalar da, internetin özgür ortamında ortaya çıkarlar. Sosyal ağlarda oluĢan 

toplumsal hareketler, internet ve mobil iletiĢim ağlarının kullanılması ile çok biçimli 

gerek çevrimiçi ve çevrimdıĢı ağlar oluĢtururlar. Bu ağların belirli bir merkezlerinin 

olmamasına rağmen çok sayıda merkez arasında etkileĢimi sayesinde koordinasyon 

iĢlevlerini ve fikir alıĢveriĢini sürdürürler. 

 

4. Gezi Parkı toplumsal hareketi “hem internette hem kent uzamında” yatay, çok 

biçimli ağlar birlikteliği yaratmıĢtır. Ġnsanlar birliktelik sayesinde korkuyu aĢar ve 

amaçlarına ulaĢmak için gerekli desteği bulurlar. Dolayısıyla, birliktelik baĢlangıç 

noktası ve bir güçlenme kaynağıdır. Güven oluĢturmak için gerekli olan bu temel 

olmaksızın bir siyasi yapıya karĢı herhangi bir ortak eyleme giriĢilemez. Gezi Parkı 

toplumsal hareketi kent uzamını iĢgal ederek bir hareket haline gelmiĢtir. Sosyal 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Viral
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs
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ağlarda oluĢan bu hareketler, genellikle internette kurulan sosyal ağlarda baĢlarlar 

ardından kamusal meydanların iĢgali ile devam ederler. 

 

5.  Gezi Parkı toplumsal hareketinde kullanılan sosyal ağlarda “özerklik” uzamı 

görülmektedir. Özerklik, merkezi örgüt yapısını, dolayısıyla hiyerarĢiyi reddeden, 

gönüllü katılım üzerine kurulu, gizliliği değil açık olmayı seçen ve bireyin kendi 

kendine serbestçe karar verebilmesi durumudur. Bir düĢünce ve dayanıĢma birliğidir. 

Bu durum aynı zamanda sosyal ağlardan kent uzamı üzerine yayılan ve o kentin 

yurttaĢları adına hak iddia ederek kurumsal düzene baĢkaldırma yoluyla dönüĢtürücü 

bir güç olarak etkili olmasıdır. Bunun sebebi özerkliğin ancak internetin yapısal 

özelliğinden dolayı özgür iletiĢim ağları uzamında örgütlenme becerisiyle güvence 

altına almasından kaynaklanır.  

 

6.  Gezi Parkı toplumsal hareketi “toplumun değerlerini” değiĢtirmeyi amaçlayan bir 

toplumsal hareket değildir. Yeni toplumsal hareketler teorilerinde de bahsettiğimiz 

üzere, sosyal ağlarda da oluĢan yeni toplumsal hareketler hükümetleri ele geçirmeyi 

değil dönüĢtürmeyi amaçlarlar. 

 

7. Gezi Parkı toplumsal hareketi “siyasi” bir toplumsal hareket değildir. Castells‘e 

göre, sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketler etkileĢim halindeki yerel topluluklar 

üzerinde yükselen, ağlara dayalı yeni bir demokrasi ütopyasını yansıtırlar. Bu ütopya, 

toplumun kurumlarına karĢı istenilen özerkliğin ütopyasıdır. 

 

8. Gezi Parkı toplumsal hareketi önceden belirlenmiĢ bir “programa dayalı” bir 

hareket değildir. Sosyal ağlarda görülen bu hareketlerin katılımcılarının kendi hayat 

koĢullarıyla ilgili kararları vermeye yönelik gelebilecek çok sayıda taleplerinin 

olması yanı sıra taleplerin çeĢitliliği ve sınırsız olması ve bu hareketlerin herhangi bir 

örgütlenmeye dayanmaz ve bu nedenle de önceden planlanmıĢ hareketler değildir. 

 

9. Gezi Parkı toplumsal hareketi “Lidersiz ve Merkezsiz” bir hareket. Sosyal ağlarda 

gerçekleĢen bu hareketler genellikle lidersiz hareketlerdir. Dolayısıyla katılımcılar 

yaygın kabul gören örtülü kurallar ile toplumsal hareketin diğer katılımcılarıyla 

birlikte kendi kendisini yönetir. 

 

10. Gezi Parkı toplumsal hareketi “şiddet dışı” bir harekettir. Sosyal ağlarda geliĢen 

bu hareketler genellikle barıĢçıl sivil baĢkaldırı eylemleridirler. Aynı zamanda 
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kamusal alanın iĢgal edilmesi gibi eylemlere de giriĢerek hareketin meydan 

okumasının yoğunluğuna bağlı olarak farklı düzeylerde kolektif eylemler 

gerçekleĢtirebilirler. 

 

 

11. Gezi Parkı toplumsal hareketinde harekete katılan sosyal ağ kullanıcıları “zaman 

dışı zaman deneyimi” yaĢamıĢlardır. Sosyal ağlarda katılımcıların hayatlarını sanki 

hayallerinin alternatif toplumu olabilirmiĢ gibi örgütleyerek, gündelik hayatlarının 

kısıtlamalarından özgür bir biçimde anı bağımsız bir biçimde yaĢarlar. 

 

12. Gezi Parkı toplumsal hareketi “hem yerel hem küresel” bir harekettir. Sosyal 

ağlarda oluĢan bu hareketler kendilerine özgü sorunlarla baĢlar, kendi ağlarını kurar, 

kendi kent uzamını iĢgal ederek ve internet ağlarına bağlanarak kamusal mekânı inĢa 

ederler. Ancak aynı zamanda küreseldirler, çünkü küresel örgüt ağlarıyla bağlantılı 

olduklarından baĢka coğrafyalarda yaĢanan deneyimleri öğrenirler ve bu 

deneyimlerden esinlenirler. 

4.2. AraĢtırmanın Önemi 

 

ÇalıĢmanın yeni toplumsal hareketlere etkileri bağlamında sosyal ağların rolünün 

belirlenmesi konusunda bir örnek teĢkil ederek sosyal bilimler alanında katkıda 

bulunacağı düĢünülmektedir. 

4.3. AraĢtırmanın Yöntemi 

 

Bu bölümde, araĢtırmanın modeli, araĢtırmanın evren ve örneklemi, araĢtırmanın veri 

toplama araçları, araĢtırmanın verilerinin toplanması ve verilerin analizine iliĢkin 

bilgilere yer verilerek çalıĢmanın yöntemi ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Bu araĢtırma, nicel araĢtırma yöntemi kullanılarak yapılandırılılacaktır. ÇalıĢmada, 

sosyal ağlara ve toplumsal hareketlere iliĢkin kuramsal bilgiler genel olarak ele 

alınmaktadır ancak uygulama aĢaması Gezi Parkı toplumsal hareketi ile sınırlıdır.  

4.3.1. AraĢtırmanın Modeli 

Mulgan‘ın da belirttiği gibi yeni teknolojilerin temelini attığı, yeni sosyal 

oluĢumların, süreçlerin değerlendirilmesi, bu geliĢmelerin toplum ve insanlar 

açısından yarattığı sonuçlardan bir anlam çıkara bilinmesi ancak özel bazı analizler 
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ve ampirik gözlemlerle mümkündür (Mulgan, 1991: 21). Bu bağlamda, sosyal 

ağların Castells‘in ağ toplumu çerçevesinde yeni toplumsal hareketler üzerindeki 

rolünü ortaya koymaya yönelik bu araĢtırma yazılı doküman ve belgeleri içerik 

analizi yöntemiyle inceleyecektir. Bu bağlamda, verilerin toplanması sürecinde bağlı 

kalınan nitel araĢtırma yöntemi, verilerin çözümlenmesi sürecinde kullanılacaktır.  

 

4.3.2. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

ÇalıĢmada sosyal ağlara ve toplumsal hareketlere iliĢkin kuramsal bilgiler genel 

olarak ele alınmakta ancak uygulama aĢaması Gezi Parkı toplumsal hareketi ile 

sınırlıdır. Türkiye‘de 2012-2013 yıllarından itibaren Twitter kullanıcı sayısının 7,2 

milyon dan 9.6 milyona ulaĢan bir artıĢı görülmüĢtür. Bu artıĢtaki en büyük etken 

2013 Mayıs ayında meydana gelen Gezi hareketi gösterilmektedir (Tunç, 2014).  

Mayıs - Haziran 2013 tarihlerinde Gezi Parkı protestoları süresince Twitter Türk 

halkı için en yaygın kabul gören bir haber kaynağı haline gelmiĢtir. Türkiye'de 

günlük gönderilen tweets sayısı 7 milyondan hareketin patlak verdiği 31 Mayıs günü 

,  15,2 milyona ulaĢmıĢtır (Somento, 2013). Dolayısıyla bireylerin bilgi ve haber 

arayıĢı için Twitter önemli bir sosyal ağ aracı olmuĢtur. Bu nedenle, anlık mesajlaĢma 

özelliğiyle birlikte gezi hareketinde en çok kullanılan sosyal ağ aracı olmasından dolayı 

bu çalıĢmada Twitter veri toplama aracı olarak ele alınmıĢtır. 

 

Bu kapsamda, veri toplama aracı olarak Twitter verilerine dayalı olarak 31 Mayıs 

2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla 

ilgili en sık kullanılan 10 hashtag‘den gönderilen 5 bin 516 adet tweet ele alınarak, 

eylemin sosyal paylaĢım ağı olan Twitter‘daki yansıması incelenecektir. Bu 

bağlamda, birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir 

araya getirilerek, anlaĢılır bir biçimde düzenlenip analiz yöntemine uygun Ģekilde 

değerlendirilecektir. AraĢtırmada geriye dönük olarak olayların geçtiği tarihler 

arasında Twitter‘da yer alan 10 hashtag‘den gönderilen 5 bin 516 adet tweet olaylarla 

ilgili veriler oluĢturulacak belirli temalar altında kodlanarak ve elde edilecek veriler 

analiz edilecektir. Bu bağlamda, veriler arasında yer alan bir sözcük, cümle ve 

paragraf gibi anlamlı bölümler kodlanıp taĢıdıkları kavramlara göre belirlenen 

temalar altında sınıflandırılacaktır. 
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4.3.3. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Toplumsal hareketler ve sosyal ağlar iliĢkisi düzleminde yabancı literatürde birçok 

yayın yapılmıĢ olmasına rağmen, ülkemizde konu ile ilgili akademik anlamda 

yapılmıĢ birkaç çalıĢma haricinde yayın bulunmamaktadır. ÇalıĢmanın iki sınırlılığı 

bulunmaktadır. Birincisi Twitter‘daki hashtag seçimi ile ilgi olan sınırlılıktır. Gezi 

Parkı olayları sürecinin yalnızca bir haftalık zaman aralığında 29 Mayıs 2013 ile 04 

Haziran 2013 tarihleri arasında Twitter üzerinden 98 milyon 334 bin 370 tweet 

(Somemto, 2013) yayınlanması ve bunların tümünün incelenmesi çalıĢmayı 

zorlaĢtıracaktır. Zamanın kısıtlılığı nedeniyle yalnızca 31 Mayıs 2013 tarihinde 

Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 

10 hashtag‘in ele alınmasıyla sınırlandırılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmamızın ikinci sınırını zaman aralığı oluĢturmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle 

çalıĢmanın bir gün ile sınırlandırılmasının diğer bir nedeni de Twitter‘da yoğun ileti 

akıĢının var olmasıdır. Gönderilen tweetlerin kayıt altına alınabilmesi için araĢtırma 

yürütücüsü hesap sahiplerinin gönderilerini Twitter‘ın ileti gönderim özelliği gereği 

geriye doğru tarama yöntemiyle elde etmiĢtir. Bunlar tweetlerin hesap sahipleri 

tarafından anlık olarak gönderilebilmesi ve gönderilen iletilerin hesap sahipleri 

tarafından silinebilmesidir. Diğer bir etken de, bu araĢtırmanın geçmiĢ tarihe dönük 

bir çalıĢma olmasıdır. Bu anlamda, geçmiĢe yönelik verilerin elektronik ortamda 

eriĢimlerinin araĢtırmacılar açısından en büyük engellerden birini oluĢturmaktadır. 

Bu nedenle örneklem döneminde iletilerin tamamına (%100) eriĢebilmek için sürekli 

ve anlık bir gözlem yapılması gerekmektedir ki bu da mümkün değildir. Ayrıca 

tweetleri depolamanın daha etkin bir yolu bulunmadığından bu tez çalıĢmasında 

gönderilen tweetler bu yolla elde edilmiĢtir. 

4.3.4. AraĢtırmanın Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçları iki aĢamada oluĢturulmuĢtur. Öncelikle 

ağ toplumu ile ilgili kapsamlı bir alanyazın taraması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

kapsamda, var olan örnekler ve alanda gerçekleĢtirilen kuramsal çalıĢmalar 
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incelendikten sonra ağ toplumuna iliĢkin konular tezin amacına hizmet edecek 

Ģekilde ortaya konulmuĢtur. Ġkinci aĢamada ise, araĢtırmanın amacı doğrultusunda 

veri toplama formundaki her bir bölüm, ilgili alanyazın taramasından yola çıkılarak 

araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢ ve uzman görüĢü kapsamında tez danıĢmanının 

ve tez izleme jürisinde bulunan öğretim üyelerinin görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. 

4.3.5. AraĢtırmanın Verilerinin Toplanması 

Bu çalıĢmada Gezi Parkı toplumsal hareketi kapsamında, veri toplama aracı olan 

Twitter verilerine dayalı olarak 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden 

hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag 

üzerinden gönderilen 5 bin 516 Adet tweetler incelenmiĢtir. Twitter‘ın hashtag 

paylaĢımları niceliksel yolla ölçülmüĢtür. Elde edilen veriler üzerinde niteliksel 

değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

 

4.4. Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Bu çalıĢmada da, 31 Mayıs 2013 tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de 

tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 

516 Adet tweetlerden elde edilen niceliksel bulgularda Twitter‘da bireylerin 

paylaĢımları niteliksel sonuçlar elde etmemizi sağlamıĢtır. Twitter‘da bireylerin 

hangi konuları paylaĢtıkları üzerine göndermiĢ oldukları tweetler ön incelemeye tabi 

tutularak kategoriler belirlenmiĢ ve kodlamalar oluĢturulmuĢtur. Elde ettiği veriler 

irdelenerek, bu verileri anlamlı kategorilere ayırarak bu sayede her bölümün 

kuramsal bağlamda ne anlam ifade ettiğini bulmaya çalıĢılmıĢtır. Kendi içerisinde 

anlamlı bir tutarlılık gösteren ve isimlendirilip kısaca kodlanan bu bölümler bir 

sözcükten veya bir cümleden ibarettir. AraĢtırmacı bu yolla tüm verileri kodlayarak 

bir kod listesi oluĢturur (Yıldırım ve ġimĢek, 2006). Daha önceden belirlenmiĢ 

kavramlara göre yapılan kodlama, verilerden çıkarılan kavramlara göre yapılan 

kodlama ve genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama olmak üzere üç tür kodlama 

biçimi vardır (Yıldırım ve ġimĢek, 2006). Bu araĢtırmada, önceden belirlenen bir kod 

listesi mevcut olmadığından dolayı araĢtırmada verilerden çıkarılan kavramlara göre 

yapılan kodlama türü kullanılacaktır. Nitel verilerin nicel verilere dönüĢtürülerek 

kıyaslamalar yapılabilmesi ön çalıĢma sonucunda kategoriler metin içerisinden 

çıkartılarak oluĢturulmuĢtur. Belirlenen kategoriler Ģu Ģekildedir; 
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1. Gezi Parkı toplumsal hareketi bir “öfke kıvılcımıyla” mı tetiklenmiĢtir? 

Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: ―polis‖, ―çevik 

polis‖, ―sivil polis‖, ―polis iĢgali‖, ―polis terörü‖, ―polis saldırısı‖, ―Ģafak vakti‖, 

―biber gazı‖, ―gaz‖, ―gaz bombası‖, ―gaz kapsülü‖, ―cop‖, ―müdahale‖, ―jammer‖, 

―saldırı‖, ―iĢkence‖,  ―dozer‖, ―panzer‖, ―Ģafak vakti‖, ―baskın‖, ―çatıĢma‖, ―silah‖, 

―yaylım ateĢi‖, ―savaĢ‖, ―toma‖, ―yıldırama‖, ―püskürtme‖, ―abluka‖, ―Ģiddet‖, 

―orantısız Ģiddet‖, ―zulüm‖, ―kaba kuvvet‖, ―kıyım‖, ―mermi‖, ―plastik mermi‖, 

―pusuya düĢürmek‖, ―gaz bombası fiĢeği‖, ―bombalama‖, ―bombardıman‖, ―tazyikli 

su‖, ―göz altına alma‖, vb. kelimeler ve cümleler aranacaktır. 

 

2. Gezi Parkı toplumsal hareketinin geliĢimi “viral yayılım” biçimde mi 

gerçekleĢmiĢtir? 

Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: ―susma dur‖, ―dur 

de‖, ―diren‖, ―vaz geçme‖, ―sahip çık‖, ―hakkını savun‖, ―uyan‖, ―birlik ol‖, 

―eylem‖, ―omuz omuza‖, ―direniĢ‖, ―müdahale‖, ―çatıĢma‖, ―koru‖, ―gel‖, 

―geliyoruz‖, ―ayağa kalk‖, ―destek ver‖, ―ses ver‖, ―yanınızdayız‖, ―gezi için 

taksime‖, ―kazanacağız‖, ―meydandayız‖, ―duyur‖, ―boyun eğme‖, ―izin verme‖, 

―orada olmak‖, ―AVM olmayacak‖, ―sattırmayacağız‖, ―iyi bir proje istiyoruz‖, 

―sonuna kadar‖, ―durmak yok yola devam‖ vb. kelimeler ve toplanma yer ve tarih 

belirten çağrı cümleleri olan tweetler incelenecektir.  

 

3. Gezi Parkı toplumsal hareketi “birçok biçimde ağlar” oluĢturmuĢ mudur?  

Tweetlerde farklı medya araçlarıyla olan “Stream” uygulaması ile “ustream” ve 

“livestream” paylaĢımları ve diğer video ve fotoğraf paylaĢımları incelenecektir. 

 

4. Gezi Parkı toplumsal hareketi “hem internette hem kent uzamında” yatay, çok 

biçimli ağlar birlikteliği yarattı mı?  

Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: ġehir, semt, cadde ve 

sokak, bilinen mekân ve sembolik yer isimleri ile birlikte bir yerde olmayı ifade eden 

kelimeler; ―meydan‖, ―toplanmak‖, ―yürümek‖, ―park‖, ―gezi parkı‖, ―gezi parkında 

nöbet‖, ―gezide ağaç nöbeti‖, ―kalabalık‖, ―ağaç altında oturma‖, ―okanbayulgen 

kitap okuyor‖, ―parkların kardeĢliği‖, ―uğramak‖, ―açık havada‖, ―oturma eylemi‖, 
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―ayakta‖ vb. kelimeler ve cümlelerin yanı sıra kent uzamından fotoğraf ve video 

paylaĢımları aranacaktır. 

 

5. Gezi Parkı toplumsal hareketinde kullanılan sosyal ağlarda “özerklik” uzamı 

görülmekte midir?  

Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: ―doğa‖, 

―demokrasi‖, ―adalet‖, ―insanlık‖, ―insan hakları‖ ―antikapitalist‖, ―ağacı koruma‖, 

―kadın hakları‖, ―azınlık hakları‖, ―iĢçi‖, ―emekçi‖, ―hak‖, ―özgürlük‖, ―özerklik‖, 

―yeĢili koruma‖, ―çevreyi koruma‖, ―hayvanı koruma‖, ―lgbt‖ ve ―parklar, sokaklar, 

kent bizim‖ vb. kelimeler ve cümleler aranacaktır. 

 

6. Gezi Parkı toplumsal hareketi “toplumun değerlerini değiştirmeyi” amaçlayan 

bir toplumsal hareket midir?  

Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: ―düzeni 

değiĢtirmek‖, ―hükümeti yıkmak‖, ―yönetimi değiĢtirmek‖, ―Gezi parkı kıĢla olsun‖, 

―kıĢla yapılsın‖ vb. kelimeler ve cümleler aranacaktır. 

 

7. Gezi Parkı toplumsal hareketi “siyasi” bir toplumsal hareket midir?  

Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: ―siyasi parti‖, 

―CHP‖, ―MHP‖, ―HDP‖, ―AKP‖, ―BDP‖, ―seçim‖, ―sandık‖, ―oy‖, ―düzen‖, 

―milletvekili‖, ―milletvekili isimleri‖, ―örgüt adları‖, ―ülkücü‖, ―sağcı‖, ―solcu‖, 

―sosyalizm‖, ―komünizm‖, ―liberalizm‖ vb. kelimeler ve cümleler ile birlikte 

herhangi bir siyasi parti veya örgüte yönelik tweetler aranacaktır. 

 

8. Gezi Parkı toplumsal hareketi önceden belirlenmiĢ bir “programa dayalı” bir 

hareket midir?  

Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: Herhangi bir siyasi 

partinin ve örgütün harekete yönelik program açmalı atılmıĢ tweetler aranacaktır. 

 

9. Gezi Parkı toplumsal hareketi “Lidersiz ve Merkezsiz” bir hareket midir? 

Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: ―gezi platformu‖ 

―Abbasağa toplanmaları‖, ―Yoğurtçu toplanmaları‖ ve ―forum‖ vb. kelimeler ve 

cümleler ile birlikte herhangi bir siyasi parti veya örgüte ait tweetler aranacaktır. 

 

10. Gezi Parkı toplumsal hareketi “şiddet dışı” bir hareket midir? 
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Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: Öncelikle, “Şiddet 

İçeren Hareketler Olması” yönünde; ―savaĢmak‖, ―öldürmek‖, ―yağmalamak‖, 

―yıkmak‖, ―kesmek‖, ―silahını al‖, ―bombalamak‖  vb. kelimeler ve cümleleri içeren 

tweetler aranacaktır. “Şiddet Dışı Hareketler Olması” yönünde de; sessiz protestoları 

ifade eden kelimelerden ―duran adam‖, ―kitap okuyan adam‖ vb. kelimelerin yanı 

sıra ―zıpla zıpla‖, ―çarĢı‖, ―toma‖, ―tencere tava‖ vb. kelimeler ve cümlelerin yanı 

sıra mizah içerikli tweetler aranacaktır. 

 

11. Gezi Parkı toplumsal hareketinde harekete katılan sosyal ağ kullanıcıları 

“zaman dışı zaman deneyimi” yaĢadılar mı?  

Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: ―iĢten sonra‖, ―mesai 

bitimi‖, ―sınavdan sonra‖, ―gece nöbeti‖, ―ağaç nöbeti‖, ―eylem vakti‖, ―konserden 

sonra‖, ―parkta film gösterimi‖, ―hafta sonu‖, ―uğrama‖, ―yine gelme‖ vb. kelimeler 

ve cümleler aranacaktır. 

 

12. Gezi Parkı toplumsal hareketi “hem yerel hem küresel” bir hareket midir?  

Hashtag‟larda aranacak ifadeyi refere eden anahtar kelimeler: YurtdıĢında yaĢayan 

hem Türk hem de yabancı uyruklu kiĢilerin destek tweetlerinin yanı sıra ulus ötesi 

farkındalığı sağlayan anahtar kelimeler ―anonymous‖, ―redhack‖ ve 

―occupywallstreet‖ vb. ulus ötesi grupların destek tweetleri aranacaktır.  

 

Sadece verilerin kodlanması ve bu kodlara göre yapılacak olan sınıflandırma aĢaması 

yeterli olarak kabul edilmediğinden bu noktada ortaya koyulan kodlardan yola 

çıkarak verileri genel çerçevede açıklayabilen ve kodları belirli kategoriler altında 

toplayabilen temaların bulunması gereklidir (Yıldırım ve ġimĢek, 2006). Temaların 

bulunması süreci içerik analizi yönteminin ikinci aĢamasıdır. Bu süreçte kodlar 

benzer yönleri dikkate alınarak bir araya getirilerek tematik kodlama iĢlemi 

gerçekleĢtirilir. Tematik kodlama iĢlemi yaparken oluĢturulan temanın altında yer 

alan verilerin anlamlı bir bütün oluĢturmasına yani iç tutarlılığına ve bir de 

oluĢturulan temalarının tamamının araĢtırma sonucu elde edilen verileri anlamlı bir 

biçimde açıklayabilmesine yani dıĢ tutarlılığına dikkat edilmelidir. Üçüncü 

aĢamasında araĢtırmacı kodlama ve tematik kodlama sonucu elde ettiği verileri 

okuyucu tarafından anlaĢılabilir bir dille düzenler, tanımlandırır ve değerlendirir. 

Tüm bu üç aĢamanın sonucunda araĢtırmacı tarafından elde edilen bilgilerin 
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yorumlanması ve bazı sonuçlara ulaĢılması dördüncü ve son aĢama olan bulguların 

yorumlanması bölümünde okuyucuya sunulur. 

 

 

 

4.4.1. Türkiye‟de TV, Ġnternet, Online Mobil Cihazları ve Sosyal Ağlarda 

Harcanan Zaman 

ġekil 4.1. Türkiye‟de Ocak 2015 tarihine kadar TV, Ġnternet, Online Mobil Cihazları ve 

Sosyal Ağlarda Harcanan Zaman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi/ 

(EriĢim tarihi: Mart, 2015) 

 

Günde 

 4 saat 37 dakikayı internette 

 2 saat 51 dakikayı mobil internette 

 2 saat 56 dakikayı sosyal medyada 

Geçirdiği belirtilen ülkemiz internet kullanıcısının televizyon baĢında geçirdiği 

süreyse internetin neredeyse yarısı olarak açıklanmıĢ: 2 saat 17 dakika (Ferah, 2015). 

 

 

 

 

 

http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi/
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Kadın 
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45yaş  
 

%40,8             %52,3 %73,5 %56,8 %18,9

 
 

 
 

 

 

 

 

 

4.4.2. Türkiye‟deki Cinsiyet ve YaĢa Göre Ġnternet Kullanıcı Penetrasyonu 

ġekil 4.2. Nisan 2014 tarihine kadar Türkiye‟deki Cinsiyet ve YaĢa Göre Ġnternet Kullanıcı 

Penetrasyonu 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kaynak:http://www.iabturkiye.org/sites/default/files/infografik_nisan.pdf  
(EriĢim tarihi: Mart, 2015) 

 

 

Yukarıda verilen ġekil 4.2.de IAB Türkiye internet ölçümleme araĢtırmasından 

alınan bilgilere göre, 2014 Nisan ayında Türkiye‘deki internet kullanıcı cinsiyete ve 

yaĢa göre oranları görülmektedir (IAB Türkiye, 2015). Türk internet dünyasında, 

erkek nüfus daha fazla %52,3 ve kadınlar azınlıkta %40,8. Ayrıca erkeklerin 

internette daha aktif olduğu da görülüyor. Ortalama bir Türk erkek kullanıcı bir ayda, 

bir kadın kullanıcıya kıyasla 4 saat 48 dakika daha fazla online oluyor ve kadın 

kullanıcıların görüntülediğinden 418 adet daha fazla sayfa görüntülüyor. Ġnternete 

bağlanan kadınlar dijital dünya için büyük bir hedef kitle konumunda. Türkiye'de 

yaĢayan 12 yaĢ üstü 12,5 milyon kadın internete bağlanıyor ve bir ayda ortalama 32 

saatlerini online geçiriyorlar. Kadın internet kullanıcılarının yaklaĢık %80' i 35 yaĢ 

altı bireylerden oluĢuyor; yarısından fazlası aile için yapılan alıĢveriĢlerde karar 

verici role sahip, yarısından fazlası lise ve üzeri eğitimli; beĢte biri ise çocuk sahibi. 

Kadınların ilgi duyduğu site kategorilerine bakıldığında genel online nüfusa paralel 

olarak ilk 3 sırayı arama motorları (%95), sosyal ağlar (%92) ve video siteleri (%77) 

alıyor (Gemius Knowledge, 2014). 

 

http://www.iabturkiye.org/sites/default/files/infografik_nisan.pdf
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Türkiye‘de 35 yaĢın altındaki gençler Türkiye'de online nüfusun %71'ini oluĢturuyor. 

25 ile 34 yaĢ arası kullanıcılar ise en aktif olanlar. Bu grup içinden ortalama bir 

kullanıcı ayda 49 saat 48 dakika online oluyor ve 1189 adet sayfa görüntülüyor. En 

küçük grup ise 55 yaĢ ve üstündeki yaĢlı kullanıcılara ait. Türkiye'de 12 - 34 yaĢ 

arası toplam nüfusun %70'e yakını internete bağlanıyor. Özellikle 18-24 yaĢ arası 

gençlerde bu oran %76'ya yükseliyor. Genel olarak bakıldığında çevrimiçi oldukları 

sürenin önemli bir bölümünü sosyal medya kanallarında geçiriyorlar. Ya bir Ģeyler 

arıyorlar ya da video izliyorlar. 12 – 34 yaĢ arası bireylerin yoğunlukla tercih ettiği 

site kategorileri arasında en yüksek eriĢimi arama motorları (%96), sosyal ağlar 

(%93) ve video siteleri (%76) alıyor. Bu yaĢ grubundaki bir internet kullanıcısı 

sosyal ağlarda ayda ortalama 10 saatten fazla, arama motorlarında 7 saatten fazla 

zaman geçirirken, video sitelerine 3 saatini ayırıyor (Gemius Knowledge, 2014). 

4.4.3. Türkiye‟de En Çok Kullanılan Sosyal Ağlar 

ġekil 4.3. Türkiye‟de Ocak 2015 tarihine kadar En Çok Kullanılan Sosyal Ağlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi/ 

(EriĢim tarihi: Mart, 2015) 

 

Türkiye‘de ise 37,7 milyon internet kullanıcısı ve 40 milyon aktif sosyal medya 

hesabı var. Yani Türkiye‘nin nüfusunun yarısı sosyal ağları kullanıyor ve internet 

kullanıcılarının bazılarının iki ve üstü sosyal ağ hesabı var görünüyor. Bu rapora 

göre, ülkemizdeki mobil telefon kullanıcı sayısı ise 69,6 milyon. Cep telefonu veya 

tablet internete bağlanan mobil kullanıcısı ise 32 milyon civarında. Ülkemizde de 

http://sosyalmedya.co/14-maddeyle-turkiyenin-dijital-dunyasi/
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kullanılan ve çok kullanılan sosyal medya platformlarının son aktif kullanıcı 

istatistiklerine göre, Facebook‘un ilk 3‘ü oluĢturduğu sosyal ağ kullanımında 

ardından Twitter ve Google takip etmiĢ. Instagram‘ın Google‘dan az kullanılmasıyla 

dikkat çektiği tabloda küresel kullanımdaysa Twitter‘ın, Instagram‘ın altında yer 

aldığını belirtelim (Ferah, 2015). 

Genç internet kullanıcı sayısının çok fazla olduğu Türkiye'de sosyal medya, dijital 

dünyanın merkezinde yer alıyor. GemiusAudience araĢtırmalarının sonuçlarına göre, 

Facebook ve Youtube ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de ortalama bir internet 

kullanıcısı ayda 12 saat 48 dakikasını Facebook'ta geçiriyor. Öte yandan Twitter 

önemli bir rakip haline gelmiĢ durumda. 2013 yılı verilerine göre, 36.5 milyon Türk 

internet kullanıcısının 11.5 milyonu Twitter kullanıyor. Türkiye'nin birçok geliĢmiĢ 

dijital ülkeye kıyasla daha aktif Twitter kullanıcılarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

New York Üniversitesi tarafından yürütülen araĢtırmalara göre toplumsal geliĢmeler 

ile ilgili konularda Türkiye'deki Twitter kullanımının yoğunluğu ciddi bir artıĢ 

gösteriyor (Gemius Knowledge, 2014). 

4.4.4. Gezi Parkı Toplumsal Hareketi ve Özellikleri 

Gezi Parkı toplumsal hareketi ile sosyal ağlar iliĢkisinin incelenmeye geçilmesinden 

önce hareketinin nasıl baĢladığına dair bir kronolojik bilginin verilmesi hareketin 

yapısının anlaĢılması doğrultusunda aydınlatıcı olacaktır. Taksim Gezi Parkı 

protestoları 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Ġstanbul‘un Beyoğlu ilçesinde 

bulunan Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‘ne sadece halkın geneline yönelik hizmette 

kullanılmak üzere tahsis edilmiĢ olan Taksim Gezi Parkı‘na Ġstanbul 6‘ncı Ġdare 

Mahkemesi ve 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı olduğu 

halde tarihi Topçu KıĢlası‘nı “Taksim Yayalaştırma Projesi” çerçevesinde 

hükümetin imar izni olmadan yeniden inĢa etmesini engelleme eylemi olarak 

baĢlamıĢtır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Gezi_Park%C4%B1_protestolar%C4%B1). 

Mekânın önemi bakımından Taksim Meydanı‘nın tarihi geçmiĢine bakıldığında, 

baĢlangıçta çeĢitli Osmanlı soyuna ait mezarlık alanı olarak kullanılan Taksim 

Meydanı ve Taksim Gezi Parkı‘nın da içinde bulunduğu bu alanın üzerine, 1806 

yılında askeri amaçların yanı sıra “cambaz gösterileri, at yarışları, Rum hacıların 

konaklaması” gibi farklı amaçlara yönelik kullanılmak üzere “Halil Paşa Topçu 

Kışlası‖ inĢa edilmiĢtir. II. MeĢrutiyet dönemine kadar Ġstanbul'a getirilen meclisi ve 

https://tr.wikipedia.org/wiki/61._T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_H%C3%BCk%C3%BBmeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/Beyo%C4%9Flu
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_B%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir_Belediyesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Gezi_Park%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Top%C3%A7u_K%C4%B1%C5%9Flas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Yayala%C5%9Ft%C4%B1rma_Projesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gezi_Park%C4%B1_protestolar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Meydan%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Meydan%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Gezi_Park%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_K%C4%B1%C5%9Flas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_K%C4%B1%C5%9Flas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Me%C5%9Frutiyet
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padiĢahı korumakla görevli avcı taburlarının mekânı olarak kullanılan kıĢla ilerleyen 

yıllarda önemini yitirerek 1913‘te Sanayi ve Ticaret ġirket-i Milliye-i Osmaniye‘ye 

satılır. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar kıĢlanın orta kısmındaki eğitim alanı futbol 

sahası haline getirilir ve uzun yıllar futbol maçları ve çeĢitli gösteriler için kullanılan 

bu mekân Cumhuriyetin ilanından sonra “Taksim Stadı” adını alır. 1926 yılında 

alandaki Osmanlı soyuna ait mezarlıkların buradan kaldırılıp parsellenerek satılıp 

özel mülkiyete dönüĢtürülen kıĢla, 1930‘lu yılların sonlarında Fransız mimar Henri 

Prost‘un tiyatro, sinema ve sergi salonlarının yer aldığı “Prost projesi” 

doğrultusunda yıkılır ancak 1940‘lı yıllarda bu projeden vazgeçilir. 1942 yılında gezi 

parkı projesi baĢlatılarak kıĢla, 1943 yılında dönemin Ġstanbul Belediye 

BaĢkanı Lütfü Kırdar tarafından “Taksim Gezi Parkı” açılır. 16 Eylül 2011 

tarihinde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından, 1930‘da yıkılmıĢ olan Topçu 

KıĢlası, yaklaĢık 28.900 metrekare ve üç kattan oluĢacak “Taksim Yayalaştırma 

Projesi” kapsamında oy birliği ile yeniden inĢa edilme kararı alınır. 04 Ocak 2012 

tarihinde Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanan “Taksim Yayalaştırma Projesi” 

özellikle, parkın yerine bir bina inĢa edilecek olması ve parkın yok olması açısından 

birçok sivil toplum örgütü ve gruplarca olumsuz eleĢtiriler alır. Bunun üzerine, 06 

ġubat 2012 tarihinde Mimarlar Odası ve ġehir Plancıları Odası Gezi Parkı‘nın 

tescillenmesi için 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kuruluna baĢvuruda bulunur. Ancak, Haziran 2012'de dönemin BaĢbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan‘ın, Topçu KıĢlası‘nın aslına uygun olarak yeniden inĢa edileceğini 

açıklaması 06 Haziran 2012 tarihinde bu konuda ilk protestolarından birisinin 

gerçekleĢmesine neden olur. 04 Ekim 2012 tarihinde Taksim Gezi Parkı‘nın 

yıkılması için ilk çalıĢmalar baĢlar. 02 Mart 2013 tarihinde “Taksim Dayanışması” 

grubu üyeleri parkın yıkımına karĢı imza kampanyası baĢlatırlar. 14 Nisan 2013 

tarihinde de park alanının kıĢlaya dönüĢtürülmesini protesto etmek için “Taksim Gezi 

Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği” tarafından “Taksim Gezi Parkı 

Festivali”‘nin ilki düzenlenir.
  

 

Taksim Meydanı‘nda Gezi Parkı‘nı yayalaĢtırma projesi kapsamında Topçu KıĢlası 

mimarisinin aslına uygun olarak yeniden inĢa edilmeyerek bir AVM‘ye 

dönüĢtürülme projesine karĢı Mimarlar Odası ve ġehir Plancıları Odası konuya 

iliĢkin itirazlarını Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunmuĢtur. Ġlk 

baĢta haklı bulunarak projenin durdurulma kararı alınmasına rağmen daha sonra 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyetin_ilan%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Stad%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Henri_Prost
https://tr.wikipedia.org/wiki/Henri_Prost
https://tr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCtf%C3%BC_K%C4%B1rdar
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_B%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir_Belediyesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Yayala%C5%9Ft%C4%B1rma_Projesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Yayala%C5%9Ft%C4%B1rma_Projesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/An%C4%B1tlar_Kurulu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Yayala%C5%9Ft%C4%B1rma_Projesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mimarlar_Odas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eehir_Planc%C4%B1lar%C4%B1_Odas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/2_Numaral%C4%B1_K%C3%BClt%C3%BCr_ve_Tabiat_Varl%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1_Koruma_Kurulu
https://tr.wikipedia.org/wiki/2_Numaral%C4%B1_K%C3%BClt%C3%BCr_ve_Tabiat_Varl%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1_Koruma_Kurulu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Gezi_Park%C4%B1_Koruma_ve_G%C3%BCzelle%C5%9Ftirme_Derne%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Gezi_Park%C4%B1_Koruma_ve_G%C3%BCzelle%C5%9Ftirme_Derne%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/1._Taksim_Gezi_Park%C4%B1_Festivali
https://tr.wikipedia.org/wiki/1._Taksim_Gezi_Park%C4%B1_Festivali
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hükümetin baskısıyla inĢaata onay verilmesi üzerine, 27 Mayıs 2013 tarihinde 

Taksim‘deki Gezi Parkı‘nın Asker Ocağı Caddesi‘ne bakan duvarının 3 metrelik 

kısmının bu projesi kapsamında yıkılarak taĢınmak üzere burada bulunan beĢ ağaç 

yerinden sökülür. Bu olay üzerine Taksim DayanıĢma grubu yıkımın gerçekleĢtiği 

saatlerde eyleme baĢlar ve o günün akĢamında 40-50 kiĢilik grup çadır kurup parkta 

sabahlarlar. “Böylece modern demokrasilerde anayasal bir hak olan ve yeni yüzyılın 

en popüler hareketi olan çevreci hareketi başlatmışlardır” (IĢık, 2013).  

 

 

28 Mayıs ve 29 Mayıs‘ta Taksim Gezi Parkı‘ndaki çadır kurup nöbet tutan Taksim 

DayanıĢma Platformu gözcüleri 30 Mayıs sabaha karĢı saat 05:00 sıralarında çevik 

kuvvet polislerinin biber gazı kullanmalarının yanı sıra Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi‘nin zabıtaları tarafından çadırlarının yakılmasıyla birlikte çok sert bir 

polis müdahalesine maruz kalırlar. 31 Mayıs Cuma günü sabah yine aynı saatte 

05:00‘te polis ikinci bir Ģafak baskını yaparak bu defa Gezi Parkı‘nda bulunan 

yurttaĢların üzenine TOMA‘lardan tazyikli su le birlikte yoğun biçimde biber gazı 

bombası atar. Nitekim bu uygulamanın sonucunda polis müdahalesinin 

görüntülerinin cep telefonu kameraları ile çekilerek özellikle Facebook ve Twitter‘da 

yayınlanması sonucunda olayların sosyal medyaya yansımasıyla durumu haber alan 

binlerce kiĢi destek protestolarıyla Gezi Parkı‘na akın etmeye baĢlar. 

 

Sosyal ağlar aracılığıyla yayılan bu görüntülerle önceleri polisin olaylara 

müdahalesine karĢı tepkiye dönüĢen hareket daha sonra büyümüĢ ve hükümetin 

tavrına karĢı bir protesto kimliğine bürünmüĢtür. Aynı gün, protestolar ülkenin farklı 

Ģehirlerinde; Ankara, Ġzmir, Mersin, Ġzmit, Konya, Manisa gibi pek çok yerde 

görülür. Buradan hareketle, Konda DanıĢmanlık ve AraĢtırma Ģirketinin yaptığı 

araĢtırmaya göre; Taksim Gezi Parkı eylemcilerinin %69‘u olayları sosyal medyadan 

duyduğunu ifade eder (Kongar 2013: 20-33). Bu bağlamda, sosyal ağ toplumsal 

hareketlerinin Türkiye‘ye yansıması 27 Mayıs-15 Haziran 2013 tarihlerinde Taksim 

Gezi Parkı‘ndaki protestolar olarak gösterilebilir. 
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ġekil 4.4. 29 Mayıs-04 Haziran 2013 Tarihleri Arasında Gün Bazlı Tweet Sayısı  

 

 

Kaynak: (Somemto, 2013)http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-

Haftas%C4%B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (EriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

Gezi Parkı toplumsal hareketinin sosyal medya analizini yapan Somemto‘nun 

verilerine göre, olayların tırmanıĢa geçtiği 29 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında 

toplam 143 milyon 795 bin 432 adet Türkçe içerikli tweet yayınlanmıĢtır. Verilerin 

sonucunda aktif Türk Tweetter kullanıcı sayısının 29 Mayıs 2013 tarihine kadar 7 

milyon 328 bin iken, 30 Mayıs‘ta 7 milyon 383 bine, 31 Mayıs‘ta da 15 milyon 077 

bin 500 kiĢiye ulaĢtığı görülmüĢtür (Somento, 2013). Gezi Parkı toplumsal 
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hareketinde sürecin yaratılmasında temel mesele olan örgütlenmenin sağlanması 

Çoban‘a göre, Twitter‘ın etkin bir biçimde kullanılmıĢ olmasına bağlıdır. Çoban bu 

konudaki düĢüncelerini Ģu sözleriyle ifade eder “Bu süreçte sosyal medya etkin bir 

biçimde kullanılmıştır, hareketin yaratılması, yeni tarz yatay ve açık örgütlenme 

biçimlerinin kullanımı, sürdürülmesi, duyurulması, kendini ifade etmesi vb. 

sürecinde sosyal medya, özellikle Twitter etkin bir biçimde kullanılmıştır” (Çoban, 

2014: 13). Bu bağlamda, Konda AraĢtırma ve DanıĢmanlık ġirketi tarafından yapılan 

ankete göre 6 ve 7 Haziran‘da 4 bin 411 eylemciyle yüz yüze yapılan anket çalıĢması 

sonucunda Gezi Parkı toplumsal hareketinin duyulmasını sağlayan iletiĢim 

araçlarının oranları aĢağıda verilen ġekil 4.5.‘deki görülmektedir;  

 

ġekil 4.5. 6 – 7 Haziran 2013 Tarihlerinde Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde Haber 

Kaynağı ve Sosyal Medya Kullanımı 

 

 
Kaynak: (Konda, 2014) http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/KONDA_GeziRaporu2014.pdf (eriĢim tarihi: Aralık 2015) 

 

 

Yukarıda ġekil 4.5.‘deki Konda AraĢtırma ve DanıĢmanlık ġirketi tarafından yapılan 

ankete göre 6 ve 7 Haziran‘da 4 bin 411 eylemciyle yüz yüze yapılan anket çalıĢması 

sonucunda Gezi Parkı toplumsal hareketinin duyulmasını sağlayan iletiĢim 

araçlarının oranlarına göre, Gezi Parkı‘ndakilerin çoğunluğu olaylardan arkadaĢ veya 

sosyal medya aracılığıyla haberdar olmuĢtu (Konda, 2014). Gezi Parkı 

protestolarının baĢlangıcından itibaren özellikle twitter üzerinden oluĢturulan 

hashtag‘lar yani etiketler sayesinde çok sayıda insana ulaĢılabilmesini sağlandı. Bu 
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bağlamda, Somemto, Türkiye‘de yaĢanan Gezi Parkı protestolarının Twitter‘da 

yarattığı trafiği ölçmüĢ, protestoyla 29 Mayıs 2013 ile 04 Haziran 2013 tarihleri 

arasında atılan ilgili “hashtag” tweet sayılarını ġekil 4.6.‘da Ģu Ģekilde belirtmiĢtir 

(Somemto, 2013); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.6. 29 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında En Yüksek Tweet Alan Hashtag  

  

 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas % C 4 

% B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 
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Somemto‘nun verilerine göre, #direngeziparki Hashtag‘ının 30 Haziran ile 04 

Haziran tarihleri arasında gün bazlı Tweet sayıları ise Ģöyledir; 

 

ġekil 4.7. 30 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında “#direngeziparki” Hastag‟ının Günlük 

Tweet Sayısı 

 

 
 

Kaynak: (Somemto, 2013)http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-

Haftas%C4%B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

 

Somemto‘nun verilerine göre, #direngaziparki Hashtag‘ının 30 Haziran ile 04 

Haziran tarihleri arasında gün bazlı Tweet sayıları ise Ģöyledir; 

 

ġekil 4.8. 30 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında “#direngaziparki” Hastag‟ının Günlük 

Tweet Sayısı 
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Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas % C 

4% B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

Somemto‘nun verilerine göre, #occupygezi Hashtag‘ının 30 Haziran ile 04 Haziran 

tarihleri arasında gün bazlı Tweet sayıları ise Ģöyledir; 

 

ġekil 4.9. 30 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında “#occupygezi” Hastag‟ının Günlük 

Tweet Sayısı 

 

 
 
Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 

B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

 

Somemto‘nun verilerine göre, #direnankara Hashtag‘ının 30 Haziran ile 04 

Haziran tarihleri arasında gün bazlı Tweet sayıları ise Ģöyledir; 

 

ġekil 4.10. 30 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında “#direnankara” Hastag‟ının Günlük 

Tweet Sayısı 
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Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Hafta s%C4 % 

B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

Somemto‘nun verilerine göre, #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

Hashtag‘ının 30 Haziran ile 04 Haziran tarihleri arasında gün bazlı Tweet sayıları ise 

Ģöyledir; 

 

ġekil 4.11. 30 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında 

“#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil” Hastag‟ının Günlük Tweet Sayısı 

 

 
Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 

B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

 

Somemto‘nun verilerine göre, #direnizmir Hashtag‘ının 30 Haziran ile 04 Haziran 

tarihleri arasında gün bazlı Tweet sayıları ise Ģöyledir; 

 

ġekil 4.12. 30 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında “#direnizmir” Hastag‟ının Günlük 

Tweet Sayısı 
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Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 

B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

 

 

Somemto‘nun verilerine göre, #direnbesiktas Hashtag‘ının 30 Haziran ile 04 

Haziran tarihleri arasında gün bazlı Tweet sayıları ise Ģöyledir; 

 

ġekil 4.13. 30 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında “#direnbesiktas” Hastag‟ının Günlük 

Tweet Sayısı 

 

 
 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 
B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

 

Somemto‘nun verilerine göre, #bubirsivildirenis Hashtag‘ının 30 Haziran ile 04 

Haziran tarihleri arasında gün bazlı Tweet sayıları ise Ģöyledir; 
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ġekil 4.14. 30 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında “#bubirsivildirenis” Hastag‟ının 

Günlük Tweet Sayısı 

 

 
 
Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 

B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

 

Somemto‘nun verilerine göre, #tayyipistifa Hashtag‘ının 30 Haziran ile 04 Haziran 

tarihleri arasında gün bazlı Tweet sayıları ise Ģöyledir; 

 

ġekil 4.15. 30 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında “#tayyipistifa” Hastag‟ının Günlük 

Tweet Sayısı 

 

 
 
Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 

B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

 

Somemto‘nun verilerine göre, #direngezi Hashtag‘ının 30 Haziran ile 04 Haziran 

tarihleri arasında gün bazlı Tweet sayıları ise Ģöyledir; 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

01.Haz 02.Haz 03.Haz 04.Haz

178.102 

57.936 

17.281 10.801 

#bubirsivildirenis HASHTAGININ 30 MAYIS - 04 HAZĠRAN TARĠHLERĠ 

ARASINDAKĠ GÜNLÜK TWEET SAYISI  Seri 1

0

50.000

100.000

150.000

200.000

31.May 01.Haz 02.Haz 03.Haz 04.Haz

9.586 

167.746 

64.876 

26.982 
8.049 

#tayyipistifa HASHTAGININ 30 MAYIS - 04 HAZĠRAN TARĠHLERĠ 

ARASINDAKĠ GÜNLÜK TWEET SAYISI  Seri 1

K
A

T
IL

IM
 

GüN 

GüN 

K
A

T
IL

IM
 

http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4%25
http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4%25


163 

 

 
ġekil 4.16. 30 Mayıs-04 Haziran Tarihleri Arasında “#direngezi” Hastag‟ının Günlük 

Tweet Sayısı 

 

 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 
B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

Somemto‘nun yukarıda belirtilen verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde 

Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 

10 hashtag üzerinden gönderilen 2 milyon 147 bin 981 Adet tweet‘in hashtag‘lara 

göre dağılımı Ģöyledir; 

 

1. #direngeziparki: 1 milyon 446 bin 530 Adet 

2. #direngaziparki: 307 bin 856 Adet 

3. #occupygezi: 152 bin 848 Adet 

4. #direnankara: 235 Adet 

5. #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil: 194 bin 232 Adet 

6. #direnizmir: 269 Adet 

7. #direnbesiktas: 0 Adet 

8. #bubirsivildirenis: 0 Adet 

9. #tayyipistifa: 9 bin 586 Adet 

10. #direngezi: 36 bin 695 Adet 

Ancak, çalıĢmamızın 4.3.3. AraĢtırmanın Sınırlılıkları bölümünde de belirttiğimiz 

üzere, çalıĢmanın geçmiĢe dönük bir araĢtırma olmasından dolayı kaynaklanan 

sınırlıklar verilerin toplanması yönünde sorun teĢkil etmektedir. Bu bağlamda, 

öncelikle çalıĢmanın bir gün ile sınırlandırılmasının diğer bir nedeni de Twitter‘da 

yoğun ileti akıĢının var olmasıdır. Gönderilen tweetlerin kayıt altına alınabilmesi için 

araĢtırma yürütücüsü hesap sahiplerinin gönderilerini geçmiĢe dönük tarama 
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yöntemiyle elde etmiĢtir. Bu anlamda, geçmiĢe yönelik verilerin elektronik ortamda 

eriĢimlerinin araĢtırmacılar açısından en büyük engellerden birini oluĢturmaktadır. 

Bu nedenle örneklem döneminde iletilerin tamamına (%100) eriĢebilmek için sürekli 

ve anlık bir gözlem yapılması gerekmektedir ki bu da mümkün değildir. Bu 

bağlamda ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda 

ortaya çıkan verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem 

Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden 

gönderilen 5 bin 516 Adet tweet incelenecektir. Twitter‘ın hashtag paylaĢımları 

niceliksel yolla ölçülerek elde edilen veriler üzerinden niteliksel değerlendirmeler 

yapılacaktır. Bu bağlamda, ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 2016 tarihinde yaptığı çalıĢma 

sonucunda ortaya çıkan verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter 

üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 

hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 Adet tweet‘in hashtag‘lara göre dağılımı 

Ģöyledir; 

 

1. #direngeziparki: 2 bin 7 Adet 

2. #direngaziparki: 3 Adet 

3. #occupygezi: 635 Adet 

4. #direnankara: 24 Adet 

5. #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil: 215 Adet 

6. #direnizmir: 20 Adet 

7. #direnbesiktas: 1 Adet 

8. #bubirsivildirenis: 0 

9. #tayyipistifa: 759 Adet 

10. #direngezi: 1 bin 852 Adet 

 

ġekil 4.17. 31 Mayıs 2013 Tarihindeki Tweetlerin Hastaglara Dağılımı 
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Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

Castells, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” adlı 

kitabında incelediği toplumsal hareketlerin içinde doğduğu kültürel ve kurumsal 

bağlamları, arasındaki keskin farklılıklara rağmen ortak bir örüntü oluĢturduğunu 

savunarak bu hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerini genel olarak 

12 temel ortak özellikle ele alır (Castells, 2012: 191-205). ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 

2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan ġekil 4.17. de belirtilen 

verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem 

de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen 5 

bin 516 adet tweet içerisinde bu çalıĢmanın temel araĢtırma konusunu oluĢturan 

Castells‘in bahsettiği toplumsal hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak 

özellikleri taĢıyan tweet‘lerin baĢlıklarıyla dağılımı Ģöyledir;  
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31 Mayıs 213 Tarihindeki Toplumsal Hareketlerin Pratiklerinde Görülen 

Belli Ortak Özellikleri TaĢıyan Tweet‟lerin BaĢlıklarıyla Dağılımı 
Seri 1

ġekil 4.18. 31 Mayıs 2013 Tarihindeki Toplumsal Hareketlerin Pratiklerinde Görülen Belli 

Ortak Özellikleri TaĢıyan Tweet‟lerin BaĢlıklarıyla Dağılımı 

 
Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan 

ġekil 4.18. de belirtilen verilere göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter 

üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 

hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 adet tweet içerisinde bu çalıĢmanın temel 

araĢtırma konusunu oluĢturan Castells‘in bahsettiği toplumsal hareketlerin 

pratiklerinde görülen belli ortak özellikleri taĢıyan Tweet‘lerin baĢlıklarıyla dağılımı 

Ģöyledir;  

 

1. Öfke Kıvılcımıyla Tetiklenen Tweet: 246 Adet 

2. Viral Yayılımı Yönünde Atılan Tweet: 569 Adet 

3. Birçok Biçimde Ağlar OluĢturması Yönünde Atılan Tweet: 420 Adet 

4. Hem Ġnternette Hem Kent Uzamında Birliktelik Yaratma Yönünde Atılan 

Tweet: 1802 Adet 

5. Özerklik Uzamı Yönünde Atılan Tweet: 299 Adet 

6. Toplumun Değerlerini DeğiĢtirme Yönünde Atılan Tweet: 0 Adet 
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7. Siyasi Olması Yönünde Atılan Tweet: 26 Adet 

8. Programa Dayalı Hareketler Olması Yönünde Atılan Tweet: 5 Adet 

9. Liderli ve Merkezi Olması Yönünde Atılan Tweet: 9 Adet 

10. ġiddet Ġçeren Hareketler Olması Yönünde Atılan Tweet: 12 Adet 

11. Zaman DıĢı Zaman Deneyimi Yönünde Atılan Tweet: 72 Adet 

12. Hem Yerel Hem Küresel Olma Yönünde Atılan Tweet: 70 Adet 

Grafik 4.1. 31 Mayıs 2013 Tarihindeki Toplumsal Hareketlerin Pratiklerinde Görülen Belli 

Ortak Özellikleri TaĢıyan Tweet‟lerin BaĢlıklarıyla Adet Dağılımı 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 
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Grafik 4.2. 31 Mayıs 2013 Tarihindeki Toplumsal Hareketlerin Pratiklerinde Görülen Belli 

Ortak Özellikleri TaĢıyan Tweet‟lerin BaĢlıklarıyla Yüzde Oranlarına Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

Diğer yandan ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda 

ortaya çıkan ġekil 4.18. de belirtilen verilere göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde 

Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 

10 hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 adet tweet‘in içerisinde 

küçümsenmeyecek miktarda “SPAM Tweet” olarak nitelendirilecek tweetler 

görülmektedir. Bu SPAM tweetlerin içeriklerinde gerek olayla hiç alakalı olmayan 

(Asilsiz haber, kaybolan veya bulunan çocuk ilanları, özel iĢletme ve kurum 

reklamları, aĢk Ģiirleri veya Ģarkı sözleri vb. türde) ve gerekse Ģahsa yönelik küfür 
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% 7 

SPAM Tweetler 

içerikli 315 Adet tweet yer almaktadır. Bu Tweetler‘in bilgileri detayları çalıĢmanın 

Ekler Bölümünde Tablo 4.1.‘de yer almaktadır (Bakınız Sayfa, 224). 

 

Grafik 4.3. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Atılan SPAM Tweetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

 

Grafik 4.3. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlerin yüzde 7‘sinde SPAM içerikli tweetler olduğu 

görülmektedir. 

 

4.4.4.1. Sosyal Ağlarda “Öfke Kıvılcımıyla Tetiklenen” Toplumsal Hareketler 

Yönünde Gezi Parkı Toplumsal Hareketi 

 

Sosyal ağlarda oluĢan hareketlerin genellikle doğuĢ biçimleri bakımından 

kendiliğinden planlanmadan meydana gelen hareketler olduğunu savunan Castelles‘e 

göre, bu hareketleri genellikle belli bir olay ya da hissedilen bir öfke kıvılcımı 

tetikler ve böylece sosyal paylaĢım ağlarından mekânlar uzamında isyan pratiğini 

benimsemiĢ bir topluluk kurmayı amaçlayan bir eylem çağrısıyla baĢlarlar. Özellikle, 

bu çağrının duygusal içeriği, biçimi, sunuĢ Ģekli ve görüntülerin gücü ağır basar 

(Castells, 2012: 193-194). 
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Gezi Parkı Toplumsal Hareketini Tetikleyen Unsurlar 

Gezi Parkı Toplumsal Hareketini Tetikleyen Unsurlar

Konda AraĢtırma ve DanıĢmanlık ġirketinin Gezi Parkı hareketinde bir aylık 

süresince olayların seyrinin değiĢmesinin nedenlerini bulmak amacıyla parktaki 

harekete katılan kiĢiler ile yaptıkları ankete göre, halkın yüzde 15‘i olayların ilk defa 

kıĢla inĢaatı, yayalaĢtırma projesi, yolların yeraltına alınması gibi adımları içeren 

Taksim projesi duyulduğunda, yani son bir ayın olaylarından çok daha önce 

büyüdüğünü belirtiyor. Son bir aya dair ise, yine yüzde 15 ağaçların sökülmesinin 

etkili olduğu görülmüĢ, ancak yüzde 34 ile polisin müdahale edip Ģiddet uygulaması 

ve yüzde 18 ile BaĢbakan‘ın açıklamalarının olayların büyümesine yol açtığı en fazla 

düĢünülen olaylar olduğunu ortaya koymuĢtur. Diğer bir deyiĢle, Türkiye‘de her iki 

kiĢiden biri, Gezi Parkı olaylarının büyümesinin nedenini ‗polisin müdahale ederek 

Ģiddet uygulamasına ve ‗BaĢbakan‘ın açıklamalarına‘ bağlamaktadır; 

 
ġekil 4.19. Gezi Parkı Toplumsal Hareketini Tetikleyen Unsurlar 

 
Kaynak: (Konda, 2014). http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/KONDA_GeziRaporu2014.pdf (eriĢim tarihi: Aralık 2015) 
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Gezi Parkı toplumsal hareketinin sosyal medya analizini yapan Somemto‘nun 

verilerine göre, olayların tırmanıĢa geçtiği 29 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında 

toplam 143 milyon 795 bin 432 adet Türkçe içerikli tweet yayınlanmıĢtır. Verilerin 

sonucunda aktif Türk Tweetter kullanıcı sayısının 29 Mayıs 2013 tarihine kadar 7 

milyon 328 bin iken, 30 Mayıs‘ta 7 milyon 383 bine, 31 Mayıs‘ta da 15 milyon 077 

binlere çıkmıĢ, 01 Haziran 2013‘te bu sayının hızla artarak 18 milyon 835 bin kiĢiye 

ulaĢtığı görülmüĢtür (Somento, 2013). AĢağıdaki verilerde araĢtırmayı kapsayan tarih 

aralığına göre, toplumsal mücadelenin direniĢinin tırmandığı ilk gün 29 Mayıs 2013 

tarihinden 04 Haziran 2013 tarihine kadar olan Twitter kullanımının gün içerisindeki 

saatlere göre kullanımın polis müdahalelerinin baĢlangıç ve bitiĢ anında en yüksek 

sevilere ulaĢtığı saatleri arasında kırılmalar gösterdiği dikkat çekiyor; 

 

ġekil 4.20. 29 Mayıs 2013 Günü Saatlik Türkçe Tweet Sayısı  

 

 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 
B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (EriĢim tarihi: Kasım 2015) 
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ġekil 4.21. 30 Mayıs 2013 Günü Saatlik Türkçe Tweet Sayısı  

 

 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 
B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

ġekil 4.22. 31 Mayıs 2013 Günü Saatlik Türkçe Tweet Sayısı  

 

 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 

B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 
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ġekil 4.23. 01 Haziran 2013 Günü Saatlik Türkçe Tweet Sayısı  

 

 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 
B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 
ġekil 4.24. 02 Haziran 2013 Günü Saatlik Türkçe Tweet Sayısı  

 

 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 
B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 
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ġekil 4.25. 03 Haziran 2013 Günü Saatlik Türkçe Tweet Sayısı  

 

 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 

B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 
ġekil 4.26. 04 Haziran 2013 Günü Saatlik Türkçe Tweet Sayısı  

 

 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 
B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

Yukarıdaki ġekil 4.21.-ġekil 4.22.- ġekil 4.23.- ġekil 4.24.- ġekil 4.25.- ġekil 4.26.- 

ġekil 4.27. numaralı Ģekillerden de anlaĢılacağı üzere sürecin yaratılmasında temel 

mesele olan örgütlenmenin sağlanması Çoban‘a göre, Twitter‘ın etkin bir biçimde 

kullanılmıĢ olmasına bağlıdır. Çoban bu konudaki düĢüncelerini Ģu sözleriyle ifade 

eder “Bu süreçte sosyal medya etkin bir biçimde kullanılmıştır, hareketin 
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yaratılması, yeni tarz yatay ve açık örgütlenme biçimlerinin kullanımı, sürdürülmesi, 

duyurulması, kendini ifade etmesi vb. sürecinde sosyal medya, özellikle Twitter etkin 

bir biçimde kullanılmıştır” (Çoban, 2014: 13). 

 

Gezi Parkı toplumsal hareketinin sosyal medya analizini yapan Somemto‘nun 

verilerine göre, toplumsal mücadelenin direniĢinin tırmandığı ilk gün 29 Mayıs 2013 

tarihinden 04 Haziran 2013 tarihine kadar olan Twitter kullanımının gün içerisindeki 

saatlere göre kullanımın polis müdahalelerinin baĢlangıç ve bitiĢ anında en yüksek 

sevilere ulaĢtığı saatleri arasında kırılmalar gösterdiği dikkat çekiyor. Bu konuda 

diğer bir çalıĢma olan Ġstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Bilgiç ve 

Kafkaslı‘nın 03 Haziran ile 04 Haziran 2013 tarihinde 3008 kiĢinin Facebook ve 

Twitter‘daki hesapları üzerinden kartopu (snowball) tekniğiyle yaptıkları 

protestolarla ilgili bir keĢif araĢtırmasıdır (exploratory research). Bilgiç ve 

Kafkaslı‘nın keĢif araĢtırması yürüterek, dar kapsamlı “#direngeziparkı Anketi Sonuç 

Raporu” çalıĢması sonucunda ankete yanıt veren 3008 kiĢinin hangi gerekçelerin 

protestolara destek vermelerinde ne derecede etkili olduğu katılımcılara sorulmuĢtur. 

Sosyal medyada ve kamuoyunda sıklıkla protestoların sebebi olarak dile getirilen 

baĢlıca gerekçeler Ģöyle sıralanmıĢtır; Buna göre, protestolara destek vermelerinde 

(Bilgiç ve Kafkaslı, 2013: 8); 

 

 BaĢbakanın otoriter tavrının etkili olduğuna kesinlikle katılanlar yüzde 92.4, 

 Polisin protestoculara uyguladığı orantısız gücün etkili olduğuna kesinlikle 

katılanlar yüzde 91.3, 

 Demokratik hakların ihlal edilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar 

yüzde 91.1, 

 Medyanın suskunluğunun etkili olduğuna kesinlikle katılanlar yüzde 84.2, 

 Ağaçların kesilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar yüzde 56.2, 

 Bağlı bulunduğu siyasi hareketin yönlendirmesinin etkili olduğuna kesinlikle 

katılanlar yüzde 7.7 olmuĢtur. 

Bilgiç ve Kafkaslı bu konudaki sonucu çalıĢmalarında Ģöyle ifade ederler “Elde dilen 

yanıtlar reyting averajları baz alınarak da sıralandı. Buna göre sunulan 13 gerekçe 

arasında “Başbakanın otoriter tavrı”, “Polisin protestoculara uyguladığı orantısız 

güç”, “Demokratik hakların ihlal edilmesi”, “Özgürlüklerin kısıtlanması” ve “Polis 

devleti uygulamaları” ilk beş sırada yer aldı” (Bilgiç ve Kafkaslı, 2013: 8). Bu 
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Öfke Kıvılcımıyla 

bağlamda, ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda 

ortaya çıkan ġekil 4.18. deki verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter 

üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 

hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 adet tweet içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü 

“Öfke Kıvılcımıyla Tetiklenen Hareketler Olması” yönünde; ―polis‖, ―çevik polis‖, 

―sivil polis‖, ―polis iĢgali‖, ―polis terörü‖, ―polis saldırısı‖, ―Ģafak vakti‖, ―biber 

gazı‖, ―gaz‖, ―gaz bombası‖, ―gaz kapsülü‖, ―cop‖, ―müdahale‖, ―jammer‖, ―saldırı‖, 

―iĢkence‖,  ―dozer‖, ―panzer‖, ―Ģafak vakti‖, ―baskın‖, ―çatıĢma‖, ―silah‖, ―yaylım 

ateĢi‖, ―savaĢ‖, ―toma‖, ―yıldırama‖, ―püskürtme‖, ―abluka‖, ―Ģiddet‖, ―orantısız 

Ģiddet‖, ―zulüm‖, ―kaba kuvvet‖, ―kıyım‖, ―mermi‖, ―plastik mermi‖, ―pusuya 

düĢürmek‖, ―gaz bombası fiĢeği‖, ―bombalama‖, ―bombardıman‖, ―tazyikli su‖, ―göz 

altına alma‖, vb. kelimeler ve cümleler aranmıĢ ve bu kelime ve cümleleri içeren 246 

adet tweet bulunmuĢtur. Bu tweetler‘in bilgileri detayları çalıĢmanın Ekler 

Bölümünde Tablo 4.2.‘de yer almaktadır (Bakınız Sayfa, 242). 

 
Grafik 4.4. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Atılan Öfke Ġçerikli Tweetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

Grafik 4.4. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, eylemin öfke kıvılcımıyla tetiklenen hareket 

olması yönünde yüzdesini gösteriyor. Buna göre, bu tarihte atılan tweetlerin yüzde 

5‘inin öfke içerikli olduğu görülmektedir. Bu durum, Gezi Parkı Toplumsal 
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Hareketinin, sosyal ağlarda öfke kıvılcımıyla tetiklenen bir hareket olması yönünde 

yansımasının yaygın olmadığını göstermektedir. 

 

4.4.4.2. Sosyal Ağlarda “Viral Yayılımı” Yönünde Gezi Parkı Toplumsal 

Hareketi 

 

Castells‘e göre, tarihsel olarak toplumsal hareketler, elden ele, kulaktan kulağa, 

kürsüden, basından ya da mevcut bir iletiĢim kanalından çıkan sözlerle, vaazlarla, 

manifestolarla, broĢürlerle vb. Ģekilde yayılan özgül iletiĢim mekanizmalarının 

varlığına dayalı bir biçimde geliĢmiĢlerdir. Bu bağlamda, günümüzün çok biçimli, 

dijital yatay, yeniden programlanabilir ve kendi kendini geniĢletebilir, hızlı, özerk ve 

etkileĢime dayalı iletiĢim ağları yeni bir toplumsal hareket biçimini meydana 

getirmiĢ ve bu hareketler internet ağlarının mantığına göre viral biçimde yayılım 

göstermiĢtir (Castells, 2012: 28). Sosyal ağlarda viral yayılımın, internet üzerinde 

büyük çoğunlukla video olarak, e-posta yolu veya video paylaĢım sitelerinde 

kullanıcıların ağızdan ağza yöntemi ile yaydıkları ve bu nedenle 

de viral yani virüse benzetilen kendi kendine yayılan yeni nesil bir haberleĢme 

metodu olduğundan bahsetmiĢtik. Ġnternet ve mobil iletiĢim ağlarının temel önemde 

olduğunu savunan Castells‘e göre, bu nedenle sosyal ağlarda oluĢan hareketlerin 

internet ağlarının mantığına göre viral yayılırlar. Castells‘e göre bu durum çok farklı 

coğrafyalarda ve farklı kültürlerde olsa bile, tek bir zaman diliminde viral olarak 

yayılabilir. Bu bağlamda, Castells‘in gözlemlediği birçok harekette, polis ya da 

harekete karĢı olan çetelerin Ģiddete dayalı görüntülerinin Youtube, Facebook ve 

Twitter vb. sosyal paylaĢım araçlarında viral yayılması hareketlerin ilk aĢamalarında 

en güçlü seferberlik araçlarını oluĢturmuĢlardır (Castells, 2012: 191-194). Sosyal ağ 

araçlarında viral yayılımın önemini savunan, Gerbeudo da bu konudaki yaklaĢımını 

sosyal ağ araçlarıyla gerçekleĢtirilen aktivizmin olan Gezi Parkı toplumsal hareketi 

örneğinde Ģöyle ifade eder; “Taksim hareketinde sosyal medya aktivizmi, birçok 

kardeş harekette görüldüğü üzere, yeni kolektif aktörlerin geliştiği, yeni iletişim 

kanallarının açıldığını ve yeni ifade türlerinin sergilendiği alan oldu” (Garbeudo, 

2014: XV). 

 

Gezi Parkı olaylarının ilk ortaya çıkıĢından itibaren geliĢen olayların bir aylık süresi 

boyunca sosyal paylaĢım ağlarının kullanımı en çok dikkat çeken konulardan biri 

olmuĢtur. Özellikle, geleneksel medya araçlarının olaylara yeterince yer vermemesi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Viral
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs
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eylemcilerin Twitter, Youtube ve Facebook gibi sosyal paylaĢım ağları araçlarıyla 

iletiĢim kurmalarına neden olmuĢ ve sosyal paylaĢım ağları araçlarını daha önemli 

hale getirmiĢtir. AĢağıda ġekil 4.27‘deki Konda AraĢtırma ve DanıĢmanlık ġirketi 

tarafından yapılan ankete göre, Gezi Parkı hareketinde geliĢen olaylarla ilgili olarak 

sosyal paylaĢım ağlarında, halkın yüzde 18‘i böyle bir mesaj paylaĢtığını belirtmiĢ ki 

bu durum, Türkiye‘de her beĢ yetiĢkinden birinin internette bu olaylarla ilgili bilgi 

veya görüĢ paylaĢtığını göstermektedir. Diğer bir değiĢle, Türkiye‘de her 10 internet 

kullanıcısının 3‘ü ve her 10 sosyal paylaĢım ağ kullanıcısının 4‘ü bu olaylarla ilgili 

paylaĢımda bulunmuĢtur. 

 

ġekil 4.27. Gezi Parkı Hareketinde Sosyal Ağlarda Mesaj PaylaĢımı  

 

Kaynak: (Konda, 2014). http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/KONDA_GeziRaporu2014.pdf (eriĢim tarihi: Aralık 2015) 

 

Ancak bu durum, 6 - 8 Haziran‘da Gezi Parkı‘nda bulunan kiĢiler üzerinde yapılan 

araĢtırmada çok farklı bir sonuç çıkarmıĢtır. Konda AraĢtırma ve DanıĢmanlık ġirketi 

Gezi Parkı‘nda bulunanlarla 6 - 8 Haziran‘da yaptığımız ankete göre, kiĢilerin yüzde 

85‘i sosyal ağlarda mesaj paylaĢtığını ve yüzde 8‘i haricinde çoğunun da sosyal 

medyada yer aldığını ortaya koymaktadır; 
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ġekil 4.28. Gezi Parkı Hareketinde 6 - 8 Haziran 2013 Tarihinde Park‟ta Bulunan KiĢilerin 
Sosyal Ağlarda Mesaj PaylaĢımı 
 

Kaynak: (Konda, 2014). http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/KONDA_GeziRaporu2014.pdf (eriĢim tarihi: Aralık 2015) 

 

ÇalıĢmamızın 4.3.3. AraĢtırmanın Sınırlılıkları bölümünde de belirttiğimiz üzere, 

çalıĢmanın geçmiĢe dönük bir araĢtırma olmasından dolayı kaynaklanan sınırlıklar 

verilerin toplanması yönünde sorun teĢkil ettiğini göz önüne alarak, örneklem 

döneminde iletilerin tamamına (%100) eriĢebilmek için sürekli ve anlık bir gözlem 

yapılması gerekmektedir ki bu da mümkün değildir. Ayrıca tweetleri depolamanın 

daha etkin bir yolu bulunmadığından bu tez çalıĢmasında gönderilen tweetler bu 

yolla elde edilmiĢtir. Bu bağlamda, ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 2016 tarihinde yaptığı 

çalıĢma sonucunda ortaya çıkan verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde 

Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 

10 hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 adet tweet‘in hashtag‘lara göre dağılımı 

Ģöyledir; 
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Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan 

ġekil 4.18. deki verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden 

hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag 

üzerinden gönderilen 5 bin 516 adet tweet içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü “Viral 

Yayılımı” yönünde; ―susma dur‖, ―dur de‖, ―diren‖, ―vaz geçme‖, ―sahip çık‖, 

―hakkını savun‖, ―uyan‖, ―birlik ol‖, ―eylem‖, ―omuz omuza‖, ―direniĢ‖, 

―müdahale‖, ―çatıĢma‖, ―koru‖, ―gel‖, ―geliyoruz‖, ―ayağa kalk‖, ―destek ver‖, ―ses 

ver‖, ―yanınızdayız‖, ―gezi için taksime‖, ―kazanacağız‖, ―meydandayız‖, ―duyur‖, 

―boyun eğme‖, ―izin verme‖, ―orada olmak‖, ―AVM olmayacak‖, ―sattırmayacağız‖, 

―iyi bir proje istiyoruz‖, ―sonuna kadar‖, ―durmak yok yola devam‖ vb. kelimeler ve 

cümleler aranmıĢ ve bu kelime ve cümleleri içeren 569 adet tweet bulunmuĢtur. Bu 

tweetler‘in bilgileri detayları çalıĢmanın Ekler Bölümünde Tablo 4.3.‘de yer 

almaktadır (Bakınız Sayfa, 256). 
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Viral 

Grafik 4.5. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Viral Yayılımı Yönünde Atılan  Tweetler 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

Grafik 4.5.‘de Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlerin yüzde 13‘sinde eyleme destek çağrılarıyla viral 

yayılımı görülmektedir. Ancak bu durum yine de, Gezi Parkı Toplumsal Hareketinin, 

sosyal ağlarda hareketin viral yayılımı yönünde yansımasının yeterli olmadığını 

göstermektedir. 

 

4.4.4.3. Sosyal Ağlarda “Birçok Biçimde Ağlar Oluşturma” Yönünde Gezi Parkı 

Toplumsal Hareketi  

 

Günümüzde görülen toplumsal hareketlerin genellikle iĢgaller ve sokak gösterileri 

sayesinde kent uzamına kök salmıĢ hareketler olsalar da, internetin özgür ortamında 

ortaya çıktığını savunan Castells‘e göre, internetin büyük çapta bir iletiĢim özgürlüğü 

sağlaması ve küresel iletiĢimi arttırması yönleriyle ağlar kurulması bağlamında 

internetin toplumsal hareketlerde kullanımını ideal kılmaktadır (Castells, 2012: 192). 

Bu bağlamda Castells, sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketlerin, internet ve 

mobil iletiĢim ağlarının kullanılması ile çok biçimli gerek çevrimiçi ve çevrimdıĢı 

ağlar oluĢturarak, bu toplumsal hareketlerin ağlar içerisinde hem yerel hem de 

dünyanın dört bir yanındaki diğer hareketler arasında küresel çok biçimli ağlar 

oluĢturduklarını savunur. Bu bağlamda, sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketlerin 

ağlar oluĢturma Ģeklindeki hayat biçimleri, hareketi hem düĢmanlarına hem de kendi 
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içindeki bürokrasiye ve ayak oyunlarına geçit verme tehlikelerine karĢı korur. 

Castells, iĢgal edilen mekânların gerek iĢgalin kendi içinde ve dünyaya yönelen 

iletiĢim ağlarının düğüm noktaları olduğunu savunarak bu düğüm noktalarından 

oluĢan ağlar, kiĢiler arası etkileĢime, sosyal ağlar oluĢturmaya ve internette, cep 

telefonlarında paylaĢım yapmaya dayalı hem dijital hem yüz yüze bir etkileĢim 

meydana getirdiğini savunur  (Castells, 2012: 158-191-205). Bu hareketler kökenleri 

bakımından kendiliğinden ve genellikle de belli bir olay ya da yöneticilerin 

istenmeyen eylem veya söylemleri karĢısında hissedilen öfkeyle oluĢurlar ve 

genellikle de akıĢlar uzamından gelen, mekânlar uzamında isyan pratiğini 

benimsemiĢ bir topluluk kurmayı amaçlayan bir eylem çağrısıyla baĢlarlar (Castells, 

2012: 193). Bu bağlamda, elde edilen verilerin değerlendirilmesi göre, Gezi Parkı 

eylemlerinde sadece sosyal ağlar değil internette diğer birçok uygulamaların da 

kullanılarak farklı biçimde ağlar oluĢturulduğunu söyleyebiliriz. Özellikle, “Stream” 

uygulaması ile “ustream” ve “livestream” gibi internet siteleri üzerinden eylemi 

destekleyen birçok aktivist cep telefonu veya stream yayını yapabilen 

handycam‘lerle eylemlerin gerçekleĢtiği yerlerden canlı yayın yaparak bu 

görüntülerin internette diğer sosyal ağlarda paylaĢımını sağlamıĢtır. Bu bağlamda, 

Garbeudo‘nun savunduğu gibi, sosyal ağlar çeĢitliliğine rağmen birlikteliği 

vurgulayarak, “simge ve mekânlar etrafında benzeşmeyen bireylerin yakınsamasını 

kolaylaştıran ortak bir kümelenme aracı olarak rol alır” (Garbeudo, 2014: 24). ġekil 

4.30‘a bakınız. 

 
ġekil 4.30. Gezi Parkı Toplumsal Hareketi Livestream Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Kaynak: http://original.livestream.com/revoltistanbul/video?clipId=pla_5ff911ad-955b-47d0-9eb2-8666affe8e1b (EriĢim 
tarihi: Aralık 2015) 
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LinkedIn‘de Türkiye Bölgesinden sorumlusu Babaoğlan‘ın 29 Mayıs ile 3 Haziran 

arasındaki Hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 3 

hashtag olan #direngeziparki, #occupygezi ve #direnankara‘yı Twitter ile koordineli 

olarak çıkardığı raporundaki verilere göre, #direngeziparki hashtagi 1.6 milyon farklı 

tweette kullanılmıĢ, Bu tweetlerin 400 bine yakın kısmı fotoğraf veya video içeriyor. 

Bunun 386. 275‘i fotoğraf, 10.592‘si video içerikli. #Occupygezi hashtag‘i ise aynı 

süre içerisinde 465 bin farklı tweette toplamda 1.8 milyon adet kullanılmıĢ ve 

bunların yaklaĢık 125 bini fotoğraf veya video içeriyor. Bunun 121.919‘u fotoğraf, 

1.117‘si video içeriyor., Aynı dönemde #direnankara hashtag‘i farklı 154.645 tweet 

içerisinde yer almıĢ toplamda ise 1 milyon tweette kullanılmıĢ. Bunun 31.425 

fotoğraf, 1.051‘i ise video içeriyor (http://webrazzi.com/2013/06/03/gezi-parki-

twitter-analizi/ EriĢim tarihi Aralık 2015). 

 

Castells, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” adlı 

kitabında incelediği toplumsal hareketlerin içinde doğduğu kültürel ve kurumsal 

bağlamları, arasındaki keskin farklılıklara rağmen ortak bir örüntü oluĢturduğunu 

savunarak bu hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerini genel olarak 

12 temel ortak özellikle ele alır (Castells, 2012: 191-205). ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 

2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan ġekil 4.18. deki verilere göre, 

31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada 

konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 adet tweet 

içerisinde 31 Mayıs 2013 Cuma günü “Birçok Biçimde Ağlar Oluşturma” yönünde 

tweetlerde farklı medya araçlarıyla olan “Stream” uygulaması ile “ustream” ve 

“livestream” paylaĢımları ve diğer video ve fotoğraf paylaĢımları incelenmiĢ ve bu 

türdeki multimedya paylaĢımı içeren 420 adet tweet bulunmuĢtur. Bu tweetler‘in 

bilgileri detayları çalıĢmanın Ekler Bölümünde Tablo 4.4.‘de yer almaktadır (Bakınız 

Sayfa, 289). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/alibabaoglan
http://webrazzi.com/2013/06/03/gezi-parki-twitter-analizi/
http://webrazzi.com/2013/06/03/gezi-parki-twitter-analizi/
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Birçok Biçimde Ağlar 

Grafik 4.6. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Birçok Biçimde Ağlar OluĢturma  Yönünde Atılan 

Tweetler 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

Grafik 4.6. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, hareketin birçok biçimde ağlar oluĢturması 

yönünde yüzdesini gösteriyor. Buna göre, bu tarihte atılan tweetlerin yüzde 9‘unda 

eylemin multimedya ve farklı sosyal ağlar arası paylaĢımları görülmektedir. Bu 

durum, Gezi Parkı Toplumsal Hareketinin, sosyal ağlarda birçok biçimde ağlar 

oluĢturan bir hareket olması yönünde yansımasının yeterli olmadığını 

göstermektedir. 

 

4.4.4.4. Sosyal Ağlarda Hem Ġnternette Hem Kent Uzamında Yatay, Çok Biçimli 

Ağlarla “Birliktelik Yaratma” Yönünde Gezi Parkı Toplumsal Hareketi 

 

Castells toplumsal hareketlerin en baĢta, kurumsal iktidara sahip olanların 

denetiminden bağımsız özerk bir iletiĢim süreciyle kendi kendilerini kurarak karĢı 

iktidarı icra ettiklerini savunur. Castells‘e göre, kitlesel medya büyük ölçüde 

hükümetler ve medya kurumları tarafından kontrol edildiğinden ötürü, ağ 

toplumunda iletiĢimsel özerklik en baĢta internet ağlarında ve kablosuz iletiĢim 

formlarında inĢa edilmiĢtir. Bu bağlamda, internette ve mobil cihazlarda oluĢturulan 

sosyal ağlar, eylemlerin belirlenmesi ve koordinasyonunun büyük ölçüde dizginsiz 

bir biçimde gerçekleĢmesi imkânını sunar.  Castells, internette ve mobil cihazlarda 

oluĢturulan sosyal ağların eylemlerin belirlenmesi ve koordinasyonunun büyük 
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ölçüde dizginsiz bir biçimde gerçekleĢmesi imkânını sunmasının bu toplumsal 

hareketlerin genel anlamda toplumla iliĢkilendiği iletiĢim süreçlerinin bileĢenlerinden 

sadece birisi olduğunu ve bu süreçlerin kent ortamında serbest cemaatler yaratarak 

kamusal alanı inĢa etmelerinin de gerekli olduğunu savunur. Castells‘e göre, 

kurumsal kamusal alan, yani anayasal olarak düĢüncelerin üretileceği alan olarak 

belirlenmiĢ uzam, baskın elitler ve ağlarının çıkarlarının iĢgali altındadır ve bu 

nedenle toplumsal hareketlerin internetle sınırlı olmayan, toplumsal hayat 

mekânlarında kendisini görünür kılan yeni bir kamusal alan biçimleri gerekir. Bu 

bağlamda, sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketler Castells‘e göre, “kent uzamını 

işgal ederek bir hareket haline gelirler” bu nedenle, sosyal ağlarda oluĢan bu 

hareketler, genellikle internette kurulan sosyal ağlar olarak baĢlarlar, kamusal 

meydanların iĢgali ile devam ederler (Castells, 2012: 192).  

 

Castells‘e göre, sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketlerin kentsel uzamını ve 

sembolik binaları iĢgal etmelerinin nedeni budur ve iĢgal edilmiĢ alanlar toplumsal 

değiĢim tarihinde, ayrıca güncel pratikte üç temel sebepten ötürü büyük bir rol 

oynamıĢlardır; Birinci nedeni kentsel uzamlar cemaat yaratırlar ve bu cemaatler de 

birlikteliğe dayanır. Birliktelik korkuyu aĢmayı sağlayan temel psikolojik 

mekanizmadır. Korku eĢiği, bireylerin bir toplumsal harekete dahil olabilmek için 

aĢmaları gereken baĢlıca eĢiktir, çünkü baskın elitlerin egemenliklerini korumak için 

diktikleri sınırları aĢtıklarında Ģiddetle karĢı karĢıya kalacaklarını gayet iyi bilirler. 

Öyle ki bir yerin iĢgaline katılarak ya da mekânın bürokratik kullanım kurallarına 

karĢı çıkarak baĢka yurttaĢlar da bir ideoloji ya da örgütlenmeye baĢvurmaksızın, 

sadece kendi gerekçeleriyle orada bulunarak hareketin bir parçası haline gelebilirler. 

Kentsel uzamın ikinci önemli rolü ise iĢgal edilen alanların insanlar için anlamları 

vardır ve toplumsal hareketlerde iĢgal edilmiĢ alanlar anlamsız değildir; Genellikle 

devlet iktidarına ya da finansal kurumlara ait yerlerin iĢgal edilmesinin sembolik 

gücüyle yüklüdür. Binalar genellikle sembolik değerleri yüzünden ya da boĢ, 

spekülatif gayrimenkullerin kamusal kullanım hakkının onaylanması amacıyla iĢgal 

edilir. YurttaĢlar kentsel uzamı alıp ellerinde tutarak kendi Ģehirleri üzerinde hak 

iddia ederler. Uzam üzerindeki kontrol, insanların hayatları üzerindeki kontrolü 

simgeler. Kentsel uzamın üçüncü önemli rolü de, iĢgal edilen bu alanlar aynı 

zamanda siyasi uzamlar haline dönüĢmeleridir. Toplumsal hareketler sembolik bir 

alanla özgür bir cemaat yaratarak kamusal bir alan, nihayetinde siyasi bir uzam 
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haline gelen bir düĢünüp taĢınma uzamı, bağımsız ve egemen toplulukların bir araya 

gelip ağırlıklı olarak baskın çıkar. Böylelikle değere uygun bir Ģekilde 

biçimlendirilmiĢ siyasi kurumların elinde tuttuğu temsil haklarını geri kazanmaya 

yönelik bir uzam yaratırlar. Toplumumuzda toplumsal hareketlerin kamusal alanı 

internetteki sosyal ağlar ile iĢgal edilmiĢ kent uzamı arasında melez bir alan olarak 

yaratılır. “Siber uzam ile kent uzamını bitip tükenmek bilmez bir etkileşim içinde 

bağlar, teknolojik ve kültürel olarak dönüştürücü pratiğe dayalı, ortaya anlık 

çıkıveren cemaatler oluşturur.” (Castells, 2012; 23-25). Castells, siber uzamı 

“mekânlar arası bir koridor” olarak tanımlar. KiĢiler kendi mekânlarında yaĢarlar 

istedikleri zaman da siber uzamda baĢka yerlerden baĢka zamanlardan insanlarla ve 

düĢüncelerle bir araya gelirler ve bu durum kiĢilerin kendi zihinsel evreninde 

bulunmak için kullandıkları bir “zihinsel uzamı” ya da bir baĢka deyiĢle 

“hiperuzamıdır” (Castells ve Ince, 2006: 32). 

 

Castells‘e göre, “Asıl önemli mesele bu yeni kamusal alanın, yani dijital uzam ile 

kent uzamı arasında oluşturulan ağlara dayalı bu alanın özerk bir iletişim alanı 

olmasıdır. İletişimin özerkliği toplumsal hareketlerin özüdür, çünkü hareketin 

oluşmasını mümkün kılan, iktidar sahiplerinin iletişim gücü üzerindeki denetiminin 

ötesinde genel olarak toplumla ilişki kurmasını sağlayan budur.” (Castells, 2012; 

25). Ġnsanlar birliktelik sayesinde korkuyu aĢar ve amaçlarına ulaĢmak için gerekli 

desteği bulurlar. Dolayısıyla, topluluk ulaĢılacak bir hedeftir, ama birliktelik 

baĢlangıç noktası ve bir güçlenme kaynağıdır. Güven oluĢturmak için gerekli olan bu 

temel olmaksızın bir siyasi yapıya karĢı herhangi bir ortak eyleme giriĢilemez, 

“Ağların yataylığı işbirliğini ve dayanışmayı desteklerken resmi liderlik ihtiyacını 

baltalar” (Castells, 2012: 194-195). Dolayısıyla, bu hareketlerde iĢgal edilen fiziki 

mekânlar, deneyimin, tehlikenin, zorlukların yüz yüze etkileĢimli paylaĢımını, 

internetteki sosyal ağlar da bu deneyimlerin iletilmesini ve güçlenmesini sağlayarak, 

tüm dünyayı bu hareketlerin içine çekerek sorunların tartıĢılarak bir dayanıĢma 

forumunun oluĢmasına imkân sağladı (Castells, 2012: 151). Bu bağlamda Castells 

gibi, toplumsal hareketlerde çevrimiçi (internetteki) hareketlilik ile çevrimdıĢı 

(sokaklarda ve meydanlarda ve kamusal alanlarda) eylemler arasındaki etkileĢimin 

çok önemli olduğunu savunan Gerbeudo bu konudaki düĢüncelerini “Twitter ve 

Sokaklar; Sosyal Medya ve Günümüzün Eylemciliği” adlı kitabında bahseder. 

Gerbeudo kitabında Türkiye‘de 2013 yılında gerçekleĢen toplumsal hareket ile 
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verdiği örnekle Gezi Parkı toplumsal hareketinde sosyal ağ araçlarının hareketin 

sokaklara çıkmasının hazırlanmasından çok, hareketin eylemlerinin yayılmasında ve 

kitlesel desteğin toplanmasında oldukça önemli rol oynadığını ifade eder (Garbeudo, 

2014: xv). Bu bağlamda, Gezi Parkı toplumsal hareketi Castells‘in sosyal ağlarla 

(siber uzam) kent uzamının buluĢmasına güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Bunun 

yanı sıra, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Bilgiç ve Kafkaslı‘nın 03 

Haziran ile 04 Haziran 2013 tarihinde 3008 kiĢinin Facebook ve Twitter‘daki 

hesapları üzerinden kartopu (snowball) tekniğiyle yaptıkları protestolarla ilgili 

yaptıkları keĢif araĢtırmasıyla (exploratory research) dar kapsamlı “#direngeziparkı 

Anketi Sonuç Raporu” çalıĢması sonucunda ankete yanıt veren 3008 kiĢinin yüzde 

75.8‘inin eylemlere sokağa çıkarak katıldığı ortaya çıkmıĢtır (Bilgiç ve Kafkaslı, 

2013: 6). 

 

Castells, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” adlı 

kitabında incelediği toplumsal hareketlerin içinde doğduğu kültürel ve kurumsal 

bağlamları, arasındaki keskin farklılıklara rağmen ortak bir örüntü oluĢturduğunu 

savunarak bu hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerini genel olarak 

12 temel ortak özellikle ele alır (Castells, 2012: 191-205). ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 

2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan ġekil 4.18. deki verilerine 

göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm 

dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 

adet tweet içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü “Hem İnternete Hem Kent Uzamında 

Birliktelik Yaratma” yönünde; ġehir, semt, cadde ve sokak, bilinen mekân ve 

sembolik yer isimleri ile birlikte bir yerde olmayı ifade eden kelimeler; ―meydan‖, 

―toplanmak‖, ―yürümek‖, ―park‖, ―gezi parkı‖, ―gezi parkında nöbet‖, ―gezide ağaç 

nöbeti‖, ―kalabalık‖, ―ağaç altında oturma‖, ―okanbayulgen kitap okuyor‖, ―parkların 

kardeĢliği‖, ―uğramak‖, ―açık havada‖, ―oturma eylemi‖, ―ayakta‖ vb. kelimeler ve 

cümlelerin yanı sıra kent uzamından fotoğraf ve video paylaĢımları içeren 1802 adet 

tweet bulunmuĢtur. Bu tweetler‘in detayları çalıĢmanın Ekler Bölümünde Tablo 

4.5.‘de yer almaktadır (Bakınız Sayfa, 318). 
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Grafik 4.7. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Hem Ġnternette Hem Kent Uzamında Birliktelik 

Yaratma Yönünde Atılan Tweetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016). 

 

Grafik 4.7. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, hareketin hem internette hem kent uzamında 

gerçekleĢmesi yönünde yüzdesini gösteriyor. Buna göre, bu tarihte atılan tweetlerin 

yüzde 40‘ının eylemlerin hem internet hem de kent uzamında birbirini desteklemesi 

yönündedir. Bu durum, Gezi Parkı Toplumsal Hareketinin, sosyal ağlarda hareketin 

hem internete hem kent uzamında birliktelik yaratması yönünde yansıması düzeyinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

4.4.4.5. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerde “Özerklik Uzamı” 

Yönünde Gezi Parkı Toplumsal Hareketi 

 

Kelime anlamıyla, muhtariyet ya da otonomi; merkezi örgüt yapısını, dolayısıyla 

hiyerarĢiyi reddeden, gönüllü katılım üzerine kurulu, gizliliği değil açık olmayı seçen 

bireylerin bir arada olması durumu olan özerklik, bir düĢünce ve dayanıĢma birliğidir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zerklik). Castells, özerkliğin internetin yapısal 

özelliğinden dolayı özgür iletiĢim ağları uzamında örgütlenme becerisiyle güvence 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zerklik


189 

 

altına almasının aynı zamanda sosyal ağlardan kent uzamı üzerine yayılan ve o 

kentin yurttaĢları adına hak iddia ederek kurumsal düzene baĢkaldırma yoluyla 

dönüĢtürücü bir güç olarak etkili olduğunu savunur (Castells, 2012: 192-195). 

Günümüzde ağlara dayalı toplumsal hareketlerin yapılarında görülen ortak amaç ve 

ağ toplumunun kültürünün temel ütopyası, “Toplumun kurumlarına karşı öznenin 

özerkliği ütopyası” dır (Castells, 2012: 197). Bu durum özellikle de, iktidarın 

toplumun mevcut kurumlarındaki baĢarısız yönetimleri karĢısında istenilen değiĢimin 

insan zihinlerinde baĢlayarak ve sonra kendilerini gerçekleĢtirilmekte olan bu 

dönüĢümün temel özneleri olarak inĢa edilmiĢ ağlar sayesinde iktidar iliĢkilerindeki 

dönüĢümü sistemin dıĢında gerçekleĢtirirler. Dolayısıyla da, sosyal ağlarda oluĢan bu 

hareketler çağdaĢ toplumların temel kültürel matrisi olan “özerklik kültürünü 

paylaşırlar”. Bu bağlamda, sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketler temel bir 

sorun olarak görülen sosyal aktörlerin yani bireylerin, toplumun kurumları 

karĢısındaki özerkliklerini elde ederek kendi hayatlarının öznelerine dönüĢtürme 

amacını güderek yeni bir toplumsal yapı arayıĢıyla yeni birlikte yaĢama biçimleri 

yaratma amacını temsil eden hareketlerdir. Burada bahsedilen bireyselleĢme ve 

özerklik kavramları daha önce de açıkladığımız üzere bireyleĢme, bireycilik değil 

tam tersi buradaki bireyin amacı doğanın korunması ya da topluluk yaratılması gibi 

kolektif eyleme ve ortak ideallere yönelmiĢ bireyselcilik anlamındadır; “Özerklik 

kavramı daha geniş kapsamlıdır, çünkü hem bireysel hem kolektif aktörlere atıfta 

bunabilir. Özerklik bir toplumsal aktörün eylemini toplum kurumlarından bağımsız 

olarak, kendi değeri ve çıkarlarına uygun olarak inşa edilmiş projeler etrafında 

tanımlayarak bir özne haline gelme becerisini ifade eder” (Castells, 2012: 198). Bu 

toplumsal değiĢim sürecinin arka planında toplumların kültürel dönüĢümü yatar ve 

bu nedenle sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketler kültürel hareketlerdir 

(Castells, 2012: 197-198). Castells‘e göre, sosyal ağlarda oluĢan toplumsal hareketler 

etkileĢim halindeki yerel topluluklar üzerinde yükselen, ağlara dayalı yeni bir 

demokrasi ütopyasını yansıtırlar. Bu ütopya toplumun kurumlarına karĢı istenilen 

özerkliğin ütopyasıdır (Castells, 2012: 197). 

 

Konda AraĢtırma ve DanıĢmanlık ġirketinin Gezi Parkı toplumsal hareketinde 

eyleme katılanlar üzerinde yaptığı ankette, Gezi Parkı eylemlerine katılanların yüzde 

58,1‘i ‗özgürlüklerin kısıtlandığını düĢündüğü için‘ Gezi Parkı hareketine katıldığını 
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Gezi Parkı Toplumsal Hareketi Protestolarına Katılım Gerekçeleri Oranı 

Gezi Parkı Toplumsal Hareketi Protestolarına Katılım Gerekçeleri Oranı

belirtmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmaya göre Gezi Parkı toplumsal hareketinde protestoları 

destekleme gerekçeleri ġekil 4.32‘de Ģöyle orantılanmıĢtır; 

 

 

 

 
ġekil 4.31. Gezi Parkı Hareketine Katılım Gerekçeleri  

 

Kaynak: (Konda, 2014). http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/KONDA_GeziRaporu2014.pdf (eriĢim tarihi: Aralık 2015) 

 

Ġstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Bilgiç ve Kafkaslı‘nın 03 Haziran ile 04 

Haziran 2013 tarihinde 3008 kiĢinin Facebook ve Twitter‘daki hesapları üzerinden 

kartopu (snowball) tekniğiyle yaptıkları protestolarla ilgili bir keĢif araĢtırması 

(exploratory research) yürüterek, dar kapsamlı “#direngeziparkı Anketi Sonuç 

Raporu” çalıĢması sonucunda ankete yanıt veren 3008 kiĢiye protestoların 

sonucunda ne olmasını istedikleri katılımcılara soruldu. Buna göre, protestoları 

destekleyenlerin yüzde 96.1‘i “Bundan sonra özgürlüklere saygı gösterilmesi” ve 

yüzde 93.7‘si “Özellikle kamusal alanlarla ilgili kararlar verilirken yerel yönetimler 

halkın taleplerini dikkate alınmasını” istediğini belirtti (Bilgiç ve Kafkaslı, 2013: 8). 

Bu bağlamda, ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda 
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Özerklik Uzamı 

ortaya çıkan ġekil 4.18. deki verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter 

üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 

hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 adet tweet içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü 

“Özerklik Uzamı” yönünde; ―doğa‖, ―demokrasi‖, ―adalet‖, ―insanlık‖, ―insan 

hakları‖ ―antikapitalist‖, ―ağacı koruma‖, ―kadın hakları‖, ―azınlık hakları‖, ―iĢçi‖, 

―emekçi‖, ―hak‖, ―özgürlük‖, ―özerklik‖, ―yeĢili koruma‖, ―çevreyi koruma‖, 

―hayvanı koruma‖, ―lgbt‖ ve ―parklar, sokaklar, kent bizim‖ vb. kelimeler ve 

cümleler içeren 299 adet tweet bulunmuĢtur. Bu tweetler‘in detayları çalıĢmanın 

Ekler Bölümünde Tablo 4.6.‘da yer almaktadır (Bakınız Sayfa, 415). 

 

Grafik 4.8. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Özerklik Uzamı Yönünde Atılan  Tweetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016). 

 

Grafik 4.8. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, hareketin özerklik uzamı yönünde yüzdesini 

gösteriyor. Buna göre, bu tarihte atılan tweetlerin yüzde 7‘sinde özerklik talebi içeren 

katılım görülmektedir. Bu durum, Gezi Parkı Toplumsal Hareketinin, sosyal ağlarda 

hareketin özerklik uzamı yönünde yansıması düzeyinin az olduğunu göstermektedir. 

 

4.4.4.6. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin “Toplumun Değerlerini 

Değiştirme” Yönünde Gezi Parkı Toplumsal Hareketi 

 

Toplumsal hareketlerin çok biçimlerde ortaya çıktığını savunan Castells‘e göre, 

toplumsal hareketler her zaman “ilerici” ve kötüye karĢı iyinin ifadeleri olma 
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durumu değil, toplumsal hareketler “toplumların farklı hedeflere ve farklı kurumlara 

doğru değişmesini sağlayan” çok önemli mekanizmalardır (Castells ve Ince, 2006: 

73). Bu doğrultuda yalnızca iyi veya kötü toplumsal hareketler olmadığı düĢünen 

Castells, inançları, hedefleri ve mücadeleleri önceden belirlenmiĢ bir süreç içinde 

toplumsal değiĢimin temeli olan toplumsal hareketlerin olduğunu savunur. Bu 

nedenle, toplumu, kültürü ve uzamı yaratan toplumsal hareketler hayatın ve kentin 

kalitesinde olumlu katkıda bulundukları gibi bu değerler anlamında çok “gerici” 

olabilirler ve bu halleriyle toplumsal hareketler tümüyle özneldirler (Castells ve Ince, 

2006: 77). Toplumsal hareketlerle toplumsal değiĢimi baĢlatan siyasi reformlar 

arasında derin bir bağlantı olduğu görüĢünü savunan Castells, bu değiĢimin önce 

insanların zihninde gerçekleĢtiğini savunur. Castells bu hareketlerin asıl hedefinin, 

önce insanların zihninde gerçekleĢen bu dönüĢüm bilincinin toplumun tüm 

bireylerinde arttırmak, siyasi sınıfların ülkelerinin yönetimleri hakkında daha 

katılımcı fikir yürütme sürecine katılımları konusunda güçlendirilmelerini ve siyasi 

kararlarını verme becerilerine güvenmelerini sağlamak olduğunu savunur. Castells‘e 

göre, hareketin mesajlarını aktarma becerisi iletiĢim ağlarında arttıkça buna paralel 

olarak; “yurttaşların bilinci daha da yükselecek, kamusal iletişim alanı daha da 

rekabetçi bir alan haline gelecek, siyasetçilerin talepleri ve iddiaları sadece kozmetik 

düzeltmelerle bütünleştirme becerisi o kadar azalacaktır” (Castells, 2012: 204). 

 

Ġstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Bilgiç ve Kafkaslı‘nın 03 Haziran ile 04 

Haziran 2013 tarihinde 3008 kiĢinin Facebook ve Twitter‘daki hesapları üzerinden 

kartopu (snowball) tekniğiyle yaptıkları, protestolarla ilgili bir keĢif araĢtırması 

(exploratory research) “#direngeziparkı Anketi Sonuç Raporu” çalıĢması sonucunda 

ankete yanıt veren 3008 kiĢiye protestoların sonucunda, protestoları destekleyenlerin 

“Yeni bir siyasi parti kurulsun” önerisine sadece yüzde 37.0 oranında kesinlikle 

katıldığı, bunula birlikte yine protestoları destekleyenlerin “Askerî müdahale olsun” 

önerisine yüzde 6.6 oranında kesinlikle katıldığını, yüzde 79.5‘nin ise bu öneriye 

kesinlikle katılmadıklarını belirtmiĢtir (Bilgiç ve Kafkaslı, 2013: 8). Bu bağlamda, 

ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan 

ġekil 4.18. deki verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden 

hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag 

üzerinden gönderilen 5 bin 516 adet tweet içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü 

“Toplumun Değerlerini Değiştirme” yönünde; ―düzeni değiĢtirmek‖, ―hükümeti 
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Toplumun Değerlerini DeğiĢtirme 

Toplumun Değerlerini Koruma 

yıkmak‖, ―yönetimi değiĢtirmek‖, ―Gezi parkı kıĢla olsun‖, ―kıĢla yapılsın‖ vb. 

kelimeler ve cümleler aranmıĢ ancak bu içerikte herhangi bir tweet‘e rastlanmamıĢ 

aksine “Toplumun Değerlerini Koruma” yönünde 297 adet tweet bulunmuĢtur. Bu 

tweetler‘in detayları çalıĢmanın Ekler Bölümünde Tablo 4.7.‘de yer almaktadır 

(Bakınız Sayfa, 433). 

 
Grafik 4.9. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Toplumun Değerlerini DeğiĢtirme Yönünde Atılan  

Tweetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016). 

 

Grafik 4.9. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, hareketin toplumun değerlerini değiĢtirme 

yönünde yüzdesi görülmekte. Buna göre, bu tarihte atılan tweetlerde toplumun 

değerlerinin değiĢtirilmesini destekleyen katılım görülmemektedir.  

 

Grafik 4.10. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Toplumun Değerlerini Koruma Yönünde Atılan  

Tweetler 
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Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016). 

Grafik 4.10. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, hareketin toplumun değerlerini koruması yönünde 

yüzdesi görülmekte. Buna göre, bu tarihte atılan tweetlerin yüzde 7‘si toplumun 

değerlerini korumasını desteklemektedir. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde 

toplumun değerlerini koruma yönündeki tweetlerin toplumun değerlerini değiĢtirme 

yönünde atılan tweetlerden sayıca daha fazla olması, Gezi Parkı Toplumsal 

Hareketinin, sosyal ağlarda hareketin toplumun değerlerini değiĢtirmesi yönünde 

olmadığı göze çarpmıĢtır. 

 

4.4.4.7. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin Temel Anlamda “Siyasi 

Olması” Yönünde Gezi Parkı Toplumsal Hareketi 

 

Yeni toplumsal hareketler teorilerinde de bahsettiğimiz üzere, sosyal ağlarda da 

oluĢan yeni toplumsal hareketler hükümetleri ele geçirmeyi değil dönüĢtürmeyi 

amaçlarlar. Yeni toplumsal hareketteki katılımcılar düĢüncelerini ifade eder ve 

istekleri doğrultusunda geliĢtirdikleri düĢüncelerle müzakere yaratırlar ancak bunu 

yaparken de bir partiyi ne temsil ne de kurma amacında olmazlar.  Castells‘e göre, 

yeni toplumsal hareketler özellikle de etkileĢim halindeki yerel topluluklar ve sanal 

topluluklarda yükselen ağlar oluĢturan doğrudan düĢünüp tartıĢma üzerine kurulu 

yeni bir demokrasiyi amaçlayan hareketlerdir. Bu yeni demokrasi ütopyası, 

geçmiĢteki liberalizm, sosyalizm ve komünizm gibi siyasi sistemlerin kökeninde var 

olan modern siyasi ideoloji ütopyalardan doğarak günümüzde insanların zihinlerinde 

yeniden canlanıp eylemlerine yol gösteren ve tepkilerini besleyen maddi bir kuvvet 

halini almıĢtır (Castells, 2012: 196-197). Bu bağlamda, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi 

öğretim görevlisi Bilgiç ve Kafkaslı‘nın 03 Haziran ile 04 Haziran 2013 tarihinde 

3008 kiĢinin Facebook ve Twitter‘daki hesapları üzerinden kartopu (snowball) 

tekniğiyle yaptıkları, protestolarla ilgili bir keĢif araĢtırması (exploratory research) 

“#direngeziparkı Anketi Sonuç Raporu” çalıĢması sonucunda ankete yanıt veren 

3008 kiĢinin yüzde 70‘i kendini hiç bir siyasi partiye yakın hissetmediğini 

belirtmiĢtir (Bilgiç ve Kafkaslı, 2013: 7). 
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Castells, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” adlı 

kitabında incelediği toplumsal hareketlerin içinde doğduğu kültürel ve kurumsal 

bağlamları, arasındaki keskin farklılıklara rağmen ortak bir örüntü oluĢturduğunu 

savunarak bu hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerini genel olarak 

12 temel ortak özellikle ele alır (Castells, 2012: 191-205). ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 

2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan ġekil 4.18. deki verilerine 

göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm 

dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 

adet tweet içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü “Siyasi Olması” yönünde; ―siyasi 

parti‖, ―CHP‖, ―MHP‖, ―HDP‖, ―AKP‖, ―BDP‖, ―seçim‖, ―sandık‖, ―oy‖, ―düzen‖, 

―milletvekili‖, ―milletvekili isimleri‖, ―örgüt adları‖, ―ülkücü‖, ―sağcı‖, ―solcu‖, 

―sosyalizm‖, ―komünizm‖, ―liberalizm‖  vb. kelimeler ve cümleler ile birlikte 

herhangi bir siyasi parti veya örgüte yönelik 26 adet tweet bulunmuĢtur. Bu 

tweetler‘in detayları çalıĢmanın Ekler Bölümünde Tablo 4.8.‘de yer almaktadır 

(Bakınız Sayfa, 451). 

 

Grafik 4.11. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Siyasi Olması Yönünde Atılan  Tweetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016). 

 

Grafik 4.11. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, hareketin siyasi olması yönünde yüzdesi 

görülmekte. Buna göre, bu tarihte atılan tweetlerde yüzde 1 oranında siyasi bir parti 

veya örgütü destekleme yönünde katılım görülmektedir. Bu durum, Gezi Parkı 
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Toplumsal Hareketinin, sosyal ağlarda hareketin siyasi bir hareket olmadığı 

göstermektedir. 

 

 

4.4.4.8. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin “Programa Dayalı 

Hareketler Olması” Yönünde Gezi Parkı Toplumsal Hareketi 

 

Herhangi bir araçsallığı olan bir siyasi eyleme kanalize edilmeyen sosyal ağlarda 

görülen toplumsal hareketler Castells‘e göre, bu nedenle belli hedefler etrafında 

örülmüĢ tek bir programa değil aksine ani geliĢen olaylar karĢısında birliktelik 

sağlayarak fikir üretmeye ve bu amaç doğrultusunda protestoya dayalı hareketlerdir. 

Bu bağlamda, sosyal ağlarda görülen toplumsal hareketlerde sosyal aktörlerin kendi 

hayat koĢullarıyla ilgili kararları vermeye yönelik gelebilecek çok sayıda talepleri 

vardır. Ancak bu talepler çok sayıda sosyal aktörün bireysel talepleri olmasının yanı 

sıra taleplerin çeĢitliliği ve sınırsız olması ve bu hareketlerin herhangi bir örgüt ya da 

liderliği olmamasından dolayı bu talepleri resmileĢtiremezler. Bu durumu Castells 

Ģöyle açıklar; “(…) çünkü fikir birlikleri belli hedefler etrafında örülmüş doyurucu 

bir programa değil, vakalar bazında kafa yormaya ve protestoya dayanır. Öte 

yandan dar bir araçsallığı olan bir siyasi eyleme de kanalize edilemezler” (Castells, 

2012: 196). Dolayısıyla, bu hareketler kökenleri bakımından kendiliğinden ve 

genellikle de belli bir olay ya da yöneticilerin istenmeyen eylem veya söylemleri 

karĢısında hissedilen öfkeyle oluĢurlar ve genellikle de akıĢlar uzamından gelen, 

mekânlar uzamında isyan pratiğini benimsemiĢ bir topluluk kurmayı amaçlayan bir 

eylem çağrısıyla baĢlarlar (Castells, 2012: 193). 

 

Konda AraĢtırma ve DanıĢmanlık ġirketinin Gezi Parkı toplumsal hareketinde 

eyleme katılanlar üzerinde yaptığı ankette, Gezi Parkı eylemlerine katılanların yüzde 

21,1‘i bir siyasi partiye, oluĢuma veya dernek, platform gibi sivil toplum kuruluĢuna 

üye olduğunu yüzde 78,9‘unun da herhangi bir siyasi partiye, oluĢuma veya dernek, 

vakıf, platform gibi bir oluĢuma üye olmadığını belirtmiĢtir; 
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ġekil 4.32. Gezi Parkı Hareketinde Park‟ta Bulunan KiĢilerin Örgütlülük Oranı 

Kaynak: (Konda, 2014). http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/KONDA_GeziRaporu2014.pdf (eriĢim tarihi: Aralık 2015) 

 

Castells, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” adlı 

kitabında incelediği toplumsal hareketlerin içinde doğduğu kültürel ve kurumsal 

bağlamları, arasındaki keskin farklılıklara rağmen ortak bir örüntü oluĢturduğunu 

savunarak bu hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerini genel olarak 

12 temel ortak özellikle ele alır (Castells, 2012: 191-205). ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 

2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan ġekil 4.18. de belirtilen 

verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem 

de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen 5 

bin 516 Adet Tweet içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü “Programa Dayalı Olması” 

yönünde; herhangi bir siyasi partinin ve örgütün harekete yönelik program amaçlı 5 

adet tweet atılmıĢtır. Bu Tweetler‘in detayları çalıĢmanın Ekler Bölümünde Tablo 

4.9.‘de yer almaktadır (Bakınız Sayfa, 453). 

 
Grafik 4.12. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Programa Dayalı Olması Yönünde Atılan Tweetler 
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Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

Grafik 4.12. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, hareketin programa dayalı bir hareket olması 

yönünde yüzdesi görülmekte. Buna göre, eylemin önceden tasarlanarak programa 

dayanarak gerçekleĢmesine yönelik bir katılım görülmemektedir. Bunun yanı sıra, 

Somemto‘nun verilerine göre, 01 Haziran 2013 tarihinde Twitter üzerinden hem 

Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden 

gönderilen 2 milyon 503 bin 780 Adet tweet‘in gün içerisinde saatlere göre dağılımı 

ġekil 4.34. de Ģöyledir; 

 
ġekil 4.33. 01 Haziran 2013 Günü Saatlik Türkçe Tweet Sayısı  

 

Kaynak: (Somemto, 2013) http://bigdataturkey.org/wp-content/uploads/2013/06/Somemto-Gezi-Park%C4%B1-Haftas%C4% 

B1-Sosyal-Medya-Analizi.pdf (eriĢim tarihi: Kasım 2015) 

 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi göre, birçok farklı düĢünceden insanın 

katıldığı Gezi Parkı eylemlerinin herhangi bir plana ve örgütsel yapıya dayanmadan 

kendiliğinden oluĢan bir hareket olduğunu söyleyebiliriz.  
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Bunun yanı sıra, üçüncü bölümde insanların sosyal ağlar aracılığıyla hızlı bir Ģekilde 

örgütlenebilme nedenini “sosyal ortak farkındalık” temeline dayandıran Shirky‘e 

göre sosyal ortak farkındalık toplumsal eylemlerde düzensiz kitlelerin daha hızlı ve 

etkin biçimde kolektif çalıĢmalarına imkan sağlar. Shirky‘nin bu yaklaĢımına göre, 

sosyal ağlarda zaman içinde insanların ortaya çıkan bir sosyal olayı arkadaĢlarının, 

komĢularının, meslektaĢlarının ve tüm herkesin bildiğini farkına vardığından 

böylelikle sosyal ağların sosyal ortak farkındalık sürecine aracılık yapmıĢ 

olduğundan bahsetmiĢtik (Shirky, 2010: 144-145). Bu noktada, Gezi Parkı eylemleri 

sırasında birbirinden bağımsız kitlelerin çok hızlı bir biçimde kolektif bir çalıĢma 

içine girmelerini eylemler sürecinde atılan tweet sayılarının oranlarına bakarak 

inceleyebiliriz. Bu bağlamda, Gezi Parkı toplumsal hareketinin sosyal medya 

analizini yapan Somemto‘nun verilerine göre, olayların tırmanıĢa geçtiği 29 Mayıs 

ile 10 Haziran tarihleri arasında toplam 143 milyon 795 bin 432 adet Türkçe içerikli 

tweet yayınlanmıĢtır. Verilerin sonucunda aktif Türk Tweetter kullanıcı sayısının 29 

Mayıs 2013 tarihine kadar 7 milyon 328 bin iken, 30 Mayıs‘ta 7 milyon 383 bine ve 

özellikle 31 Mayıs‘ta da 15 milyon 077 bin 500 kiĢiye ulaĢtığı görülmüĢtür 

(Somento, 2013). Dolayısıyla, Gezi Parkı toplumsal hareketinde sürecin 

yaratılmasında temel mesele olan örgütlenmenin sağlanması Twitter‘ın etkin bir 

biçimde kullanılmıĢ olmasıyla 7 milyon tweetten 24 saat içinde 15 milyon tweet‘e 

ulaĢılması ve dolayısıyla da bir sosyal ağ olan Twitter‘da sosyal olayın 

farkındalığının aĢama aĢama artarak çoğalması Shirky‘nin “sosyal ortak farkındalık” 

yaklaĢımını açıkça göstermektedir.  

 

4.4.4.9. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin “Lidersiz ve Merkezsiz 

Yapıda Olması” Yönünde Gezi Parkı Toplumsal Hareketi 

 

Castells‘e göre, sosyal ağların belirli bir merkezlerinin olmamasına rağmen çok 

sayıda merkez arasında etkileĢimi sayesinde koordinasyon iĢlevlerini ve fikir 

alıĢveriĢini sürdürebilirler; “Dolayısıyla bilgi ya da talimat dağıtmak için resmi bir 

liderliğe, komuta ve kontrol merkezine ya da dikey bir örgütlenmeye ihtiyaçları 

yoktur. Tanımlanmış sınırlardan yoksun olan açık uçlu ağların genel olarak nüfusun 

katılım düzeyine bağlı olarak kendilerini her zaman yeniden yapılandıracakları 

dikkate alınırsa, bu merkezsiz yapı, harekete katılım şansını arttırır” (Castells, 2012: 

192). Ağlardaki bu merkezsiz yapı ayrıca hareketin baskı tehdidine karĢı 
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hassasiyetini azaltır, çünkü iĢgal edilmiĢ yerler dıĢında bastırılması gereken pek az 

sayıda belli hedef vardır ve birbirine bağlanmıĢ yeterince katılımcısı olduğu sürece 

ağ kendi kendisini yenileyebilir.  

 

 

Catells‘e göre, internet ağları, cep telefonu ağları, önceden var olan sosyal ağlar, 

sokak gösterileri ve kamusal meydanların iĢgalleri genellikle kendiliğinden lidersiz 

çok biçimli ağların oluĢumunu sağlarlar. Sosyal ağlarda görülen toplumsal 

hareketlerin Castells‘in deyiĢiyle, hem sosyal ağlarda hem de kent uzamında yatay ve 

çok biçimli ağlar oluĢturması bireyler arasındaki iĢbirliğini ve dayanıĢmayı 

desteklerken diğer yandan resmi liderlik ihtiyacını da ortadan kaldırır. Özellikle, 

harekete katılan bireylerin siyaset deneyimlerinde siyasi temsilcileri tarafından 

ihanete uğramıĢ ya da manipüle edilmiĢ hissetmeleri yüzünden, herhangi bir Ģekilde 

oluĢacak yetki devrine karĢı güven duymamasından dolayı sosyal ağlarda 

gerçekleĢen bu hareketler genellikle lidersiz hareketlerdir ve bu temel özellik 

genellikle hareketlerin oluĢma nedenlerinden biridir. Dolayısıyla sosyal aktör yaygın 

kabul gören örtülü kurallar ile toplumsal hareketin diğer katılımcılarıyla birlikte 

kendi kendisini yönetir.  

 

Castells‘e göre, bu durum aynı zamanda bir örgütlenme prosedürü ve siyasi hedef 

olarak toplumsal hareketlerin gelecekteki bir gerçek demokrasinin temellerini 

oluĢturur. Hareket ve bireyler olarak sürekli kim oldukları, ne istedikleri, özerklikleri 

ve bağımsızlıklarının siyasi olarak kendilerine devredilmesi açısında isteklerini gerek 

internet ortamında kurdukları forumlarda, sosyal ağlardaki çok sayıda oluĢturdukları 

grup ve blog tartıĢmalarında ve gerekse kurulan hareketin “Genel Meclisinde” ortaya 

koyarak düĢünüp tartıĢma sürecini gerçekleĢtirirler. “Yatay, lidersiz, fikir birliğine 

dayalı açım bir toplantı” olarak nitelendirilen Genel Meclis iĢgal edilmiĢ bir 

mekânda karar alma yetkisine sahiptir (Castells, 2012: 194-195). Herkesin 

katılabilmesi mümkün olan Genel Meclis‘e genelde sadece grubun bütününü 

etkileyen görüĢler bildirilse de herkes bir görüĢ hakkında teklif sunabilir ve herkes 

karar oluĢturma sürecinde katılım yapabilir. ĠĢgal dıĢında gerçekleĢtirilen daha küçük 

eylemler Genel Meclisin onayı olmaksızın kurulan daha küçük komisyonlar 

tarafından planlanabilir. Genel Meclis‘in kararlarını uygulamak, kampı örgütlemek 

veya harekete giriĢmek için farklı kategorilerden oluĢan komisyonlar bulunur. Sosyal 
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ağlarda görülen toplumsal hareketlerin birçoğunda görülen Genel Meclislerde 

oluĢturulan bu komisyonlar genel olarak Ģöyle sıralanabilir; “Kolaylaştırma 

Komisyonu, Medya Komisyonu, Sosyal Yardım Komisyonu, Gıda Komisyonu, 

Doğrudan Eylem Komisyonu, Huzuru Koruma/Güvenlik Komisyonu, 

Temizlik/Sürdürebilirlik Komisyonu, Maliye/Kaynaklar Komisyonu, Hukuk 

Komisyonu, Tıp Komisyonu, Sosyal Medya Programlama Komisyonu, Çeşitli Irkların 

Temsili Komisyonu ve Basınla İlişkiler Komisyonu vb.” Bu komisyonların rolü, 

hareketteki belli konuları ortaya koymak ve bu konularda genel bir görüĢ birliğine 

varılması için Genel Meclis‘te ortaya sunulacak fikir ve önerileri herkesin 

değerlendirmesini alarak formüle edilmesini sağlamaktır (Castells, 2012: 161-162). 

Dolayısıyla, sosyal ağlarda görülen toplumsal hareketlerin karar oluĢturma süreçleri 

Genel Meclis‘lerinde kurulan komisyonlarda gerçekleĢir. Castells, gözlenen birçok 

harekette görülen bu örgütlenme biçimi tüm karmaĢıklığına rağmen genel olarak 

toplumda yeni demokrasi biçimlerinin habercisi olabilecek yeni siyasal biçim 

arayıĢlarının bir göstergesidir (Castells, 2012: 165). 

 

Castells, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” adlı 

kitabında incelediği toplumsal hareketlerin içinde doğduğu kültürel ve kurumsal 

bağlamları, arasındaki keskin farklılıklara rağmen ortak bir örüntü oluĢturduğunu 

savunarak bu hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerini genel olarak 

12 temel ortak özellikle ele alır (Castells, 2012: 191-205). ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 

2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan ġekil 4.18. de belirtilen 

verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem 

de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen 5 

bin 516 adet tweet içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü “Liderli ve Merkezli Yapıda 

Olma” yönünde; ―gezi platformu‖ ―Abbasağa toplanmaları‖, ―Yoğurtçu 

toplanmaları‖, ―forum‖ vb. kelimeler ve cümleler ile birlikte herhangi bir siyasi parti 

veya örgüte ait 9 adet tweet bulunmuĢtur.  Bu Tweetler‘in detayları çalıĢmanın Ekler 

Bölümünde Tablo 4.10.‘da yer almaktadır (Bakınız Sayfa, 454). 

 

Grafik 4.13. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Liderli ve Merkezli Olma Yönünde Atılan Tweetler 
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Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

Grafik 4.13. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, hareketin örgütsüz ve lidersiz bir hareket olması 

yönünde yüzdesini görülmekte. Buna göre, eylemde bir örgüte ve lidere yönelik bir 

katılım görülmemektedir. 

 

4.4.4.10. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerin “Şiddet Dışı Hareketler 

Olması” Yönünde Gezi Parkı Toplumsal Hareketi 

 

Catells sosyal ağlarda geliĢen bu hareketlerin genellikle barıĢçıl sivil baĢkaldırı 

eylemleri olduğunu savunur. Catells, siyasi makamlar ve iĢ çevreleri üzerinde baskı 

yaratabilmek için bu hareketlerde kamusal alanın iĢgal edilmesi ve kesintiye uğratma 

taktiklerinin uygulanması gibi eylemlere de giriĢilerek hareketin meydan okumasının 

yoğunluğuna bağlı olarak farklı düzeylerde gösterilen Ģiddetle birlikte gelen baskının 

kolektif eylem süreci boyunca sürekli biçimde yaĢanan bir deneyim olduğunu 

vurgular. Castells‘e göre, sistemin Ģiddetine karĢı toplumun haklarını savunmak 

amacında olan bu hareketlerin temel karakteri olan barıĢçıllığı korumak hareketlerin 

meĢrutiyetleri için kritik önemdedir. Castells‘in Ġsyan ve Umut Ağları kitabında ele 

aldığı toplumsal hareketlerde görülen “polis şiddetinin görüntüleri halk arasında 

harekete duyulan sempatiyi arttırmış ve hareketin kendisini de yeniden harekete 

geçirmiş, öte yandan bireysel ve kolektif olarak temel kendini savunma içgüdüsünden 

kaçınmak zordur” (Castells, 2012: 195-196). Castells‘e göre, bu durum aynı 

zamanda sistemin Ģiddetine Ģiddetle karĢı koymaya yönelik küçük ve kararlı 

grupların da eylemine zemin hazırlar. Bu bağlamda, toplumsal hareketlerde kritik 



203 

 

% 0 

ġiddet Ġçeren 

önemde olan Ģiddet, Castells‘e göre, sadece bir taktik meselesi değil hareketlerin 

baĢarısını belirleyici bir unsurdur çünkü “toplumsal hareketler, pratik ve söylemleri 

genel toplumda (yani yüzde 99 arasında) fikir birliği yaratıyorsa toplumsal değişimi 

başlatma şansına erişebilir” (Lawrence ve Karim, 2007 aktaran, Castells, 2012: 

196). 

 

Castells, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” adlı 

kitabında incelediği toplumsal hareketlerin içinde doğduğu kültürel ve kurumsal 

bağlamları, arasındaki keskin farklılıklara rağmen ortak bir örüntü oluĢturduğunu 

savunarak bu hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerini genel olarak 

12 temel ortak özellikle ele alır (Castells, 2012: 191-205). ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 

2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan ġekil 4.18. deki verilerine 

göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm 

dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 

adet tweet içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü “Şiddet İçeren Hareketler Olması” 

yönünde; ―savaĢmak‖, ―öldürmek‖, ―yağmalamak‖, ―yıkmak‖, ―kesmek‖, ―silahını 

al‖, ―bombalamak‖  vb. kelimeler ve cümleler içeren 12 adet tweet bulunmuĢtur. 

“Şiddet Dışı Hareketler Olması” yönünde de; sessiz protestoları ifade eden 

kelimelerden ―duran adam‖, ―kitap okuyan adam‖ vb. kelimelerin yanı sıra ―zıpla 

zıpla‖, ―çarĢı‖, ―toma‖, ―tencere tava‖ vb. kelimeler ve cümlelerin yanı sıra mizah 

içerikli (mizahi yaklaĢım)  351 adet tweet bulunmuĢtur. Bu tweetler‘in detayları 

çalıĢmanın Ekler Bölümünde Tablo 4.11. ve Tablo 4.12.‘de yer almaktadır (Bakınız 

Sayfa, 455-456). 

 

Grafik 4.14. 31 Mayıs 2013 Tarihinde ġiddet Ġçeren Tweetler 
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Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

Grafik 4.14. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, hareketin Ģiddet içermeyen bir hareket olması 

yönünde yüzdesini görülmekte. Buna göre, katılımcılardan eylemin Ģiddet içeren bir 

eylem olması yönünde bir destek görülmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.15. 31 Mayıs 2013 Tarihinde ġiddet DıĢı Hareket Olması Yönünde Tweetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

Grafik 4.15. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, hareketin Ģiddet içermeyen bir hareket olması 

yönünde yüzdesini gösteriyor. Buna göre, katılımcıların yüzde 7‘si eylemin Ģiddet 

dıĢı protestolarla gerçekleĢtiğini vurgulamıĢtır. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde 

Ģiddet dıĢı hareket olması yönündeki atılan tweetlerin Ģiddet içeren hareket olması 

yönünde atılan tweetlerden sayıca daha fazla olması, Gezi Parkı Toplumsal 

Hareketinin, sosyal ağlarda hareketin Ģiddet dıĢı hareket olması yönünde olduğunu 

göstermektedir. 
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4.4.4.11. Sosyal Ağlarda OluĢan Toplumsal Hareketlerde “Zaman Dışı Zaman 

Deneyimi” Yönünde Gezi Parkı Toplumsal Hareketi 

 

Tarihte görülen birçok toplumsal hareketlerde olduğu gibi, sosyal ağlarda görülen 

toplumsal hareketlerin de kendi zaman biçimlerini oluĢturduğunu savunan Castells‘e 

göre, bu toplumsal hareketlerdeki deneyimin iki farklı yönünü birleĢtiren yeni 

biçimini “zaman dışı zaman” olarak nitelendirir ve bu deneyim zamanın 

tarihselliğini aĢan bir biçimdir. Buna göre, iĢgal edilmiĢ yerlerin ne zaman 

boĢaltılacağını bilmeden bireyler hayatlarını sanki hayallerinin alternatif toplumu 

olabilirmiĢ gibi örgütleyerek, gündelik hayatlarının kısıtlamalarından özgür bir 

biçimde anı bağımsız bir biçimde yaĢarlar. Diğer yandan gerek fiziki mekânlarda ve 

gerekse sosyal ağlarda tartıĢmalarında hareketin temel amacından doğan yeni hayat 

ve topluluk biçimi imkânları konusunda fikirlerini paylaĢarak “Şimdi ile uzun 

şimdinin bir melezlenmesinden oluşan, doğmakta olan alternatif bir zaman” 

oluĢtururlar (Castells, 2012: 193).  

 

Castells, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” adlı 

kitabında incelediği toplumsal hareketlerin içinde doğduğu kültürel ve kurumsal 

bağlamları, arasındaki keskin farklılıklara rağmen ortak bir örüntü oluĢturduğunu 

savunarak bu hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerini genel olarak 

12 temel ortak özellikle ele alır (Castells, 2012: 191-205). ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 

2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan ġekil 4.18. deki verilere göre, 

31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de tüm dünyada 

konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen 5 bin 516 adet tweet 

içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü “Zaman Dışı Zaman Deneyimi” yönünde; ―iĢten 

sonra‖, ―mesai bitimi‖, ―sınavdan sonra‖, ―gece nöbeti‖, ―ağaç nöbeti‖, ―eylem 

vakti‖, ―konserden sonra‖, ―parkta film gösterimi‖, ―hafta sonu‖, ―uğrama‖, ―yine 

gelme‖ vb. kelimeler ve cümleler aranmıĢ ve bu kelime ve cümleleri içeren 72 adet 

tweet bulunmuĢtur. Bu tweetler‘in detayları çalıĢmanın Ekler Bölümünde Tablo 

4.13.‘de yer almaktadır (Bakınız Sayfa, 476). 

 

Grafik 4.16. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Zaman DıĢı Deneyim Yönünde Tweetler 
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Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

Grafik 4.16. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre, harekete katıltılanların zaman dıĢı deneyiminin 

yüzdesini gösteriyor. Buna göre, katılımcıların yüzde 2‘si Castells‘in savunduğu 

günümüzdeki toplumsal hareketlerin yeni bir biçimi olan “zaman dışı zaman” 

deneyimini atılan tweetlerde belirtmiĢtir. 

 

4.4.4.12. “Hem Yerel Hem Küresel Olma” Yönünde Sosyal Ağlarda OluĢan 

Toplumsal Hareketler Yönünde Gezi Parkı Toplumsal Hareketi 

 

Sosyal ağlarda oluĢan bu hareketler kendilerine özgü sorunlarla baĢlar, kendi ağlarını 

kurar, kendi kent uzamını iĢgal ederek ve internet ağlarına bağlanarak kamusal 

mekânı inĢa ederler. Ancak aynı zamanda küreseldirler, çünkü küresel örgüt ağlarıyla 

bağlantılı olduklarından baĢka coğrafyalarda yaĢanan deneyimleri öğrenirler ve bu 

deneyimlerden esinlenirler. Uus ötesi Eylem Ağı teorisinde de bahsettiğimiz gibi, 

bazen de eĢ zamanlı olarak bir yerel mekânlar ağında ortak küresel gösteriler 

düzenlenmesi çağrısında bulunurlar (Castells, 2012: 192-193). AKP‘nin twitter 

araĢtırmasında gezi parkı ile ilgili atılan tweetlerin %88‘nin Türkçe %12‘sinin de 

yabancı dillerde atıldığı ortaya koyulmuĢtur. Bu araĢtırmaya göre, Gezi Parkı ile 

ilgili 29 Mayıs 2013 ile 10 Haziran 2013 tarihleri arasında atılan yaklaĢık 24 milyon 

adet tweet‘in 16.3 milyonu Türkiye‘den ve geri kalan tweet‘in de baĢta Almanya 

olmak üzere sırasıyla, Ġngiltere, Kanada ve Hollanda takip etmektedir (AK Parti 
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twitter raporu:http://www.insanhaber.com/guncel/akpden-sok-twitter-raporu-

h17422.html, EriĢim tarihi: Aralık 2015). 

 
ġekil 4.34. 29 Mayıs-10 Haziran Tarihleri Arasında Gezi Parkı Protestoları Sırasında Ġlgili 

Etiketlere Atılan Tweetlerin Ülkelere Göre Konumu 
Kaynak: http://www.insanhaber.com/insan-ozel/gezinin-sosyal-devrimi-39792 (eriĢim tarihi: Aralık 2015) 

“2008 yılından itibaren giderek işbirliği ile yapılan uluslararası internet saldırıları, 

önceden bildirilmiş protestolar ve genellikle sinema ve telif hakkıyla korunan diğer 

eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kapmayanlarına karşı diğer 

eylemler ile anılır hale gelerek kendilerini "Anonim" olarak tanıtan kimliği belirsiz” 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Anonymous_hacker_grubu) kiĢiler tarafından yürütülen 

bir hacktivist grup olarak tanımlanan, bu bağlamda esnek bir uzlaĢmayla belirlenmiĢ 

bir amaca doğru, eğlence odaklı, çeĢitli siyasi olayları genellikle devlet teĢkilatlarına 

ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden ve herhangi bir ad kullanmayan 

geniĢ isimsiz bir kolektif olarak her türlü insan kavramını temsil eden bir çevrimiçi 

topluluk olarak kurulan hacktivist grup olarak bilinen ve Anonymous‘un 

“#occupygezi” etiketini tüm dünyada kendi sosyal ağ‘ında tanıtmasıyla Gezi Parkı 

toplumsal hareketinin uluslararası sosyal ağlarda da yer bulmaya baĢladığı 

görülmektedir (Bakınız ġekil 4.35). 

 
ġekil 4.35. Anonymous‟un Gezi Parkı ile ilgili 31 Mayıs ve 1 Haziran günlerinde paylaĢtığı 

tweetler 

http://www.insanhaber.com/guncel/akpden-sok-twitter-raporu-h17422.html
http://www.insanhaber.com/guncel/akpden-sok-twitter-raporu-h17422.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anonymous_hacker_grubu
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hacktivist&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Web_sitesi
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hacktivist&action=edit&redlink=1
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Kaynak: http://www.insanhaber.com/insan-ozel/gezinin-sosyal-devrimi-39792 (eriĢim tarihi: Aralık 2015) 

Dünya genelinde 1 milyon 607 bin 165 Twitter takipçisinin olduğu Anonymous‘un 

“#occupygezi” etiketini tüm dünyada kendi sosyal ağ‘ında tanıtmasıyla Gezi Parkı 

toplumsal hareketinin uluslararası sosyal ağlarda da yer bulmaya baĢlamıĢ ve 

Anonymous‘un Gezi Parkı toplumsal hareketi süresince attığı #occupygezi etiketli 

tweetler üç gün içerisinde toplamda 3 bin ‘in üzerinde retweet edilmesini sağladı. Bu 

nedenle, #occupygezi etiketinin farklı dillerde paylaĢımı diğer hastag‘lara oranla 

daha fazla olduğu göze çarpmakta. Toplam da üç gün içerisinde atılan 3 milyon 419 

bin 283 tweetin sadece 1 milyon 492 bin 454‘ü Türkçe, 1 milyon 241 bin 361 

adetinin Ġngilizce, 176 bin 636 adetinin Almanca ve geri kalan tweet‘lerin de 

Fransızca ve Ġspanyolca olduğu gözlenmiĢtir.  (Çetin, 2013). 
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ġekil 4.36. DireniĢ ‟in Ġlk Zamanlarında Atılan Tweetlerin „Dil‟ Bazında Grafiği 

Kaynak: http://www.insanhaber.com/insan-ozel/gezinin-sosyal-devrimi-39792 (eriĢim tarihi: Aralık 2015) 

 

Bununla beraber, Anonymous‘un Gezi Parkı eylemlerine destek vermek üzere 

kullanılan #occupygezi hastag‘ının dıĢında diğer popüler bir hashtag olan 

“#opTurkey” hashtag‘ında eylemler süresince polisin orantısız müdahalesine karĢı 

tepkilerini ve Gezi Parkı hareketine verdikleri desteği yayınladıkları video ‘da Ģu 

sözlerle ifade ederler (https://twitter.com/search?q=opTurkey%20since%3A2013-05-

29%20until%3A201 3-06-04&src=typd&lang=tr) ; 

―Merhaba Türkiye Hükümeti. Biz Anonymous‘uz. Günlerdir zorba hükümetlerine karĢı 

barıĢçıl yollarla baĢkaldıran Türkiye‘deki kardeĢlerimizin Ģiddete maruz kalmalarını, 

dövülmelerini, panzerler ezilmelerini, tazyikli su ve gaz bombalarıyla vurulmalarını 

dehĢetle izledik. Devrimin merkezi olan Taksim Meydan‘ından baĢlayarak Türkiye‘deki 

tüm Ģehirler teker teker ayaklandı. Polisin bitmek bilmeyen acımasız saldırılarına 

rağmen günlerdir yüzbinlerce insan sokaklarda. Binlerce insan tutuklandı. (…) 

Anonymous bu tutuma çok öfkeli. (…) Türk hükümetinin tüm internet ve iletiĢim 

kanallarına saldıracağız. (…) Bizler Anonymous‘uz, biz orduyuz, biz affetmeyiz, biz 

unutmayız‖ (https://twitter.com/search?q=opTurkey%20since%3A2013-05-

29%20until%3A2013-06-04 &src=typd&lang=tr eriĢim tarihi: Aralık 2015). 

 

ġekil 4.37. Anonymous‟un Gezi Parkı ile ilgili 02 Haziran 2013 tarihinde “#opTurkey” 

hashtag‟ında PaylaĢtığı Video 

https://twitter.com/search?q=opTurkey%20since%3A2013-05-29%20until%3A201%203-06-04&src=typd&lang=tr
https://twitter.com/search?q=opTurkey%20since%3A2013-05-29%20until%3A201%203-06-04&src=typd&lang=tr
https://twitter.com/search?q=opTurkey%20since%3A2013-05-29%20until%3A2013-06-04
https://twitter.com/search?q=opTurkey%20since%3A2013-05-29%20until%3A2013-06-04
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Hem Yerel Hem Küresel Olması 

 

Kaynak: https://twitter.com/search?q=opTurkey%20since%3A2013-05-29%20until%3A2013-06-04 &src=typd&lang=tr 
(eriĢim tarihi: Aralık 2015) 

 

Castells, “İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” adlı 

kitabında incelediği toplumsal hareketlerin içinde doğduğu kültürel ve kurumsal 

bağlamları, arasındaki keskin farklılıklara rağmen ortak bir örüntü oluĢturduğunu 

savunarak bu hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerini genel olarak 

12 temel ortak özellikte ele alır (Castells, 2012: 191-205). ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 

2016 tarihinde yaptığı çalıĢma sonucunda ortaya çıkan ġekil 4.18. de belirtilen 

verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem 

de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen 5 

bin 516 adet tweet içerisinde Mayıs 2013 Cuma günü “Hem Yerel Hem Küresel 

Olma” yönünde; YurtdıĢında yaĢayan hem Türk hem de yabancı uyruklu kiĢilerin 

destek tweetlerinin yanı sıra ulus ötesi farkındalığı sağlayan anahtar kelimeler 

―anonymous‖ ve ―occupywallstreet‖ vb. ulus ötesi grupların destek tweeti içeren 70 

adet tweet bulunmuĢtur. Bu tweetler‘in detayları çalıĢmanın Ekler Bölümünde Tablo 

4.14.‘de yer almaktadır (Bakınız Sayfa, 480). 

 

 

Grafik 4.17. 31 Mayıs 2013 Tarihinde Hem Yerel Hem Küresel Olması Yönünde Tweetler 

 

https://twitter.com/search?q=opTurkey%20since%3A2013-05-29%20until%3A2013-06-04
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Kaynak: (ITS Medya A.ġ., 2016) 

 

Grafik 4.17. Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde, 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘dan atılan tweetlere göre harekete küresel katılımın dağılımını gösteriyor. 

Buna göre, bu tarihte atılan tweetlerin yüzde 1‘inin harekete katılımın Türkiye 

dıĢındaki ülkelerden olduğunu göstermektedir. 
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Bu araĢtırmanın amacı, küreselleĢen dünyamızda bir ağ oluĢturan sosyal ağların, 

Castells‘in ağ toplumu çerçevesinde yeni toplumsal hareketler üzerindeki etkisini 

içerik analizi yöntemiyle incelemektir. Sosyal ağ kullanıcı sayılarının hızlıca arttığı 

ülkemizde de, siyasal ve toplumsal konular sosyal ağlarda konuĢulur hale gelmiĢtir. 

Yeni geliĢen bu ortamın Türkiye çerçevesinde yeni toplumsal hareketler ile olan 

iliĢkisinin incelenmesinin bir gereklilik olduğu değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda 

araĢtırmada, Türkiye‘deki Gezi Parkı toplumsal hareketinin oluĢumunda ve 

katılımında sosyal ağların nasıl bir rolü olduğu incelenerek, sosyal ağlar ile 

toplumsal hareketler iliĢkisi analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla verilerden çıkan 

sonuçlar doğrultusunda sosyal ağların Gezi Parkı toplumsal hareketi üzerindeki etkisi 

Castells‘in ağ toplumu çerçevesinde belirlediği toplumsal hareketlerin ortak 

özelliklerini temsil edip etmediği ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

Bu araĢtırma, nicel araĢtırma yöntemi kullanılarak yapılandırılmıĢtır. ÇalıĢmada, 

sosyal ağlara ve toplumsal hareketlere iliĢkin kuramsal bilgiler genel olarak ele 

alınmaktadır ancak uygulama aĢaması ülkemizdeki Gezi Parkı toplumsal hareketi 

örneğiyle ele alınmıĢtır. Türkiye‘de 2012-2013 yıllarından itibaren Twitter kullanıcı 

sayısının 7,2 milyon dan 9.6 milyona ulaĢan bir artıĢı görülmüĢtür. Bu artıĢtaki en 

büyük etken 2013 Mayıs ayında meydana gelen Gezi hareketi gösterilmektedir 

(Tunç, 2014).  Mayıs - Haziran 2013 tarihlerinde Gezi Parkı protestoları süresince 

Twitter Türk halkı için en yaygın kabul gören bir haber kaynağı haline gelmiĢtir. 

Türkiye'de günlük gönderilen tweet sayısı 7 milyondan hareketin patlak verdiği 31 

Mayıs günü ,  15,2 milyona ulaĢmıĢtır (Somento, 2013). Dolayısıyla bireylerin bilgi 

ve haber arayıĢı için Twitter önemli bir sosyal ağ aracı olmuĢtur. Bu nedenle, anlık 

mesajlaĢma özelliğiyle birlikte bu çalıĢmada Twitter veri toplama aracı olarak ele 

alınmıĢtır. 

 

ÇalıĢmanın iki sınırlılığı bulunmaktadır. Birincisi Twitter‘daki hashtag seçimiyle 

olan sınırlılıktır. Gezi Parkı olayları sürecinin yalnızca bir haftalık zaman aralığında 

Somemto araĢtırma Ģirketinin 2013 verilerine göre gezi parkı olayları sürecinin 29 

Mayıs 2013 ile 04 Haziran 2013 tarihleri arasında Twitter üzerinden 98 milyon 334 

bin 370 tweet yayınlanması ve bunların tümünün incelenmesi çalıĢmayı 

zorlaĢtıracaktır. Yalnızca 31 Mayıs 2013 tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, 

hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag‘in ele alınmasıyla 
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sınırlandırılmıĢtır. ÇalıĢmamızın ikinci sınırını zaman aralığı oluĢturmaktadır. Bu 

bağlamda, öncelikle çalıĢmanın bir gün ile sınırlandırılmasının diğer bir nedeni de 

Twitter‘da yoğun ileti akıĢının var olmasıdır. Bu kapsamda, veri toplama aracı olan 

Twitter verilerine dayalı olarak Gezi Parkı toplumsal hareketinin gerçekleĢtiği ve 

Türkiye‘deki 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden hem Türkiye, hem de 

tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag ele alınarak eylemin sosyal 

paylaĢım ağı olan Twetter‘daki yansıması incelenmiĢtir. 

 

Öncelikle bu araĢtırmanın geçmiĢ tarihe dönük bir çalıĢma olması bu anlamda, 

geçmiĢe yönelik verilerin elektronik ortamda eriĢimleri en büyük engellerden birini 

oluĢturmuĢtur. Bu nedenle örneklem döneminde iletilerin tamamına (%100) 

eriĢebilmek için sürekli ve anlık bir gözlem yapılması gerekmektedir ki bu da 

mümkün değildir. Bu nedenle Gezi Parkı hareketinin ilk günlerinde yapılan 

araĢtırmalarda ortaya konulan verilerin rakamlarının zamanla azaldığı gözlenmiĢtir. 

Bu durumu rakamlarla ifade etmemiz gerekirse, çalıĢmamızın Bulguların 

Değerlendirilmesi Bölümünde ifade ettiğimiz gibi, Gezi Parkı toplumsal hareketinin 

sosyal medya analizini yapan Somemto‘nun 2013 yılında olayların hemen sonrasında 

ortaya koyduğu verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde Twitter üzerinden 

hem Türkiye, hem de tüm dünyada konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag 

üzerinden gönderilen 2 milyon 147 bin 981 adet tweet yayınlanmıĢtır. Oysa bu rakam 

olayın üstünden üç yıl sonra ITS Medya A.ġ.‘nin Ocak 2016 tarihinde yaptığı 

araĢtırma sonucunda ortaya çıkan verilerine göre, 31 Mayıs 2013 Cuma tarihinde 

Twitter üzerinden Somemto‘nun belirlediği hem Türkiye, hem de tüm dünyada 

konuyla ilgili en sık kullanılan 10 hashtag üzerinden gönderilen tweet sayısının 5 bin 

516 adete indiği görülmüĢtür. Bu noktada, elimizdeki kısıtlı verilerle yapılan 

araĢtırmanın sonucunda aĢağıda belirtilen sonuçlara varılmıĢtır. 

 

Bu bağlamda araĢtırmada, Gezi Parkı hareketinde 31 Mayıs 2013 tarihinde 10 

hashtag‘den katılım yapan katılımcıların tweet içerik bilgileri elde edilmiĢtir. Bu 

bilgiler, aynı zamanda Castells‘in Ağ Toplumu yaklaĢımı çerçevesinde sosyal 

ağlarda geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özellikleri aramak için 

oluĢturulacak sorularda ana faktörler olarak belirlenen kelime ve cümlelerin 

kategorilerini oluĢturmaya yardımcı olmuĢtur. Gezi Parkı hareketinin özelliklerinin 

bu ana faktörleri kapsayıp kapsamadığı sorunsalı, araĢtırmanın içerik analizi 
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incelemesinin bu kategoriler üzerine oturtulmasını sağlamıĢtır. Bu bağlamda, konu 

ile ilgili tartıĢmalar, ulaĢılan ve öne çıkan sonuçlar ile bu sonuçlardan hareketle 

getirilen öneriler çalıĢmada aktarılmıĢtır.  

 

Sosyal ağlarda oluĢan hareketlerin genellikle doğuĢ biçimleri bakımından 

kendiliğinden planlanmadan meydana gelen hareketler olduğunu savunan Castells‘e 

göre, bu hareketler genellikle belli bir olay ya da hissedilen bir öfke kıvılcımı 

tetiklemekte ve böylece sosyal paylaĢım ağlarından mekânlar uzamında isyan 

pratiğini benimsemiĢ bir topluluk kurmayı amaçlayan bir eylem çağrısıyla 

baĢlamaktadır. Bu bağlamda araĢtırma sonucunda, Gezi Parkı hareketinde Castells‘in 

sosyal ağlarda geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerinden 

biri olan “Öfke Kıvılcımıyla Tetiklenme” yönündeki tweetlerin yüzde sadece 5‘inin 

gerek polisin müdahale edip halka orantısız Ģiddet uygulaması ve gerekse de 

bireylerin haklarının, özerkliklerinin ve toplumsal değerlerinin ihlal edilmesine karĢı 

öfke kıvılcımıyla tetiklenen tweetler olduğu görülmektedir. Bu durum, Gezi Parkı 

Toplumsal Hareketinin, sosyal ağlarda öfke kıvılcımıyla tetiklenen bir hareket olması 

yönünde yansımasının yaygın olmadığını göstermektedir. 

 

Castells sosyal ağlarda geliĢen hareketlerde, hareketin sokaktaki uzantısından 

görüntülerin Youtube, Facebook ve Twitter vb. sosyal paylaĢım araçlarında viral 

yayılması, hareketlerin ilk aĢamalarında en güçlü seferberlik araçları oluĢturduklarını 

savunur. Bu kapsamda sosyal ağlarda geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen belli 

ortak özelliklerden biri olan “Viral Yayılım” özelliği araĢtırma sonucunda Gezi Parkı 

hareketinde tweetlerin yüzde 13‘ünde görülmektedir. Elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde, Gezi Parkı hareketinde bireylerin, sosyal ağlarda eyleme destek 

çağrılarıyla eylemin sokaktaki fiziksel uzantısına da destek vererek harekete 

katıldıkları görülmektedir. Ancak bu durum yine de, Gezi Parkı Toplumsal 

Hareketinin, sosyal ağlarda hareketin viral yayılımı yönünde doğrulamamıĢtır. 

 

Katılımcıların  tercihi bakımından düĢük maliyet, düĢük risk ve yüksek katılımın 

mümkün olduğu çevrimiçi sosyal ağlarda gerçekleĢen eylemlerin hem çevrimdıĢı 

sokaklarda ve kamusal alanlarda gerçekleĢen sivil halk eylemlerinde görüldüğü gibi 

devrimsel bir etki yaratamadığı gözlemlenmektedir. Fiziksel  anlamda bireylerin 

sosyal katılımını azaltarak geleneksel çevrimdıĢı sokak eylemlerinin bu nedenle 

zamanla yok olacağı düĢüncesini slaktivism yaklaĢımı ile tanımlayan Morozof‘un 



215 

 

görüĢünün aksini savunan Castells ise, sosyal ağlarda bireylerin sokak eylemlerine 

katılmadan da sadece sosyal ağlar üzerinden birçok biçimde ağlar oluĢturup 

eylemlere aracılık ederek, eylemler süresince önemli rol oynadıklarını 

savunmaktadır. Bu bağlamda, yapılan araĢtırmada elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi sonucuna göre, Gezi Parkı eylemlerinde sadece sosyal ağlar değil, 

internette yer alan diğer birçok uygulamaların da kullanılarak farklı biçimde ağlar 

oluĢturulduğunu söylememiz mümkündür. Özellikle, “Stream” uygulaması ile 

“ustream” ve “livestream” gibi internet siteleri üzerinden eylemi destekleyen birçok 

activist cep telefonu veya stream yayını yapabilen handycam‘lerle eylemlerin 

gerçekleĢtiği yerlerden canlı yayın yaparak bu görüntülerin internette diğer sosyal 

ağlarda paylaĢımı sağlanmıĢtır. Gezi Parkı hareketinde “Birçok Biçimde Ağlar 

Oluşturma” özelliği tweetlerin yüzde 9‘unda görülmüĢtür. Her ne kadar, Gezi Parkı 

eylemlerinde slacktivism‘in eylem biçimlerinde yer almayan eylemin haberdar 

edilmesi, bildiri yayımlanması ya da eylem sonrası süreçler hakkında bilgi paylaşımı 

gibi eylemler, sokak eylemlerine katılmadan sadece sosyal ağlar üzerinden eylemlere  

aracılık eden slacktivistlerin eylemler süresince önemli rol oynamıĢlardır. Ancak bu 

durum yine de, Gezi Parkı Toplumsal Hareketinin, “sosyal ağlarda birçok biçimde 

ağlar oluşturan” bir hareket olması yönünde doğrulanmamıĢtır. 

 

Sosyal ağlarda yürütülen dijital aktivizme olumsuz yaklaĢanların baĢında gelen 

Gladwell ve Morozof, katılımcıların tercihi bakımından düĢük maliyet, düĢük risk ve 

yüksek katılımın mümkün olduğu çevrimiçi sosyal ağlarda gerçekleĢen eylemlerin 

gerek çevrimdıĢı sokaklarda ve gerekse kamusal alanlarda gerçekleĢen sivil halk 

eylemlerinde görüldüğü gibi devrimsel bir etki yaratamayacağını savunurlar. Bu 

durumunun aynı zamanda sosyal ağların fiziksel anlamda bireylerin sosyal katılımını 

azaltarak geleneksel çevrimdıĢı sokak eylemlerinin bu nedenle zamanla yok 

olacağını düĢüncesini savunan Gladwell ve Morozof‘un görüĢünün aksini düĢünen 

Castells‘e göre ise, sosyal ağlarda geliĢen toplumsal hareketlerde gereken fiziki 

birliktelik hem internette hem kent uzamında yaratılmaktadır. Castells‘in bu 

kapsamda sosyal ağlarda geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak 

özelliklerden biri olan “Hem İnternette Hem Kent Uzamında Birliktelik Yaratma” 

özelliği yapılan araĢtırma sonucunda Gezi Parkı hareketinde tweetlerin yüzde 

40‘ında görülmektedir. 
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Bu kapsamda, Gladwell ve Morozof‘un sosyal ağlarda yürütülen aktivizmin 

çevrimdıĢı sokak eylemlerini zamanla yok edeceği düĢüncesinin aksine Castells‘in 

savunduğu gibi Gezi Parkı hareketinde, bireylerin eylemin hem çevrim içi hem de 

sokaktaki fiziksel uzantısına da destek vererek harekete katıldıkları görülmektedir. 

Dolayısıyla, Gezi Parkı Toplumsal Hareketi Castells‘in sosyal ağlarda geliĢen 

hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerinden biri olarak nitelendirdiği 

gibi,  “hem internete hem kent uzamında birliktelik yaratma” özelliği de 

taĢımaktadır. 

 

Sosyal ağlarda yürütülen eylemlerin olumsuz etkileri konusunda eleĢtirenlerin bir 

baĢka dayanak noktası da sosyal ağlarda bireyler arasında daha kolay ve hızlı 

iletiĢimi, daha güçlü iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamasına rağmen ideolojik alt 

yapının iyi kurgulanmadığı ve buna bağlı olarak da gerçekleĢen eylemlerin baĢarılı 

olamayacağıdır. Bu eleĢtirel yaklaĢıma karĢılık sosyal ağların sosyal ortak 

farkındalık yaratmaktaki etkisi yaklaĢımıyla Shirky, sosyal ağlarda bir eyleme destek 

veren bireyin sosyal ortak farkındalıkla eylemin sokaktaki fiziksel uzantısına da 

destek vererek ve bu sayede sosyal ağlarda demokrasi, hak, özgürlük ve özerklikler 

gibi ideoloji adına gerçekleĢecek kolektif eylemlerin oluĢumunun, güçlenmesini ve 

hedefe ulaĢılmasını sağlayacağı görüĢünü savunmaktadır. Castells‘e göre, sosyal 

ağlarda oluĢan toplumsal hareketler etkileĢim halindeki yerel topluluklar üzerinde 

yükselen, ağlara dayalı yeni bir demokrasi ütopyasını yansıtırlar. Bu ütopya 

toplumun kurumlarına karĢı istenilen özerkliğin ütopyasıdır.  Castells‘in bu 

kapsamda sosyal ağlarda geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak 

özelliklerinden biri olan “Özerklik Uzamı” özelliği, elde edilen verilere göre Gezi 

Parkı hareketinde atılan tweetlerin yüzde 7‘sinde görülmektedir. Her ne kadar, Gezi 

Parkı hareketinde bireylerin eylemin sokaktaki fiziksel uzantısına da destek vererek, 

bu sayede sosyal ağlarda demokrasi, hak, özgürlük ve özerklikler gibi ideoloji adına 

sosyal ortak farkındalıkla harekete katılımları görülse de,  bu durumun Gezi Parkı 

hareketinde özerklik uzamı yönünde doğrulanmamıĢtır. 

 

Castells‘e göre, sadece iyi veya kötü toplumsal hareketler yoktur. Bu doğrultuda 

inançları, hedefleri ve mücadeleleri önceden belirlenmiĢ bir süreç içinde toplumsal 

değiĢimin temeli olan toplumsal hareketler vardır. Bu nedenledir ki, toplumu, kültürü 

ve uzamı yaratan toplumsal hareketler hayatın ve kentin kalitesinde olumlu katkıda 



217 

 

bulundukları gibi diğer yandan bu değerler anlamında çok “gerici” de 

olabilmektedirler. Castells sosyal ağlarda geliĢen hareketlerin gerek ilerici ve gerekse 

de gerici yönde toplumun değerlerini değiĢtirme özelliğinin olduğunu savunmaktadır. 

Bu bağlamda, sosyal ağlarda geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak 

özelliklerinden biri olan toplumun değerlerini değiĢtirmeye yönelik olarak Gezi Parkı 

hareketinde herhangi bir tweet‘e rastlanmamıĢ, aksine “Toplumun Değerlerini 

Koruma” yönünde atılan tweetlerin yüzde 7‘si gibi bir katılım göze çarpmaktadır. 

Dolayısıyla, Castells‘in sosyal ağlarda geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen belli 

ortak özelliklerinden biri olarak görülen toplumun değerlerinin değiĢtirilme özelliği 

Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde görülmenin aksine toplumun değerlerinin 

korunması yönünde olması dikkat çekicidir. 

 

Castells yeni toplumsal hareketlerin özellikle de etkileĢim halindeki yerel topluluklar 

ve sanal topluluklar için doğrudan düĢünüp tartıĢma üzerine kurulu yeni bir 

demokrasiyi amaçlayan hareketler olduğunu savunmaktadır. Castells‘in bu 

yaklaĢımına göre, yeni toplumsal hareketlerdeki katılımcılar düĢüncelerini ifade eder 

ve istekleri doğrultusunda geliĢtirdikleri düĢüncelerle müzakere ortamı yaratırlar, 

ancak bunu yaparken de  herhangi bir partiyi ne temsil ne de kurma amacında 

olmazlar. Bu bağlamda, sosyal ağlarda geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen 

belli ortak özelliklerinden biri olan  hareketin temel anlamda “Siyasi Olması” 

özelliği, Gezi Parkı hareketinde incelenen tweetlerin sadece yüzde 1‘inde siyasi bir 

parti veya örgütü destekleme amacı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Gezi Parkı 

hareketinin kesinlikle siyasi bir hareket olmadığını ve bu nedenle de sosyal ağlarda 

geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen bu ortak özelliği taĢımadığını 

söyleyebiliriz. 

 

Daha önce belirtildiği üzere, herhangi bir araçsallığı olan bir siyasi eyleme kanalize 

edilmeyen sosyal ağlarda görülen toplumsal hareketler Castells‘e göre,  belli hedefler 

etrafında örülmüĢ tek bir programa değil, aksine ani geliĢen olaylar karĢısında 

birliktelik sağlayarak fikir üretmeye ve bu amaç doğrultusunda protestoya dayalı 

hareketlerdir. Bu kapsamda yapılan araĢtırma sonucunda Gezi Parkı hareketinin,  

eylemin önceden tasarlanmıĢ bir programa dayanarak gerçekleĢmesine yönelik 

yeterli oranda bir katılım görülmemektedir. Bu durum, Gezi Parkı hareketinin sosyal 
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ağlarda geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen programa dayalı bir hareket 

olmaması özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. 

 

Catells‘e göre, internet ağları, cep telefonu ağları, önceden var olan sosyal ağlar, 

sokak gösterileri ve kamusal meydanların iĢgalleri genellikle kendiliğinden lidersiz 

çok biçimli ağların oluĢumunu sağlarlar ve böylece hem sosyal ağlarda hem de kent 

uzamında yatay ve çok biçimli ağlar oluĢturması bireyler arasındaki iĢbirliğini ve 

dayanıĢmayı desteklerken, diğer yandan resmi liderlik ihtiyacını da ortadan kaldırır. 

Bunun sonucunda, bireyler yaygın kabul gören örtülü kurallar ile toplumsal hareketin 

diğer katılımcılarıyla birlikte kendi kendilerini yönetirler. Bu bağlamda araĢtırma 

sonucunda, Gezi Parkı hareketinde  bir örgüte ve lidere yönelik bir katılım 

görülmemektedir. Bu durum, Gezi Parkı hareketinin Castells‘in sosyal ağlarda 

geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerinden biri olan 

“Lidersiz ve Merkezsiz Yapıda olma” özelliğini taĢıdığını göstermektedir. 

 

Castells‘e göre, sistemin Ģiddetine karĢı toplumun haklarını savunmak amacında olan 

bu hareketlerin temel karakteri olan barıĢçıllığı korumak, hareketlerin meĢrutiyetleri 

için kritik önemdedir ve aynı zamanda sadece bir taktik meselesi değil, hareketlerin 

baĢarısını belirleyici bir unsurdur. Bu kapsamda, yapılan araĢtırma sonucunda Gezi 

Parkı hareketinde  katılımcılardan eylemin Ģiddet içeren bir eylem olması yönünde 

bir katılım görülmemektedir. Aksine, “Şiddet Dışı Hareket Olması” yönünde Gezi 

Parkı hareketinde katılımcıların yüzde 7‘si eylemin Ģiddet dıĢı protestolarla 

gerçekleĢtiğini vurgulamıĢtır. Dolayısıyla, Gezi Parkı hareketi Castells‘in sosyal 

ağlarda geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerinden biri olan 

“Şiddet Dışı Hareket Olma” özelliğine sahiptir. 

 

Sosyal ağlarda görülen toplumsal hareketlerin kendi zaman biçimlerini 

oluĢturduğunu savunan Castells, bu toplumsal hareketlerdeki deneyimin iki farklı 

yönünü birleĢtiren yeni biçimini “zaman dışı zaman” olarak nitelendirir ve bu 

deneyim zamanın tarihselliğini aĢan bir biçimdir. Ona göre, iĢgal edilmiĢ yerlerin ne 

zaman boĢaltılacağını bilmeden bireyler hayatlarını sanki hayallerinin alternatif 

toplumu olabilirmiĢ gibi örgütleyerek, gündelik hayatlarının kısıtlamalarından özgür 

bir biçimde anı bağımsız bir biçimde yaĢarlar. Bu bağlamda, Gezi Parkı hareketinde  

katılımcıların sadece yüzde 2‘sinde bir zaman dıĢı zaman deneyimi içerikli tweetlere 

rastlanmıĢtır. Dolayısıyla, Gezi Parkı hareketinde Castells‘in sosyal ağlarda geliĢen 
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hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerinden biri olan “Zaman Dışı 

Zaman Deneyimi” özelliği görülmemektedir. 

Castells‘e göre, sosyal ağlarda oluĢan hareketler kendilerine özgü sorunlarla baĢlar, 

kendi ağlarını kurar ve kendi kent uzamını iĢgal edip internet ağlarına bağlanarak 

kamusal mekânı inĢa ederler. Aynı zamanda küresel olup,  küresel örgüt ağlarıyla 

bağlantılı olmaları nedeniyle baĢka coğrafyalarda yaĢanan deneyimleri öğrenirler ve 

bu deneyimlerden esinlenirler. Bu noktada bazen eĢ zamanlı olarak bir yerel 

mekânlar ağında ortak küresel gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunurlar. Bu 

bağlamda, yapılan araĢtırma sonuçlarına göre Gezi Parkı hareketinde atılan 

tweetlerin sadece yüzde 1‘de harekete katılımın Türkiye dıĢındaki ülkelerden 

olduğunu göstermesi, hareketin  Castells‘in sosyal ağlarda geliĢen hareketlerin 

pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerinden biri olan “Hem Yerel Hem Küresel 

Olma” özelliğine sahip olmadığı da göze çarpmaktadır. 

 

Ġnsan-doğa çeliĢkisinin belirlediği teknoloji ile insan-insan çeliĢkisinin belirlediği 

ideoloji arasındaki etkileĢimin sonucunda meydana gelen toplumsal değiĢimin ve bu 

değiĢimin belirlediği toplum çeĢitlerinin, gerek teknolojinin kullanımı ve gerekse 

insanlar arasındaki ideolojik etkileĢim sonucu kullanılan teknolojilere bağlı 

ekonomik faaliyetleri ile meydana geldiğini çalıĢmamızın ilk bölümlerinde 

vurgulamıĢtık. Bu bağlamda, internette Web 2.0 teknolojisinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan sosyal ağlarda küreselleĢmenin de etkisiyle oluĢan ve geliĢmekte ağ 

toplumu (The Network Society) toplumsal evrimin son Ģekli olarak 

adlandırılmaktadır. Castells‘e göre, bu yeni toplum tipi ekonomiden siyasete, 

kültürden sosyal iliĢkilere tüm toplumsal yapının değiĢimine  neden olan 

teknolojik paradigmanın zaman, uzam ve iliĢkiler anlamında pek çok Ģeyi 

dönüĢtürmüĢ ve yeni algı kalıpları yaratmıĢtır. Bu anlamda günümüz toplumları 

artık, gündelik hayattan ekonomik ve kültürel ve sosyal yaĢamda tüm düĢünme 

ve eylem biçimlerimizi ve algı dünyamızı belirleyen bireylerin birbiriyle 

bağıntılı olduğu bir ağ toplumu içinde yaĢamaktadır. Dolayısıyla, ağlarla 

küreselleĢen ekonominin, siyasetin ve kültürün karĢısında bireylerin hayatlarına bir 

anlam kazandırma, özerklik isteği ve bu yöndeki taleplerini sosyal ağlarda zaman ve 

mekân anlamında uzamsal farklılıkları ortadan kaldırarak etkileĢimli ve katılımcı bir 

biçimde bir anda birçok bireyin çevrimiçi bir arada bulunularak dile getirebilmesi ağ 

toplumda farklı bir örgütlenme ve eylem biçimlerine sahip yeni toplumsal 
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hareketlerin doğmasına neden olmuĢtur. Bu bağlamda, yeni toplumsal hareketlerden 

biri olarak nitelendirilen ülkemizdeki Gezi Parkı örneğinde elde edilen veriler 

sonucunda ağ toplumunun ülkemizde var olup olmadığını “ağların ham maddesinin 

enformasyon olması” özelliği, “ağların yapısının esnekliğe dayalı olması” özelliği, 

“akışların uzamı ve mekânlar uzamı” özelliği ve “ağların ideolojik araçlar 

olmaları” gibi ağ toplumunun temel özelliklerini temsil edip etmemesiyle 

söylenebilir.  

 

Öncelikle “ağların ham maddesinin enformasyon olması” özelliği, Castells‘in ağ 

toplumu çerçevesinde Gezi Parkı örneğinde elde edilen veriler sonucunda ülkemizde 

bu yeni toplum biçiminin varlığını gösteren en temel özelliğidir. Gezi Parkı sosyal 

medya analizini yapan Somemto‘nun 2013 yılında olayların hemen sonrasında 

yaptığı araĢtırma verilerine göre, aktif Türk Tweetter kullanıcı sayısının 30 Mayıs‘ta 

7 milyon 383 bin iken araĢtırmanın ele alındığı 31 Mayıs‘ta 15 milyon 077 bin 500 

kiĢiye ulaĢmıĢ olması ağ toplumunun hem ham maddesi, hem de hareket kaynağı 

olan enformasyonun diğer bir deyiĢle bilgi ve bu bilginin sosyal ağlardaki paylaĢım 

oranı bunun önemli bir göstergesidir. Bununla beraber, Gezi Parkı hareketinin 

“sosyal ağlarda birçok biçimde ağlar oluşturan bir hareket olması”, “viral 

yayılımı”, “hem internette hem de kent uzamında çok biçimli ağlarla birliktelik 

yaratması” ve “hem yerel hem küresel olma” yönünde sosyal ağlardaki enformasyon 

paylaĢımı da ayrıca ülkemizdeki ağ toplumunun varlığını desteklemektedir. 

 

Enformasyon teknolojileri esnekliği temel alır ve belli teknolojileri bütünleĢmiĢ 

bir sisteme dönüĢebilir. Castells‘e göre, bir ağ düğüm noktalarına ve onlar 

arasındaki bağlantılardan oluĢan bir yapıya sahiptir ve bir ağın düğüm noktaları 

kendilerini yeni görevlere ve hedeflere göre yeniden yapılandırabilir ve aynı 

zamanda kazandığı yeni enformasyonlara bağlı olarak da büyüyebilir. Bu 

nedenle, enformasyon teknolojilerini kullanan bir sistem ya da iliĢkiler 

kümesinin ağ kurma mantığı ile bağlantılı olması  ağ toplumunun maddi 

temellerini oluĢturan enformasyon teknolojisi paradigmasının diğer bir önemli 

özelliğidir. Bu durum Jenkins‘e göre, bilginin iĢlenme ve değiĢ tokuĢ organizasyonu 

olarak vurgulanır.  Bu nedenle Jenkins ağ toplumunu  bireysel, örgütsel ve toplumsal 

tüm düzeylerde organizasyonu mümkün kılan sosyal ve medya ağlarının altyapısıyla 

meydana gelen bir sosyal oluĢum olarak nitelendirir. Ağ toplumunun ikinci temel 
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özelliği olan “ağların yapısının esnekliğe dayalı olması” kapsamında Gezi Parkı 

hareketinin “sosyal ağlarda birçok biçimde ağlar oluşturan bir hareket olması”, 

“hem internette hem de kent uzamında çok biçimli ağlarla birliktelik yaratması”  ve 

“viral yayılımı” ülkemizdeki ağ toplumunun varlığını desteklemesi yönünde 

doğrulamaktadır. 

 

Castells ağ toplumunun en belirgin niteliklerinden bir olan “zaman dışı zaman” bir 

baĢka deyiĢle “zamansız zaman” olduğunu savunur. Castells‘e göre, zaman 

kavramının ağ toplumunda parçalanıp yok olarak, ağ toplumunda bir yeni zaman 

kavramının “zamansız zaman” kavramının oluĢur ve bu yeni zaman kavramını 

yalnızca ağ toplumunda ortaya çıkan ve hakim olan bir zaman biçimi olarak 

nitelendirir. Castells enformasyon teknolojilerinin ortaya koyduğu bu yeni zaman ve 

uzam algısını, ağlarda fiziki anlamda coğrafi sınırların ve zamanın neredeyse 

teknolojik imkânlarla ortadan kalkması Ģeklinde yorumlar. Castells, zamana ve 

mekâna esneklik kazandıran ağların günümüz toplumunda aynı zamanda giderek 

baskın sosyal örgütlenme biçimi haline gelerek bu sayede bireylerin siyasi, 

ekonomik ve kültürel amaçlı bir araya gelmelerinde ve aynı zamanda kiĢilerin 

belirli toplumsal olay ve sorunlar etrafında örgütlenmelerinde etkin rol 

oynadıklarını savunur. Ağ toplumunun üçüncü temel özelliği olan “akışların uzamı 

ve mekânlar uzamı” kapsamında Gezi Parkı hareketinin “hem internette hem de kent 

uzamında çok biçimli ağlarla birliktelik yaratması”  ve “hem yerel hem küresel 

olma” yönünde yansımalarının  ülkemizde ağ toplumunun var olduğunu 

göstermektedir. 

 

Castells‘e göre, ağlar ideolojik araçlardır. Bireysel ve kolektif varoluĢumuzun bütün 

süreçleri doğrudan yeni teknolojik araçlarla Ģekillenir. Castells‘ e göre, ağlarla 

paylaĢılan enformasyon günümüzde dünya düzenini sağlamaya yarayan 

ideolojik bir araca dönüĢür ve böylece yeni bir toplumsal düzen ortaya çıkar.  

Toplumun teknolojiyi kendi kullanım alanları ve değerleri doğrultusunda 

benimsediğini savunan Castells, internet teknolojilerini yeni örgütlenmelerin ve 

örgütlenme ağlarının kurulması ve yapılanması yönünde itici gücü olarak görür. Bu 

bağlamda, ağ toplumunun dördüncü temel özelliği olan ağların ideolojik araçlar 

olması kapsamında Gezi Parkı hareketinin sosyal medya analizini yapan 

Somemto‘nun 2013 yılında olayların hemen sonrasında yaptığı araĢtırma verilerine 
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göre, olayların tırmanıĢa geçtiği 29 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında toplam 

143 milyon 795 bin 432 adet Türkçe içerikli tweet yayınlanmıĢ olması bununla 

beraber 30 Mayıs‘ta 7 milyon 383 bin iken araĢtırmanın ele alındığı 31 Mayıs‘ta 15 

milyon 077 bin 500 kiĢiye ulaĢmıĢ olması hareketin sosyal ağlarda geliĢmesi 

“ağların ideolojik araçlar olmaları” özelliğiyle ülkemizdeki ağ toplumunun 

varlığını desteklemesi açısından doğrulamaktadır. 

 

Sonuç olarak her ne kadar Gezi Parkı örneğinde “ağların ham maddesinin 

enformasyon olması”, “ağların yapısının esnekliğe dayalı olması”, “akışların uzamı 

ve mekânlar uzamı” ve “ağların ideolojik araçlar olmaları” gibi ağ toplumunun 

temel özellikleri açısından ülkemizde ağ toplumunun varlığından söz edebilmesi 

mümkün olsa da Gezi Parkı hareketinde sosyal ağlarda geliĢen hareketlerin 

pratiklerinde görülen belli ortak özelliklerden sadece birkaçını içerdiği sonucuna 

varılmıĢtır. Bu nedenle Gezi Parkı hareketi, Castells‘in savunduğu sosyal ağlarda 

geliĢen hareketlerin pratiklerinde görülen belli ortak özellikler yaklaĢımı çerçevesine 

oturtulamamaktadır.  

 

Garbeudo‘nun ifade ettiği gibi “Sosyal medya daha uzunca bir süre bizimle olacak 

ve gündelik hayat deneyimlerimizi, yeryüzündeki yüz milyonlarca insanın hayatını 

şekillendirmeyi sürdürecek”. Dolayısıyla, sosyal ağların toplumsal hareketler 

üzerindeki pozitif ve negatif etkilerinin belirlenmesi bağlamında, çevrimiçi yürütülen 

eylemlerle çevrimdıĢı eylemler arasında henüz yeni bir oluĢum olan “çevrimiçi 

çevrimdışı eylem bağlarının” anlaĢılabilmesi kapsamında yeni toplumsal hareketler 

konusunda bu çalıĢmanın bu yöndeki araĢtırmalara katkıda bulunacağı 

umulmaktadır.  
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EKLER 

 

Tablo 4.1. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “SPAM” Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #tayyipistifa  

 

KAANTÜRKER 

 

#tayyipistifa orospu çocuğu sal artık ulkeyi 

 

2.  #direngeziparki Henry Chinaski 

 

Kaleicinin onurlu esnafi sponge ve shaker pub I kutlariz 

dukkanlarini kapatip(cuma gunu) muzisyenleriyle eyleme 

geldiler #direngeziparki 

 

3.  #occupygezi 

 

Hazar 

Yildirim  @hazary

ildirim 

 

Ağaçları kesenin çükünü keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

4.  #direngeziparki 

 

Hazar 

Yildirim  @hazary

ildirim 

 

Ağaçları kesenin çükünü keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

5.  #direngeziparki 

 

Hazar Yildirim    

 

Ağaçları kesenin çükünü keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

6.  #tayyipistifa  

 

Ġrem Koç 

 

ULAN TAYYIP ALLAH SENI BILDIĞI GIBI YAPSIN. 

CANIN CEHENNEME ! #tayyipistifa 

 

7.  #tayyipistifa  

 

Rızacan Armağan 

 

#tayyipistifa ülkenin amına koydun 

 

8.  #tayyipistifa  

 

marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa Zor durumda 

olan arkadaĢlara El Tango Clasico nun kapıları açıktır. 

 

9.  #tayyipistifa  

 

Ġrem Koç 

 

ULAN TAYYIP ALLAH SENI BILDIĞI GIBI YAPSIN. 

CANIN CEHENNEME ! #tayyipistifa 

 

10.  #tayyipistifa  

 

Ġrem Koç 

 

ULAN TAYYIP ALLAH SENI BILDIĞI GIBI YAPSIN. 

CANIN CEHENNEME ! #tayyipistifa 

11.  #tayyipistifa  

 

KAANTÜRKER 

 

#tayyipistifa orospu çocuğu sal artık ulkeyi 

 

12.  #tayyipistifa  

 

KAANTÜRKER 

 

#tayyipistifa orospu çocuğu sal artık ulkeyi 

 

13.  #occupygezi marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa Zor durumda 

olan arkadaĢlara El Tango Clasico nun kapıları açıktır. 

 

14.  #direngeziparki Bilal Kabaklı 

 

Siraselviler'de Kiki Bar ucretsiz yemek ve su veriyor! 

Icerdeki eylemciler de shot ismarliyor :) #direngeziparki 

https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
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#direngezi 

 

15.  #direngezi Bilal Kabaklı 

 

Siraselviler'de Kiki Bar ucretsiz yemek ve su veriyor! 

Icerdeki eylemciler de shot ismarliyor :) #direngeziparki 

#direngezi 

 

16.  #tayyipistifa marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa Ankara'da 

Akköprü civarında panzer altında kalan bir genç kız 

hayatını kaybetti 

 

17.  #tayyipistifa marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa Ankara'da 

Akköprü civarında panzer altında kalan bir genç kız 

hayatını kaybetti 

 

18.  SesVerTürkiyeBu

ÜlkeSahipsizDeğl 

 

Kaan Merih 

 

ASLĠNDA BĠZDE YOKUZ DĠ MĠ YAVSAK 

HÜKUMET BU KADAR OLMAZ!!! #hukumetistifa 

#sesverturkiyebuulkesahipsizdegil  

19.  #occupygezi marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa Ankara'da 

Akköprü civarında panzer altında kalan bir genç kız 

hayatını kaybetti 

 

20.  #occupygezi marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa Ankara'da 

Akköprü civarında panzer altında kalan bir genç kız 

hayatını kaybetti 

 

21.  #tayyipistifa Umut 

 

KAÇA SATTIYSANIZ AVM YAPILACAK ALANI 

SÖYLEYĠN ARAMIZDA PARA TOPLAYALIM 

SĠKTĠRĠN GĠDĠN #tayyipistifa #Ģerefsizsintayyip 

#DĠRENĠġ 

 

22.  #tayyipistifa El Dorado 

 

istifa eden polis sayısı 500 ü aĢtı.Hükümet yerlerde artık. 

Emperyalistliğe son geliyor #direngeziparkı #TayyipĠstifa 

 

23.  #tayyipistifa T.C Serkan 

VURAL  

 

Kisa ve öz ..SIKTIR GIT #tayyipistifa 

 

24.  #tayyipistifa El Dorado 

 

istifa eden polis sayısı 500 ü aĢtı.Hükümet yerlerde artık. 

Emperyalistliğe son geliyor #direngeziparkı #TayyipĠstifa 

 

25.  #tayyipistifa Burçin   

 

hala "ağaç için mi bu kadar olay" diyor akepeciler. siz 

harbiden koyunmuĢsunuz amk. 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #tayyipistifa 

 

26.  #tayyipistifa Burçin   

 

hala "ağaç için mi bu kadar olay" diyor akepeciler. siz 

harbiden koyunmuĢsunuz amk. 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #tayyipistifa 

 

27.  #tayyipistifa Zehra 

TaĢkoparan   

 

ülkede iç savaĢ çıkarıp götünü yayıp yatıyosun ya tayyip 

senin götüne yasakladığın o içki ĢiĢeleri girsin ! 

#tayyipistifa #KORKAKMEDYA 

 

28.  #tayyipistifa DAISIES ✿ 

 

#tayyipistifa Adamda gurur diye bir Ģey olsa siktirip 

gitmiĢti ama yok yani yok! 

29.  #tayyipistifa BüĢra 

 

Hissedebiliyo musun? Ampulun sıcaklığını götünde 

hissedebiliyo musun? #tayyipistifa 

 

30.  #tayyipistifa BüĢra 

 

Hissedebiliyo musun? Ampulun sıcaklığını götünde 

hissedebiliyo musun? #tayyipistifa 

 

31.  #tayyipistifa izi 

 

#tayyipistifa ampülüne oy verenlerin götüne florasan 

soktun YETER 

 

32.  #tayyipistifa Atatürkçü 

 

Bir polisin isyanı: Yeter artık ben dayanamıyorum, istifa 

ediyorum! demiĢ ve maskesini vatandaĢlarımıza 

vermiĢtir. #tayyipistifa 
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33.  #tayyipistifa Atatürkçü 

 

Bir polisin isyanı: Yeter artık ben dayanamıyorum, istifa 

ediyorum! demiĢ ve maskesini vatandaĢlarımıza 

vermiĢtir. #tayyipistifa 

 

34.  #direngezi Verd-i Cenan 

 

Sadri AlıĢık sok no 19 Rönesans Otel yararlılara kapısını 

actı.#direngaziparki #direngezi 

 

35.  #tayyipistifa El Dorado   

 

#Ģerefsizsintayyip gündeme girmiĢ helal olsun sıra 

#tayyipistifa da hadi bakalım 

 

36.  #direngezi kerem akgun 

 

Demis diyim? Bir daha turk tvsi izleyeni s*ksinler.. 

#occupygezi #direngezi 

 

37.  #direngezi behiye 

karamustafa 

 

Ġnsanmisiniz panzeri genc kızın üzerine surup ezmekte ne 

demek! #direngezi 

 

38.  #tayyipistifa Ozzy'nin Sakızı   

 

Son Dakika: Polis biraz daha ordu evlerine baskı yaparsa 

Askerlerin çatıĢmaya gireceği açıklandı. #direngaziparki 

#tayyipistifa 

 

39.  #tayyipistifa Ozzy'nin Sakızı   

 

Son Dakika: Polis biraz daha ordu evlerine baskı yaparsa 

Askerlerin çatıĢmaya gireceği açıklandı. #direngaziparki 

#tayyipistifa 

 

40.  #direngezi Fırat Ayan 

 

Taksim'de 3 kiĢi öldü, gözünü kaybeden biri var, bacağı 

kırılan, omzuna ve bacağına gaz bombası isabet edenler 

var. #gezibizim #direngezi 

 

41.  #occupygezi 

 

T.C.TopalOsman 

 

Turkey Taksim A young girl was killed in Ankara under 

an armored police vehicle.#direngaziparki #OccupyGezi 

#Anonymous 

 

42.  #direngaziparki  T.C.TopalOsman 

 

Turkey Taksim A young girl was killed in Ankara under 

an armored police vehicle.#direngaziparki #OccupyGezi 

#Anonymous 

 

43.  #tayyipistifa BüĢra 

 

Bizler Atatürk'ün çocukları, bizler bu yurdun evlatlarıyız. 

Sen? Sen kimin piçisin tayyop?#tayyipistifa 

 

44.  #tayyipistifa Pervin 

 

Ankara'da 1 genc kiz ölmüs. Tayyip cik artik 

deliginden!!! #tayyipistifa #tayyipbuhalksenistemiyor 

 

45.  #tayyipistifa BüĢra 

 

Bizler Atatürk'ün çocukları, bizler bu yurdun evlatlarıyız. 

Sen? Sen kimin piçisin tayyop?#tayyipistifa 

 

46.  #tayyipistifa Pervin 

 

Ankara'da 1 genc kiz ölmüs. Tayyip cik artik 

deliginden!!! #tayyipistifa #tayyipbuhalksenistemiyor 

 

47.  #direngezi Gabriele Sponza 

 

Oldurmek icin gelen polise dikkat! #direngezi 

#ayaklanturkiye#basbakanistifa 

 

48.  #direngezi Rumet Serhat 

 

Birini daha öldürdüler galiba, yerde hareketsiz yatıyordu 

#direngezi #direngaziparki canlı 

49.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

seren can 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

#TurkiyemDireniyor #KORKAKMEDYA 

#BugunTelevizyonlariKapat 

#TribunlerTekYurekDayanGeziParki #Digiturk53 

 

50.  #tayyipistifa Ferrarisini S. 

Bilge   

 

Dünya direniĢimizi konuĢuyor, yayınlıyor ama ülkemin 

orospu çocuğu medyası susuyor, ama geç kaldın tyyeep 

halkım bilinçlendi #tayyipistifa 

 

51.  #tayyipistifa Ferrarisini S. 

Bilge   

 

Dünya direniĢimizi konuĢuyor, yayınlıyor ama ülkemin 

orospu çocuğu medyası susuyor, ama geç kaldın tyyeep 

halkım bilinçlendi #tayyipistifa 
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52.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Ece Ġdil 

 

"Polisin biri gaz maskesini çıkarıp kıza verdi ve istifa 

ediyorum diye bağırdı" 

#sesverturkiyebuulkesahipsizdegil 

 

53.  #direngezi Zug Zwang 

 

Ankara: Gaz maskeleri dagitm yerlerimi Kizilay-Milli 

Piyango Önü Yüksel Caddesi-Dost Kitap Tunus Caddesi-

Shell Benzinlk #diren06 #direngezi 

 

54.  #direngezi inci Ģirin 

 

Polis istiklali ablukaya almaya baĢlayacak. Ayrıca gerçek 

mermi kullanılıyor iddiları baya baya ciddidir. RT! 

#occupygezi #direngezi 

 

55.  #tayyipistifa Seha Erkeç 

 

Polislerin kendi insanını korumak yerine öldürdüğü tek 

ülke TÜRKĠYE. uyan uyan bu Ģerefsizi seçmeyin artık 

#tayyipistifa 

 

56.  #tayyipistifa Seha Erkeç 

 

Polislerin kendi insanını korumak yerine öldürdüğü tek 

ülke TÜRKĠYE. uyan uyan bu Ģerefsizi seçmeyin artık 

#tayyipistifa 

 

57.  #tayyipistifa Ferrarisini S. 

Bilge   

 

bu direniĢ bitmeyecek, o koltuktan ineceksin seve seve 

sike sike #tayyipistifa 

 

58.  #tayyipistifa Ferrarisini S. 

Bilge   

 

bu direniĢ bitmeyecek, o koltuktan ineceksin seve seve 

sike sike #tayyipistifa 

 

59.  #direngezi Reha_Tepe 

 

@arkanaki omurgasız o.ç. medya... #direngezi 

 

60.  #tayyipistifa Bozkurt 

 

Lan pkkya bu kadar ugrasmadın , halkınla neden 

ugrasıyorsun piç #tayyipistifa #geziparkıcanlabasla 

#geziparkıdayan #imdatpolis 

 

61.  #tayyipistifa Bozkurt 

 

Lan pkkya bu kadar ugrasmadın , halkınla neden 

ugrasıyorsun piç #tayyipistifa #geziparkıcanlabasla 

#geziparkıdayan #imdatpolis 

 

62.  #direngeziparkı Hazal Gokmen 

 

Emniyetten gercek mermi kullanma izni cikmis. 

#direngaziparki #direngezi #dayangeziparkı 

#direngeziparki #direngeziparkı #geziparkı 

 

63.  #direngeziparkı Hazal Gokmen 

 

Emniyetten gercek mermi kullanma izni cikmis. 

#direngaziparki #direngezi #dayangeziparkı 

#direngeziparki #direngeziparkı #geziparkı 

 

64.  #direngezi Hazal Gokmen 

 

Emniyetten gercek mermi kullanma izni cikmis. 

#direngaziparki #direngezi #dayangeziparkı 

#direngeziparki #direngeziparkı #geziparkı 

 

65.  #direngeziparkı videostar 

 

ARKADAġLAR GERÇEK MERMĠ ĠZNĠ ÇIKTI 

DĠKKATLI OLALIM ARTIK LÜTFEN #direngezi 

#gezibizim #geziicintaksime #direngeziparki 

 

66.  #direngezi videostar 

 

ARKADAġLAR GERÇEK MERMĠ ĠZNĠ ÇIKTI 

DĠKKATLI OLALIM ARTIK LÜTFEN #direngezi 

#gezibizim #geziicintaksime #direngeziparki 

67.  #tayyipistifa 

 

Kongo  

 

karsıyaka carsı bu geceden itibaren istanbula 50 otobus 

kaldırıyo turkleri duruduramazsın amına kodumun 

amerikalısı #tayyipistifa‖ 

 

68.  #tayyipistifa @DemircanKprc 

 

karsıyaka carsı bu geceden itibaren istanbula 50 otobus 

kaldırıyo turkleri duruduramazsın ***** ****** 

amerikalısı #tayyipistifa‖ 

 

69.  #tayyipistifa 

 

SavaĢ UlaĢ 

Kalender    

 

Ananı sikeyim #TAYYĠPĠSTĠFA 
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70.  #tayyipistifa 

 

SavaĢ UlaĢ 

Kalender    

 

Ananı sikeyim #TAYYĠPĠSTĠFA 

 

71.  #tayyipistifa 

 

Yiğit   

 

ulan koca Paris'te 5, New York'ta 7 tane AVM var 

Ġstanbul da 93 tane ananın amına dik o AVM yi 

#tayyipistifa 

 

72.  #tayyipistifa 

 

Yiğit   

 

ulan koca Paris'te 5, New York'ta 7 tane AVM var 

Ġstanbul da 93 tane ananın amına dik o AVM yi 

#tayyipistifa 

 

73.  #tayyipistifa 

 

Çağla Çankaya   

 

BĠZ SENĠN OROSPU COCUKLUGUNA 

DAYANAMĠYORUZ GĠT AMERĠKAYA #tayyipistifa 

 

74.  #tayyipistifa 

 

Çağla Çankaya   

 

BĠZ SENĠN OROSPU COCUKLUGUNA 

DAYANAMĠYORUZ GĠT AMERĠKAYA #tayyipistifa 

75.  #direngezi serkeĢ panda 

 

faĢizme karĢı omuz omuza diye bağırdık! halen neyi 

anlamıyorsun? polis insanları öldürüyor! #direngezi 

#occupygezi 

 

76.  #direngeziparki Semih Basar 

 

ġu anda tek kiĢinin kıçını yalayan medya bu iĢ bittiğinde  

yalanacak milyon kıç sizi bekleyecek farkında mısın? 

#direngeziparki #direngezi 

 

77.  #direngeziparki Eceradio 

 

tüm dünya tüm insanlık not düĢsün; bugün 31 mayıs 2013 

Türkiye polisi halkını öldürüyor! #direngezi #occupygezi 

 

78.  #direngezi Semih Basar 

 

ġu anda tek kiĢinin kıçını yalayan medya bu iĢ bittiğinde  

yalanacak milyon kıç sizi bekleyecek farkında mısın? 

#direngeziparki #direngezi 

 

79.  #direngeziparki Eceradio 

 

tüm dünya tüm insanlık not düĢsün; bugün 31 mayıs 2013 

Türkiye polisi halkını öldürüyor! #direngezi #occupygezi 

 

80.  #tayyipistifa Imge Skywalker  

 

Daha fazla orospu çocuğu olamazdın.Bundan fazlası 

mümkün degil #tayyipistifa 

 

81.  #tayyipistifa Imge Skywalker  

 

Daha fazla orospu çocuğu olamazdın.Bundan fazlası 

mümkün degil #tayyipistifa 

 

82.  #direngezi Doruk Özcan 

 

Kitchenette bedava yemek dağıtırken, Starbucks kepenk 

kapadı bugün #Direngezi ! 

 

83.  #direngezi Beyza Boz 

 

Hilton önünde bir gencin kolu kopmus ! Yaziklar olsun 

kalk hesap ver Tayyip ! #Direngezi @okanbayulgen 

@halilsezaip @leventUzumcu 

 

84.  #tayyipistifa El Dorado   

 

#tayyipistifa bugün bir devrimin baĢlangıç günüdür. 

Bugün ülkeyi yavaĢ yavaĢ uyutarak siken bir hükümetin 

çöküĢ sürecinin baĢlangıcıdır 

85.  #tayyipistifa El Dorado   

 

#tayyipistifa bugün bir devrimin baĢlangıç günüdür. 

Bugün ülkeyi yavaĢ yavaĢ uyutarak siken bir hükümetin 

çöküĢ sürecinin baĢlangıcıdır 

 

86.  #tayyipistifa Anastasia   

 

orospu çocuğuna #tayyipistifa 

 

87.  #tayyipistifa Anastasia   

 

orospu çocuğuna #tayyipistifa 

 

88.  #tayyipistifa Ferrasini S. Bilge 

 

ulan koca Paris'te 5, New York'ta 7 tane AVM var 

Ġstanbul da 93 tane ananın amına dik o AVM yi 

#tayyipistifa 

 

89.  #tayyipistifa Ferrasini S. Bilge 

 

ulan koca Paris'te 5, New York'ta 7 tane AVM var 

Ġstanbul da 93 tane ananın amına dik o AVM yi 

#tayyipistifa 
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90.  #tayyipistifa #1   

 

Senin gibi adamın amına koyim adam dedim çok pardon 

orrospu çocuğu #tayyipistifa 

 

91.  #tayyipistifa #1   

 

Senin gibi adamın amına koyim adam dedim çok pardon 

orrospu çocuğu #tayyipistifa 

 

92.  #tayyipistifa SRCNYGN 

 

Senin anani sikiyim tayyip #tayyipistifa bu ulkeyi bu hale 

getirdin zaten belliydi al bakalim sana anani sikicek 5 

milyon insan ugras simdi 

 

93.  #direngezi 

 

Beyza Boz 

 

Helikopterlerden artik gaz bombasiyla beraber Plastik 

Mermi yagiyor #Direngeziparki #Direngezi 

 

94.  #tayyipistifa Anıl   

 

#tayyipistifa halkı nefret ettirdin kendinden bugün bardak 

taĢtı sonra halkına provokatör diyorsun pkkya böyle 

müdahale edilmedi amk 

95.  #tayyipistifa Anıl   

 

#tayyipistifa halkı nefret ettirdin kendinden bugün bardak 

taĢtı sonra halkına provokatör diyorsun pkkya böyle 

müdahale edilmedi amk 

 

96.  #tayyipistifa Çağla Çankaya   

 

KARSĠYAKA-GOZTEPE GALATASARAY-

FENERBAHCE HERKES TEK YUREK AMK SĠKTĠR 

GĠT ULKEDEN #tayyipistifa 

 

97.  #tayyipistifa Çağla Çankaya   

 

KARSĠYAKA-GOZTEPE GALATASARAY-

FENERBAHCE HERKES TEK YUREK AMK SĠKTĠR 

GĠT ULKEDEN #tayyipistifa 

 

98.  #direngezi Tuğçe BaĢ 

 

Talimhane'de tibbi yardima ihtiyaci olanlar Alpha Tip 

Merkezine gelebilirler doktor bekliyor! #direngezi 

@ayagakalktaksim @taksimdayanisma 

 

99.  #occupygezi gizem 

 

Akay caddesinde catisma ve olum haberi geldi! 

#ankaradireniyor #direngeziparki #occupygezi 

#kugulupark tunusa yuruyoruz! 

 

100.  #direngeziparki gizem 

 

Akay caddesinde catisma ve olum haberi geldi! 

#ankaradireniyor #direngeziparki #occupygezi 

#kugulupark tunusa yuruyoruz! 

 

101.  #direngezi Berk DanıĢ 

 

ġerefsizler , yayın yapan tek kanal olan halk tv binasına 

da bomba atıyormuĢ #direngezi 

 

102.  #direngezi serkeĢ panda 

 

yüzlerce insan gördüm gözleri, ciğerleri yanan. yine de 

durmadık! durmayacağız! #direngezi #occupygezi 

 

103.  #tayyipistifa MERT YOMEZ 

CHA CHA    

 

Ġstemiyor seni artık bu millet. Birazcık da olsa içinde 

haysiyet, Ģeref varsa rica ediyoruz. SĠKTĠR GĠT. 

#tayyipistifa 

104.  #tayyipistifa MERT YOMEZ 

CHA CHA    

 

Ġstemiyor seni artık bu millet. Birazcık da olsa içinde 

haysiyet, Ģeref varsa rica ediyoruz. SĠKTĠR GĠT. 

#tayyipistifa 

 

105.  #tayyipistifa habib.drsn 

 

#tayyipistifa ÇIKIPTA AÇIKLAMA YAPSANA 

ORUSBU ÇOCUĞU TAYYĠP ORDA ĠNSANLAR 

ÖLÜYOR ! 

 

106.  #tayyipistifa habib.drsn 

 

#tayyipistifa ÇIKIPTA AÇIKLAMA YAPSANA 

ORUSBU ÇOCUĞU TAYYĠP ORDA ĠNSANLAR 

ÖLÜYOR ! 

 

107.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Can Oflaz 

 

Insanlari olduruyorsunuz ya... Kendi cocugunuzu 

olduruyorsunuz. Inanamiyorum... 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 
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108.  #tayyipistifa BARIġ POYRAZ 

®  

 

#direngeziparkı #tayyipistifa ulan baĢabakan tayyip 

vicdanına sığdırayım senin 118 yaralı 3 ölü vatandaĢın 

var.. sen nerdesin pis herif 

 

109.  #tayyipistifa Ece Demir 

 

POLISE GERCEK MERMI KULLANMA IZNI 

CIKMIS KATLIAM YARATICAKLAR! 

#direngeziparki #tayyipistifa 

 

110.  #tayyipistifa @eecedemir 

 

POLISE GERCEK MERMI KULLANMA IZNI 

CIKMIS KATLIAM YARATICAKLAR! 

#direngeziparki #tayyipistifa 

 

111.  #direngezi metin uyar 

 

saripipi Halk tv de Umut Oran helikopterden gaz bombası 

atıldığını anlattı #occupygezi #direngezi #direngeziparkı 

 

112.  #direngezi Metin Uyar 

 

saripipi Halk tv de Umut Oran helikopterden gaz bombası 

atıldığını anlattı #occupygezi #direngezi #direngeziparkı 

113.  #tayyipistifa BARIġ POYRAZ 

®  

 

#direngeziparkı #tayyipistifa ulan baĢabakan tayyip 

vicdanına sığdırayım senin 118 yaralı 3 ölü vatandaĢın 

var.. sen nerdesin pis herif 

 

114.  #tayyipistifa mehtap   

 

OROSPU COCUGUSUNUZ HEPĠNĠZ #direngaziparki 

#serefsizsintayyip #tayyipistifa #korkakmedya 

 

115.  #tayyipistifa mehtap   

 

OROSPU COCUGUSUNUZ HEPĠNĠZ #direngaziparki 

#serefsizsintayyip #tayyipistifa #korkakmedya 

 

116.  #direngezi Fırat    

 

'Gazdan etkilenen tüm kardeĢlerim Ġstiklal Caddesi 

Büykparmakkapı sokakta Etap Birahanesine gelsinler. 

Her türlü yardım var!'' #Direngezi 

 

117.  #direngezi H.U.K 

 

Dayanın amk dayanın. Yaktığınız ateĢ kül edecek bu 

diktatörü. Yanınızda değiliz ama kalbimiz sizinle. 

#direngezi 

 

118.  #tayyipistifa elifnaz  

 

#tayyipistifa SIKTIR GIT ARTIK BASIMIZDAN 

HALK UYANDI !!!!!!!!!!!!!! 

 

119.  #tayyipistifa elifnaz  

 

#tayyipistifa SIKTIR GIT ARTIK BASIMIZDAN 

HALK UYANDI !!!!!!!!!!!!!! 

 

120.  #tayyipistifa D Ġ L A R A 

 

Orospu cocugu Allah diye diye devleti siktin! Artik 

zamanin doldu ! #tayyipistifa 

 

121.  #tayyipistifa D Ġ L A R A 

 

Orospu cocugu Allah diye diye devleti siktin! Artik 

zamanin doldu ! #tayyipistifa 

 

122.  #tayyipistifa Arda 

 

#tayyipistifa yeter artik cekti bu halkin olenler felc 

kalanlar daha nelerin olmasi gerekiyo 

123.  #tayyipistifa Arda 

 

#tayyipistifa yeter artik cekti bu halkin olenler felc 

kalanlar daha nelerin olmasi gerekiyo 

 

124.  #tayyipistifa Ey av û av 

 

26 ya$inda panzer altinda kalarak can veren Aylin.Fa$ist 

reco bu kacinci oldurdugun genç hemen #TayyipĠstifa 

etmeli 

 

125.  #tayyipistifa Ey av û av 

 

26 ya$inda panzer altinda kalarak can veren Aylin.Fa$ist 

reco bu kacinci oldurdugun genç hemen #TayyipĠstifa 

etmeli 

 

126.  #tayyipistifa Sevinç Mutlu 

 

#TayyipĠstifa yaralılar ölenler var. 

 

127.  #tayyipistifa Hilal ✟ 

 

Ülkemden siktir git #TayyipĠstifa 

 

128.  #tayyipistifa MsLovePuppet   

 

Tayyip ülkemizi sattın yedin bitirdin Ģimdi de kendi 

insanlarını öldürtrüyorsun #TayyipĠstifa 
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129.  #direngeziparki Zeynep Karamete 

 

Hastaneye biber gazı atan adam "Ben emir kuluyum 

demesin", "Benim anam orospu" desin, dürüst olsun 

canımı yesin. #direngezi #direngeziparki 

 

130.  #direngezi Esra Yüksel 

 

Tayyip yüzlerce yaralanan ve ölen insanların hesabını 

nasıl vericeksin?? Müslümanım diye geçiniyosun ama 

umrunda değil dmi #direngezi 

 

131.  #direngezi Cerrrrrr 

 

Kolu kopanlar, gözü çıkanlar, beyin travması geçirip , 

panzerin altında kalıp ölenler ..... #direngezi 

 

132.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Ramazan 

 

yavsak medya derin uykundan uyan ! uykuda 

bogulacaksiniz ! #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

133.  #direngezi Gözde Akgüngör 

Pamuk 

 

Bu da lazım olabilir: emziren anne gaz yerse... #direngezi  

http://bebekyapimbakimonarim.blogspot.com/2013/05/to

mrisin-emzirme-notlar-16-emziren.html?m=1 … 

 

134.  #direngezi TC vatandaĢı 

Pınar 

 

Cihangir civarindaki 3G ve internet provokasyonuna 

karsi cafe smyrna wireless internet sifresi 9876543210  

paylasin lutfen!‖ #direngezi 

 

135.  #direngezi coolestchucky 

 

"Duygu burda savas var ates actilar yaalilar var.twitter ve 

internet engelli.siz duyurun" #direngaziparki #direngezi 

@PuCCaa @ceriLevis 

 

136.  #direngezi Pınar Teke 

 

Biz izleyemeye bile dayanamazken, orada bunları bizzat 

yaĢayanlar, kızlarını kaybetmiĢ bir aile var #direngezi 

 

137.  #direngezi Hazal Çeteci 

 

Divan otelin onune bombalar yagiyor arkadaslar cok az 

insan varmis! O taraflardaysaniz yardima gidin! 

#direngaziparkı #DirenGezi # 

 

138.  #direngezi Yasemin 

Yücebilgen 

 

Olum haberleri, direniscilerin maruz kaldigi zalim, 

acimasiz davranislari duymak nasil uzucu, bu gun asla 

unutulmamali! #direngezi 

 

139.  #direngezi Sinan Taga 

 

Ġstanbul sokakta. YavĢak @cnnturkcom Niğde Tava 

anlatıyor. Bi siktir ama. #direngezi 

 

140.  #direngezi Müstesna 

 

Polisin son cilginligi harbiden insanlar?n üstüne iki 

otobüs sürüldü #direngezi 

 

141.  #SesVerTürkiyeB
uÜlkeSahipsizDe

ğil 

 

iremozgenc 

 

26 yasindaki Aylin simdi bir melek... #direngeziparkı 

#buguntelevizyonlarıkapat 

#sesverturkiyebuulkesahipsizdegil 

 

142.  #SesVerTürkiyeB
uÜlkeSahipsizDe

ğil 

 

Arda 

 

#direngeziparkı #ocuppygezi #buguntelevizyonlarıkapat 

#sesverturkiyebuulkesahipsizdegil Aylin cennete siz 

cehennemin en pis yerlerine naĢĢĢ 

 

143.  #tayyipistifa Bekem Gorgu   

 

En sonunda gencecik bir canı da aldın ya Erdoğan, artık 

rahatlamıĢsındır. #aylin #tayyipistifa #direngeziparkı 

 

144.  #direngezi thinker man 

 

ustream'de emekdunyasitv yayininı yapan arkadaĢa birĢey 

isabet etti galiba. yayın kesildi. çığlığını duyduk en son. 

@okanbayulgen #direngezi 

 

145.  #direngezi BERFÚ 

 

Böyle hükümete de iktidara yaranmaya çalıĢan medyaya 

da yazıklar olsun,dökülen kanlar da alınan canlar da 

bizim.vebali boynunuza #direngezi 

 

146.  #direngezi Orkun Kaplan 

 

OROSPU ÇOCUĞU POLĠS ĠNSANLARIN 

OTURDUĞU, BARLARIN KAFELERÜN OLDUĞU 
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YERE BĠBER GAZI ATTI!! #direngezi #ankara 

 

147.  #direngezi Bikem 

 

26 yaĢında panzer tarafından ezilen Aylin hayatını 

kaybetmiĢ.Allah belanızı versin!Aylin ve nicelerinin 

hesabını vereceksiniz!!!#direngezi 

 

148.  #direngezi Tuğçe. 

 

 

26 yaĢında panzer tarafından ezilen Aylin hayatını 

kaybetmiĢ.Allah belanızı versin!Aylin ve nicelerinin 

hesabını vereceksiniz!!!#direngezi 

 

149.  #tayyipistifa duygu 

 

aylin için kerem can için taksimdekiler için susma millet 

#tayyipistifa 

 

150.  #direngezi Belkıs 

 

"@GizemBarlak: SON HABER! 400 POLIS ISTIFA 

ETTI! HELAL! 3 AYRI MUHABIRDEN 

ONAYLANDI! RT #occupytaksim #occupygezi 

#direngeziparkı #direngezi 

 

151.  #direngeziparki Cem Coskun 

 

ÇatıĢma diyenler var ne çatıĢması polis katliam yapıyor 

#direngeziparki 

 

152.  #direngezi Fenerly 

 

SON HABER! 400 POLIS ISTIFA ETTI! HELAL! 3  

AYRI MUHABIRDEN ONAYLANDI! RT  

#occupytaksim #occupygezi #direngeziparkı  #direngezi" 

 

153.  #direngezi burak 

 

SON HABER! 400 POLIS ISTIFA ETTI! HELAL! 3  

AYRI MUHABIRDEN ONAYLANDI! RT  

#occupytaksim #occupygezi #direngeziparkı  #direngezi" 

 

154.  #direngezi Püff:(( 

 

Bide bu adam TV'de 'Millete Hizmet Yolunda' diye 

biseyde konusuyo, en iyi hizmet öteki tarafta diye 

öldürüyolar milleti heralde #direngezi 

 

155.  #direngezi minyontavuk 

 

Ġstanbul Emniyet Müdürü olaylara etkin müdahale 

edilmediği gerekçesiyle görevden alındı.gazları iyi 

sıkmadılar diye düĢünülüyor #direngezi 

 

156.  #direngezi Eser Çakıcı 

 

SON HABER! 400POLIS ISTIFA ETTI! HELAL! 

3AYRI MUHABIRDEN ONAYLANDI! RT  

#occupytaksim #occupygezi #direngeziparkı  

#direngezi‖@Seray_Sever 

 

157.  #direngezi Gizem Barlak 

 

SON HABER! 400 POLIS ISTIFA ETTI! HELAL! 3  

AYRI MUHABIRDEN ONAYLANDI! RT  

#occupytaksim #occupygezi #direngeziparkı  #direngezi 

 

158.  #direngezi Ali Aydoğan 

 

Olu sayisinin kesin olarak 2'yi bulmasi isin Avm'den 

Park'tan cikisi ve insanlik mucadelesine donusudur. 

#direngezi #OccupyGeziPark 

159.  #direngezi Özgün Tuna 

 

Ġnanılmaz bir kalabalık var, savaĢ çıkacak #direngezi 

 

160.  #direngezi Ozkan Sarioglu 

 

Ananizin amina fog koymaya geliyoruz ^_^ #direngezi 

#diregeziparkı #occupytaksim 

161.  #direngezi Dr. Henry Jones 

Jr. 

 

sis atma o.ç. #Direngezi #Ayagakalktaksim 

@ayagakalktaksim 

 

162.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Nida 

 

Kül olmuĢ ateĢ yanar mı? Buz tutmuĢ su akar mı? Bu 

gözler seni gördü baĢksına bakar mı.. 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

163.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

BüĢra Buyuk 

 

―SarhoĢ olmaya gerek yok ki; Sen ‗SAR‘.. Ben ‗HOġ‘ 

olurum zaten..‖ #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

164.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

vuskale vuska 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil * Hasret kapımda 

nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir Ģehirde gözlerim onu 

arıyor… 
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165.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Tuğçe 

Bayrakçeken 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 1 gül ol ama solma 

2 ateĢ ol ama yakma 3 seni seveni bulmuĢken 4 sende sev 

ama anlatma zümrüt pala 

 

166.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Fenerbahçe SK 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Madem yaĢamak 

güzel ben niçin aglıyorum seni sevmek suç ise cezamı 

çekiyorum. 

 

167.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Tayfun Kökoğlu 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Ne kadar 

seviyorsun diye soruyorlar bazen.Bende cevap 

veriyorum…HAKETMEDĠĞĠ kadar. 

 

168.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Sultan Bürücü 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil AĢkimizin suya 

dusecegini bilseydim balik olurdum. 

 

169.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

sinan sever 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Basta: "Erkek az 

fakat sik sever, kadin ise çok ancak bir kez sever" 

 

170.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Ģrfe & ahmt 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil * Bana unut 

dediler seni. Unuttum; ama seni değil, bana seni unut 

diyenleri. 

 

171.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

serhan karagöl 

 

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

172.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Bünyamin ġen 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Jeremy 

Bentham:"Ask hazzi, dostlukla duyu hazlarindan 

yogrulmustur" 

 

173.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Bünyamin ġen 

 

Tıpkı bir nefes gibisin. Ġçimde tuttuğum sürece benimsin. 

Bırakırsam gideceksin, bırakmazsam öldüreceksin. 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

174.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Bayankahkaha 

 

Bir damla gözyaĢın olmak isterdim yanaklarından 

süzülüp dudaklarından ÖPMEK ĠÇĠN… 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

175.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

ANTĠ 

EMPERYALĠZM 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Belki bu sevgiler 

yok olup eriyecek, 

 

176.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Pethayat 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Eger sen bana 

gozlerinle degilde kalbinle bakmis olsaydin seni ne kadar 

sevdigimi cok iyi anlardin. 

 

177.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

plotous 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Yuregim carpiyor 

yeniden seninle hadi tut ellerimi cek hayatina beni 

ellerinle.. 

178.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

naci özden 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Uzum gozlu elma 

yanakli kiraz dudakli pirasa sacli sevgilim. Seni cok 

ozledim. 

 

179.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Özkan Ġlden 

 

Sevgim Sinirsiz Ama Anliyabilene Dostlugum Sonsuz 

Ama Paylasabilene Sen Harikasin Ama Benim Oldugun 

Surece #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

180.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

mantıksız_adam 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Gülümsün sen 

benim aĢk çiçeğimsin. Gönderen: olgun 

 

181.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

mantıksız_adam 

 

Her AĢk Senin Gibi Olmaz Olsa Bile Senin kadar beni 

Bağlamaz AĢkım... #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

182.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

levent ersan 

 

yalnız Seninle Olduğum Zaman değil, Senden Ayrı 

kaldığım Zaman Bile Seninle Beraberim AĢkım... 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 
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183.  #tayyipistifa 

 

Yağmur   

 

Taksimde atilan gaz kapsulleri nedeniyle iki ogrencinin 

gozu cikti. #TayyipĠstifa 

 

184.  #tayyipistifa 

 

@yagmurkaraks 

 

Taksimde atilan gaz kapsulleri nedeniyle iki ogrencinin 

gozu cikti. #TayyipĠstifa 

 

185.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

kerem kocabıyık 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Eğer aĢk karĢılıklı 

olsaydı, tek taraflı aĢkın en güzel aĢk olduğunu inkar 

ederdi. 

 

186.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Kerim Özarslan 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Onu gördüğünde 

için titrerken, sana gözleri dudaklarından önce tebessüm 

ederse iĢte AġK budur! 

187.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Kemal 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Sen seni özleyenin 

özleminden habersiz özlemle özlenmektesin 

 

188.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Kemal 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil * Elbet rüzgar ve 

deniz taĢır emanetlerini, 

 

189.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Yunus Emre 

 

*Yıldızımsın kaymayacak,güneĢimsin batmayacak 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

190.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Yunus Emre 

 

-TaĢıyabilir miydin acaba bendeki seni‖ 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

191.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

MeLtem Yıldırım 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Eskiden 

karanlıktan korkar yağmurdan ürperirdim. ġimdi 

karanlıklar sırdaĢım yağmurlar gözyaĢım oldu.. 

 

192.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

fatih ergelen 

 

Gülü bir gün, Seni her gün, Gülü soluncaya kadar, Seni 

ölünceye kadar seveceğim… 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

193.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

ey. 

 

Utanirim , söyleyemem yasadigim yalnizligi , kelimeler 

yetmiyor ki , bu mu sevda dedikleri. 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

194.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

evrimhaber.net 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Fazla kasma 

kendini, ben çok iyi biliyorum uzaktan uzağa bakıp içten 

içe eridiğini. 

 

195.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

evrimhaber.net 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Bir Kelebek Kadar 

renkLi Bir Jaguar Kadar GizemLisin Bebegim.. 

 

196.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

£lif turan tatlıses 

 

Her cümlemin ''gizli öznesi'' sensin.. * 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

197.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Ayten1907 

 

AĢkı Gözlerine Bakarak YaĢamak Sözlerine Bakarak 

Hayata Adım Atmak isterim AĢkım. 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

198.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Enes Sayar 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil AĢkım Hayalin 

uykuma Engel Oluyor EĢekarısı Gibi UzaklaĢtırmaya 

ÇalıĢdıkça yapıĢıyor bedenime :D 

 

199.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Emre demir 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil AĢk elmayı 

yemekle baĢlar, ayvayı yemekle biter. 

 

200.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Deniz Mert Orçan 

 

Seninleyken Kısa Süreli Zamanlarımızda uzun ömürlü 

Anılara imza Atıyorum bebeğim. 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

201.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

hüseyin ay 

 

AĢk: bir kiĢi için felaket, iki kiĢi için saadet, üç kiĢi için 

cinayet!!! #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

https://twitter.com/eylemykaraca
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gil  

202.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Damla Nur ġahin 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil AĢk Seninle 

YaĢanacak Kadar Güzel Sensiz YaĢanmayacak kadar 

iLLet bir Acı ve tutku. 

 

203.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Eda. 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil AĢkın en acımasız 

yanı; Ağzından çıkmaya cesareti olmayan sözlerin, 

yürekte fırtınalar koparmasıdır. 

 

204.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Ayhan#53 

 

BĠR SABAH UYANDIĞINDA GÜNEġĠ 

GÖREMEZSEN YANINDA SAKIN GÖZLERĠNĠ 

KAPATMA YILDIZLARI DA KAYBEDERSĠN 

SONRA. #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

205.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Burak Veyisoğlu 

 

Kalem olsa dünyadaki bütün agaçlar ve bütün denizler 

mürekkep olsa senin siirini yazamam yinede… 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

206.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Burakcan Turak 

 

Hayatı Seninle Sevdim, Sensizliğimde Hatıralarımı 

Özledim...  

 

207.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

TÜRK OĞLU 

TÜRK 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Bir gülüĢüne Bu 

Hayatımı fedaa Ederim Klasik Lafların Tek Kralıyım. 

 

208.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Berre Aktürk 

 

ne zaman golll diye arkamı dönsem elinde ofsayt 

bayrağıyla bekler kahpe hayat 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

209.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

berkan akbulut 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Bensiz Gitme 

Uzaklara ben Seni gecelerin Koynunda Unutmadım Seni 

Severek YaĢadım Seni Bekliyorum Hayatım. 

 

210.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

berkan akbulut 

 

Seninle Olan Dünyayı Ve Seninle yaĢanacak Hayatı 

Sevdim Sensiz Neyleyim Söyle Bebeğim? 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

211.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

ÇAĞATAY 

AġIĞI KIZ 

 

Kolayca akmaz bilirsin bir erkeğin gözyaĢları; Ama eğer 

erkek ağlıyorsa, asla sahte olmaz gözyaĢları… 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

212.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Doğa 

 

Ġçin de bulunduğu, yüzüp durduğu denize doymuĢ balık 

gördün mü? #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

213.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

T.C Arnavut 

Hamit 

 

Erkekler belediye otobüsü gibidir. Birini kaçırırsan beĢ 

dakika sonra öbürü gelir. 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

214.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Altuğ Kılıç 

 

Hayatı Karartmaya Yeter Sadece Bir Ġmzan Gitme. 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

215.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Atakan Yılmaz 

 

Adına Ģarkılar yazmadım diye resmini yollara çizmedim 

diye sanmaki sevgilim seni sevmedim. 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

216.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Mike's Al 

Capone. 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Seninleyken Kısa 

Süreli Zamanlarımızda uzun ömürlü Anılara imza 

Atıyorum bebeğim. 

 

217.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Abdullah Durucan 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Beraber 

ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir Ģey kalbleri birbirine 

bağlamaz. 

 

218.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

selin 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil AĢk AteĢ Gibidir, 

Besinsiz Kalınca Erir Gider ( Lermontov ) 
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219.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Ömer Koç 

 

Kalemim söz değil, yüreğim sensizlik yazıyo. Ve sen; bir 

zamanlar uğruna öldüğüm sevgili. 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

220.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Ersoy 

 

5 ağaç için savaĢmak 5 torba kömür için domalmaktan 

iyidir. #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

221.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

rojhat 

 

Tabibler odası baĢkanı açıklaması 1000 e yakın yaralı var 

12 beyin travması 6 gözü çıkan bu sayı sivil yardımı 

hariç #direngeziparki 

 

222.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Özgür Çiftçi 

 

Ġnsanlar ölüyor Tayyip osura osura uyuyorsan eger yarın 

bi devrim güneĢiyle uyanacaksın emin ol! 

#direngeziparki 

 

223.  #direngeziparki BeceriksizMürekk

ep 

 

Ġnanabiliyor musunuz giderken, "Ne oldu size?" diye 

sorduklarında "Kestiğimiz ağaçları götümüze soktular." 

diyecekler. #direngeziparki 

 

224.  #direngeziparki Ersoy 

 

5 ağaç için savaĢmak 5 torba kömür için domalmaktan 

iyidir. #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

225.  #direngeziparki Cumhur 

 

Yanip sonen ampuller zoruna mi gitti Tayyip? Neden 

kestiniz elektrikleri yavsaklar! #direngeziparki 

 

226.  #direngeziparki Ozan Tekin 

 

Ttbb 1 durumu kritik 7 kisi gözünü kaybetti 15 beyin 

tranvasi toplamda 700 yaralı hastanelere geldi Resmi sayı 

bu #direngeziparki #direngezi 

 

227.  #direngeziparki NAZLI   

 

Büyük ihtimalle 30 Martta seçim olacak böyle giderse 

belki daha erken. Yalvarıyorum unutmayin bu olanlari 

#direngeziparki 

 

228.  #direngezi A. ÖZTÜRK 

 

"@bariskocaturk: BEYOGLU EMNIYETTE ISKENCE 

VAR ULAN !!! ALLAH'I KITABI OLAN RT !! 

KURTARIN O COCUKLARI !! #direngeziparki" 

 

229.  #direngeziparki Yasemin Baran 

 

TOLGAY SATANA Ofisim ortopedik mudahale icin 

hazir 24 saat nobetteyim 0532 3410740 #direngeziparki 

 

230.  #direngeziparki VivaDelMayo 

 

manolya sokak no:2 de kan kaybından bayılan yaralı 

nefes alamıyor acil yardim!!!!! @Halkevleri 

@ETemelkuran #direngeziparki 

 

231.  #direngeziparki Dirty Harry 

 

BEYOGLU EMNIYETTE ISKENCE VAR ULAN !!! 

ALLAH'I KITABI OLAN RT !! KURTARIN O 

COCUKLARI !! #direngeziparki 

 

232.  #direngeziparki YASUUU! 

 

#direngeziparki tohumlar polise,fidanlar valiye,ağaçlar 

tayyibe girmeli yurdumda!!! 

 

233.  #direngeziparki Çapulcu Özlem 

 

Harbiye ordu evinde askerler dıĢarı çıktı polis geri 

çekildi! Asker vur emri verildi.Resmi haber sitelerince 

doğrulanmıĢtır.#direngeziparki 

 

234.  #occuppygezi FoxyCrea 

 

BÜġRA YILDIZ FAZLA KAN KAYBINDAN 

BAYILDI VE NEFES ALAMIYOR MANOLYA 

SOKAK NO 2 BURDA BAġKA YARALILARDA VAR 

#direngeziparki #occuppygezi 

 

235.  #direngeziparki Alperen 

Kayımoğlu 

 

Emniyet Çevik Kuvvetten 152 istifa var. 152 gururlu 152 

Ģerefli insan SĠZĠNLE GURU DUYUYORUZ 

#direngeziparki 
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236.  #direngeziparki FoxyCrea 

 

BÜġRA YILDIZ FAZLA KAN KAYBINDAN 

BAYILDI VE NEFES ALAMIYOR MANOLYA 

SOKAK NO 2 BURDA BAġKA YARALILARDA VAR 

#direngeziparki #occuppygezi 

 

237.  #direngeziparki Christiyan 

 

"05302126044 Utku'yu arayin Can kaybı yasamak 

üzereyiz.Doktor, uzman ilkyardımcı ne olursa Mis 

Sokak'a ACĠL!!! @ERDEMYENER" #direngeziparki 

 

238.  #direngeziparki Pelin 

 

"@alicanylmz_: BEYOGLU EMNIYETTE ISKENCE 

VAR ULAN ALLAHI KITABI OLAN RT !! 

KURTARIN O COCUKLARI !! #direngeziparki 

@RT_mi 

 

239.  #direngeziparki Sarya 

 

BÜġRAYILDIZ ADLI ARKADAġIMIZ FAZLA KAN 

KAYBINDAN BAYILDI NEFES ALAMIYOR 

MANOLYA SOKAK NO2 BURDA BAġKA 

YARALILARDA VAR LÜTFEN #DirenGeziParki 

 

240.  #direngeziparki sMAnia™ 

 

büyüksünüz @12numaraorg #tekyumruk bunuda biri 

yazacaksin deseydi, inanmazdim amk #direngeziparki 

 

241.  #direngeziparki RedHack 

★Çayanist★ 

 

BÜġRAYILDIZ ADLI ARKADAġIMIZ FAZLA KAN 

KAYBINDAN BAYILDI NEFES ALAMIYOR 

MANOLYA SOKAK NO2 BURDA BAġKA 

YARALILARDA VAR LÜTFEN #DirenGeziParki 

 

242.  #direngeziparki Eli Adato 

 

Devrimi yayinlamayan yavsaklar @ntv @cnnturkcom 

@KanalD @ShowTV #direngeziparki #occuppygezi 

#sesverTurkiyebuulkesahipsizdegil 

 

243.  #occuppygezi Eli Adato 

 

Devrimi yayinlamayan yavsaklar @ntv @cnnturkcom 

@KanalD @ShowTV #direngeziparki #occuppygezi 

#sesverTurkiyebuulkesahipsizdegil 

 

244.  #occuppygezi FoxyCrea 

 

Askerden son ikaz 2.30'a kadar polisler cekilmezse 

askerler polisle catismaya baĢlayacak...ġu an durum 

nedir? #direngeziparki #occuppygezi 

 

245.  #direngeziparki Mert Algın 

 

Bebeklere biber gazi sıkan türk polisi sen hiç istiklal 

marĢının 5. Ve 6. Kıtasını okudun mu ? #direngeziparki 

 

246.  #direngeziparki FoxyCrea 

 

Askerden son ikaz 2.30'a kadar polisler cekilmezse 

askerler polisle catismaya baĢlayacak...ġu an durum 

nedir? #direngeziparki #occuppygezi 

 

247.  #direngeziparki cemal öksüz 

 

Polisin kullandığı bibergazının üreticisi olan Bigaz 

A.ġyönetim KurulubaĢkanı CemilÇiçek'inoğlu 

AhmetÇağrı Çiçek, #Redhack! #direngeziparki 

 

248.  #direngeziparki Ulutin Kuara 

 

9 YAġINDA KAYBOLAN ARZU " DĠVAN 

OTELĠNDE " AĠLESĠNE DUYRULUR . ACĠL 

YAYALIM #GeziParkıCanlaBaĢla #direngeziparki 

249.  #direngeziparki Tuncay. 

 

#direngeziparki asker polislere saldiriya baslamis. Askeri 

goren uzaklassin. Rpg'lerle saldirildigi soyleniyor. 

Dogrulugu kesin degil. 

 

250.  #occupygezi Dinçer Tuğmaner 

 

SIĞIN: Tünel tarafında sıkıĢanlar Venüs Müzik Stüdyosu 

Tel: 0212 245 05 @furkan_basiacik 'dan. #direngeziparki 

#occupytaksim #occupygezi 

 

251.  #direngeziparki Dinçer Tuğmaner 

 

SIĞIN: Tünel tarafında sıkıĢanlar Venüs Müzik Stüdyosu 

Tel: 0212 245 05 @furkan_basiacik 'dan. #direngeziparki 

#occupytaksim #occupygezi 
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252.  #direngeziparki AnonyOpsDe 

News 

 

Polisin kullandığı bibergazının üreticisi olan Bigaz 

A.ġyönetim KurulubaĢkanı CemilÇiçek'inoğlu 

AhmetÇağrı Çiçek, #Redhack! #direngeziparki 

 

253.  #direngeziparki muhsinAKGÜN 

 

ĠĢler değiĢiyor... Asker kapını önüne çıkmıĢ! Umarım bir 

senaryoyu hayata geçirmiyoruzdur! Türk Baharı misal! 

#direngeziparki 

 

254.  #occuppygezi FoxyCrea 

 

ARANAN KÜÇÜK EMĠR Hüseyinağa camiinde 

AĠLESĠNĠ BEKLĠYOR!! ACĠL RT ÇOCUK TEK 

BAġINAYMIġġ! RT ACĠL #direngeziparki 

#occuppygezi 

 

255.  #direngeziparki Emre Karyenic 

 

yorgunluktan ebem sikildi, ama bir gram uykum yok. bu 

günleri görüyorum ya, uyumasam da olur. hiç sikimde 

değil. #direngeziparki 

 

256.  #direngeziparki Derhan ALP 

 

K.TopbaĢ açıklama yapıyor "tretuarı 

geniĢleteceklermiĢ.Tam açıklayamamıĢlar" gene yanlıĢ 

anlamıĢız amk!O kadar mı aptalız? #direngeziparki 

 

257.  #direngeziparki duygu erbil 

 

Çük kadar bir Ģey; korkmayın, siz de gelin #occupygezi 

#direngeziparki  

 

258.  #direngeziparki FoxyCrea 

 

ARANAN KÜÇÜK EMĠR Hüseyinağa camiinde 

AĠLESĠNĠ BEKLĠYOR!! ACĠL RT ÇOCUK TEK 

BAġINAYMIġġ! RT ACĠL #direngeziparki 

#occuppygezi 

 

259.  #SesVerTürkiyeB
uÜlkeSahipsizDe

ğil 

Asimo diyo ki 

 

çok önemli 9 YAġINDA KAYBOLAN ARZU "DĠVAN 

OTELĠNDE" AĠLESĠNE DUYRULUR #taksim 

#direngeziparki #korkakmedya 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

260.  #occuppygezi FoxyCrea 

 

ASKER ANONS GEÇĠYOR: "EĞER HALKA 

MÜDAHALE DEVAM EDERSE POLĠSE 

MÜDAHALE BAġLAYACAKTIR!" #direngeziparki 

#occuppygezi #dayangeziparki 

 

261.  #direngeziparki Asimo diyo ki 

 

çok önemli 9 YAġINDA KAYBOLAN ARZU "DĠVAN 

OTELĠNDE" AĠLESĠNE DUYRULUR #taksim 

#direngeziparki #korkakmedya 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

262.  #direngeziparki FoxyCrea 

 

ASKER ANONS GEÇĠYOR: "EĞER HALKA 

MÜDAHALE DEVAM EDERSE POLĠSE 

MÜDAHALE BAġLAYACAKTIR!" #direngeziparki 

#occuppygezi #dayangeziparki 

 

263.  #direngeziparki cinsiyetcisiniz 

 

"@busburcuben: ARKADAġIMIZ FAZLA KAN 

KAYBINDAN BAYILDI NEFES ALAMIYOR 

MANOLYA SOKAK NO 2 BURDA BAġKA 

YARALILARDA VAR LÜTFEN.#direngeziparki" 

 

264.  #SesVerTürkiyeB
uÜlkeSahipsizDe

ğil 

Zafer CANKUT 

 

9 YAġINDA KAYBOLAN ARZU " DĠVAN 

OTELĠNDE " AĠLESĠNE DUYRULUR . ACĠL 

YAYALIM #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

265.  #occupygezi Ceylan 

 

O zaman; Tohumlar polise! Yapraklar valiye! Agaclar 

tayyibe; Girmeli!!! #direngeziparki #turkiyemdireniyor 

#occupygezi 

 

266.  #direngeziparki Mert Algın 

 

Polis metroda ki bebeğe biber gazi sıkıp ölüme terketsin 

sonrada sen çıkıp polis halkın guvenligi için çabalıyor de 

!! #direngeziparki 



250 

 

 

267.  #direngeziparki Ceylan 

 

O zaman; Tohumlar polise! Yapraklar valiye! Agaclar 

tayyibe; Girmeli!!! #direngeziparki #turkiyemdireniyor 

#occupygezi 

 

268.  #direngeziparki Zafer CANKUT 

 

9 YAġINDA KAYBOLAN ARZU " DĠVAN 

OTELĠNDE " AĠLESĠNE DUYRULUR . ACĠL 

YAYALIM #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

269.  #SesVerTürkiyeB
uÜlkeSahipsizDe

ğil 

semih öztürk 

 

BEYOGLU EMNIYETTE ISKENCE VAR ULAN !!! 

ALLAH'I KITABI OLAN RT !! KURTARIN O 

COCUKLARI !! #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil‖ 

 

270.  #direngeziparki semih öztürk 

 

BEYOGLU EMNIYETTE ISKENCE VAR ULAN !!! 

ALLAH'I KITABI OLAN RT !! KURTARIN O 

COCUKLARI !! #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil‖ 

 

271.  #direngeziparki Kubilay Cihan 

Kırıcı 

 

ARKADAġIMIZ FAZLA KAN KAYBINDAN 

BAYILDI NEFES ALAMIYOR MANOLYA SOKAK 

NO 2 BURDA BAġKA YARALILARDA VAR 

LÜTFEN. #direngeziparki @okanbayulgen 

 

272.  #direngeziparki Hakan Kurucu 

 

"az önce 3 adet savaĢ uçağı geçti. Nereye gittiklerini 

bilemiyorum." #direngaziparki #direngeziparki 

 

273.  #direngeziparki Eray Günan 

 

Protesto 48 saat sürerse muhalefet Anayasa 

mahkemesinden hükümetin istifasını isteyebilecek! 

#direngeziparki @okanbayulgen @DoganDuru 

 

274.  #direngeziparki elalem 

 

Bu toplum seni asla unutmayacak orospu çocuğu medya. 

#direngeziparki 

275.  #direngeziparki Simay Atilla 

 

askerin polisi püskürtüp halkı koruduğu söyleniyor, ne 

kadar doğru bilmiyorum ama bizim askerimize de bu 

yakıĢır iĢte! #direngeziparki 

 

276.  #direngeziparki MahĢerin 4ncü 

Atlısı 

 

#direngeziparki TAKSĠMDE SADECE BĠR 

HASTANEDE ġU ANDA 30 TANE OPERASYON 

HASTASI BEKLĠYOR ARKADAġLAR BU DEHġET 

VERĠCĠ BĠRġEYDĠR 

 

277.  #direngeziparki Çê 

 

#direngeziparki Ġstanbul emniyet müdürü Hüseyin 

Çapkın görevinden alındı (NTV) 

 

278.  #SesVerTürkiyeB
uÜlkeSahipsizDe

ğil 

YargısızAdalet ★ 

 

BEYOGLU EMNIYETTE ISKENCE VAR ULAN !!! 

ALLAH'I KITABI OLAN RT !! KURTARIN O 

COCUKLARI !! #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

279.  #direngeziparki mustafa kalın 

 

Tayyip hala yavĢak medyasından ulusa seslenedursun, 

ulus tv baĢında değil ki koçum, herkes sokakta. 

#occupygeziparki #direngeziparki 

280.  #direngeziparki Bezdusann 

Dehamet 

 

Saat 3 de gelicek olan vurma emrinden kimin haberi var ? 

#direngeziparki 

 

281.  #SesVerTürkiyeB
uÜlkeSahipsizDe

ğil 

YargısızAdalet ★ 

 

BEYOGLU EMNIYETTE ISKENCE VAR ULAN !!! 

ALLAH'I KITABI OLAN RT !! KURTARIN O 

COCUKLARI !! #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

282.  #direngeziparki CMelancholia 

 

ALLAH BELANIZI VERSĠN SATILIK KORKAKLAR 

@atvcomtr @haberturk @kanald @ntv @showtv @startv 

@tv8 #occupygezipark #direngeziparki 
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283.  #direngeziparki T.C☆Öfkeli 

Kalabalık 

 

"Gezi Parkı" olaylarının ardından Uluslararası Af Örgütü 

tüm dünyadaki aktivistlerine eylem çağrısında 

bulundu.#direngeziparki 

 

284.  #direngeziparki Azer Erdağ 

 

biber gazı yemeden gözünüze limon sıkın belki bi parça 

anlarsınız ne olduğunu zihnini sikitiğimin herifleri.. 

#direngeziparki 

 

285.  #direngeziparki bGmÇevirmen 

 

ASKERLER POLĠSLERE KARġI 2:45 E KADAR 

SÜRE TANIMIġ BU SÜREDE GERI 

ÇEKILMEZLERSE VUR EMRĠ VERĠLMĠġ. 

#DirenGeziParki 

https://www.facebook.com/M.Kemalin.Asaleti.icin.Oner/

posts/501678796553985 … 

 

286.  #direngeziparki aylinca 

 

Olaylari g.tunden anlayanlar var goruyorum ama sen 

yinede #direngeziparki 

287.  #direngeziparki CAPULCU 

Hayriye 

 

Ne kadar dogru emin deilim yurt disindan gelen haberler 

askerlerimiz polise tepki vermeye baSlamis 

#direngeziparki #direnturkiyem 

 

288.  #direngeziparki cemal öksüz 

 

ACĠLLLLLLLLL... RKADAġIMIZ FAZLA KAN 

KAYBINDAN BAYILDI NEFES ALAMIYOR 

MANOLYA SOKAK NO 2 BURDA BAġKA 

YARALILARDA VAR LÜTFEN. #direngeziparki 

 

289.  #direngeziparki gokhanalper 

 

Protesto 48 saat sürerse muhalefet Anayasa 

mahkemesinden hükümetin istifasını isteyebilecek! 

#direngeziparki 

 

290.  #direngeziparki begister 

 

#direngeziparki SĠZDEN KORKAN SĠZĠN GĠBĠ 

OLSUN OROSPU ÇOCUKLARI 

291.  #occupygezi OE The Alistar 

 

AMINA KODUĞUMUN ÇOCUĞU. ÇIKAR KASKINI, 

BIRAK COPUNU DA ÖYLE GEL. #direngeziparki 

#occupygezi 

 

292.  #direngeziparki yönetmeM 

 

doru mu bilmem rt ettiim bi twit,protesto 48 saat sürerse 

muhalefet anayasa mahkemesinden hükümetin istifasını 

istiyebilicek #direngeziparki 

 

293.  #direngeziparki OE The Alistar 

 

AMINA KODUĞUMUN ÇOCUĞU. ÇIKAR KASKINI, 

BIRAK COPUNU DA ÖYLE GEL. #direngeziparki 

#occupygezi 

 

294.  #direngeziparki Mert Algın 

 

Biz cs 1.6 oyanayarak büyüyen bi nesiliz o gaz 

bombalarını sokacaklar hepinizin gotunuze 

#direngeziparki 

 

295.  #direngeziparki Bay Logan 

 

1 hafta önce "nereye gidiyoruz ya resmen iç savaĢ 

çıkacak" demiĢtim ama bu kadar ani ve kesin bir tepki 

beklemiyordum #direngeziparki 

 

296.  #direngeziparki umut akcay 

 

" Üstünden panzer geçen biri. Mideniz kaldırırsa rt yapın. 

#direngeziparki 

http://twitter.com/AlterGuven/status/3406033971892715

52/photo/1pic.twitter.com/PAQezjiQ2h " @RT_Erdogan 

bunu açıkla!" 

 

297.  #direngeziparki Müge Gürkan 

 

Dikkat dikkat "protesto 48saat sürerse muhalefet anayasa 

mahkemesince hükümetin istifasını isteyebilecek" 

#direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

 

298.  #direngezi handan #blogger 

 

yeni emniyet müdürü -haber doğruysa- silah serbest 

emrini mi verecek, nedir? gaz-plastik mermi-dayak-su 
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eee ne kaldı geriye? #direngezi 

 

299.  #direngezi O.D 

 

Daha etkin müdahale plastik mermi yerine kurĢun 

sıkacaklar galiba #DirenGezi 

 

300.  #direngezi emrah kavlak 

 

ROKET ATAR NERDE! ―@isilyilmaz: NTV: "Ġstanbul 

Emniyet Müdürü olaylara etkin müdahale edilmediği 

gerekçesiyle görevden alındı."‖ #direngezi 

 

301.  #direngezi JasonFlemyng 

 

Ġstanbul Valisi görevden alınmıĢ… Ne farkedecek.. 

Kukla alınmıĢ.. Yerine baĢka kukla gelir.. Esas mevzu 

kuklacının gitmesi.. #DirenGezi 

 

302.  #direngezi hazal takmaz 

 

Polislerin silah ve kimlik bırakıp direniĢçilerin yanına 

katıldığı haberi doğru mu? Öyleyse gün bugündür. 

#direngezi #occupygezi 

 

303.  #direngezi Burcu Gönder 

Parlak   

 

Az önce bekar sokakta bir eylemciyi siviller sıkıĢtırıp 

silah cektiler kacsa vuracaklardı #direngezi 

304.  #direngezi c.g. 

 

#direngaziparkı #direngezi uzucu haber dogruymus. 

yazilimci Kerem Can Karakas gecirdigi kalp krizi:> vefat 

etmistir.  

 

305.  #direngezi niyans 

 

DEVAMĠ GELSĠN! @peksenol: polis bir arkadaĢımız 

"ben emir kulunuz değilim" diyerek istifa etmiĢ. bir kiĢi 

bile olsa helal olsun! #direngezi 

 

306.  #direngezi Ahmet F 

 

taksimde #direngezi nin yerine yapılacak inĢaatı üstlenen 

kalyon firmasına dair bir entry: 

http://eksisozluk.com/entry/34200672  

 

307.  #direngezi muhtar 

 

Bu amk çeviklerine yürürken kollarını açma eğitimi mi 

veriyorlar anlamadım, belindeni kemeri çıkarsan nefes 

alamazsın korkudan! #direngezi 

 

308.  #direngezi BB-8 

 

Allah yardımcımız olsun. devletinin savaĢ açtığı bir halk 

olmak, buna dayanmak çok zormuĢ. ama  

 

309.  #direngeziparki 

 

dilannsahinn 

 

Bugüne dair kulağımda çınlayıp duran sesler var hala! 

Söyleyeyim mi birisini? "FETONUN P*ÇLERĠ 

YILDIRAMAZ BĠZLERĠ" 

 

310.  #direngezi Aslı Atay 

 

"1Mısırlı kadn turist beyin ameliyatına alınmıĢ" 

@acikradyo #direngezi 

 

311.  #direngezi zeynep alpay 

 

taksim'de yaĢananlar: polis durup dururken, yalnızca bir 

alıĢveriĢ merkezi uğruna onlarca insanı yaraladı ve 1 

kiĢiyi öldürdü. #direngezi 

 

312.  #direngezi Yasmin 

 

hala çat çat sesler geliyor, mermileri de tükenmiyor, 

#direngezi http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  

 

313.  #direngezi Serkan Günel 

 

FaĢizm içeri atamadığını öldürmeye teĢebbüs eder! 

#direngezi #occupygezi #ahmetĢık #fasizm 

http://instagram.com/p/Z-K6jFjyK9/  

 

314.  #occupygezi Burak Kurtcebe   

 

RedHack, Gezi Parkı için Beyoğlu Emniyet'i hackledi 

#occupygezi 

 

315.  #occupygezi DeliSalvoo    

 

Biber Gazcı Kuvvet, Metro, Jammer fln derken birilerinin 

GÖT'ü belliki fena tutuĢmuĢ! #direngeziparkı 

#occupygezi 
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Tablo 4.2. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Öfke Kıvılcımıyla Tetiklenen” 

Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #direngeziparki siraay  @siraay  sık bakalım sık bakalım / biber gazı sık bakalım / kaskını 

çıkar, jopunu bırak / delikanlı kim bakalım 

#DirenGeziParki 

2.  #direngeziparki OzancisUnderwoo

d  @ozzeaa 

Gezi parki rocks. Atlayip gelme ihtimalim var bi 

mudahele daha olursa. #direngeziparki 

3.  #direngeziparki 

 

ankaradanhaberler

  @ankarahaber12

3  

Gezi parkına jammer yerleĢtirildiği için Uğur DÜNDAR 

canlı yayın yapamamıĢtır...! Sessiz kalma 

#DirenGeziParki 

 

4.  #direngeziparki 

 

Devrim 

Gündüz  @Devrim

GunduzTR 

Uyanın! FaĢist polis sabah saldırır. Birlikte olalım. Konu 

sadece park değil. #direngeziparki 

5.  #direngeziparki 

 

Yakir 

Mizrahi  @yakirov

ich 

Elbet jammer'ın da kapsama alanı bir yere kadar.. Bugün 

bir fitil ateĢlendi, devamı da gelecek.. #DirenGeziParki  

6.  #direngeziparki 

 

ErbilKutlu  @erbil

kutlu 

Gezi parkinda tam gaz !! #direngeziparki 

https://vine.co/v/bYDlWiawwtb  

 

7.  #direngeziparki 

 

Dr. Turki 

Witness  @turkwit

ness 

ArkadaĢlar hükümet gezi parkını yem olarak kullandı. 

ġuan da 4 adet dozer yıldız parkında ki ağaçları söküyor. 

#DirenGeziParki 

 

8.  #direngeziparki 

 

 

Valiente!   

 

Cocukken agzine surulen biberle uslanmadin, simdi 

yuzune sikilan biber gaziyla vazgecme! #DirenGeziParkı 

#occupygezi 

 

9.  #occuypgezi 

 

 

Valiente!   

 

Cocukken agzine surulen biberle uslanmadin, simdi 

yuzune sikilan biber gaziyla vazgecme! #DirenGeziParkı 

#occupygezi 

 

10.  #occuypgezi 

 

arıza deli    

 

sizin gaziniz varsa bizim maskemiz var! #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #geziparki 

#DirenGeziParkı http://twitpic.com/cucxr0  

 

11.  #direngeziparki 

 

Özer 

Basaran  @oezerb

asaran  

ġafak vaktine hazırlık baĢladı "sık bakalım, sık bakalım' 

eĢliğinde #direngeziparki 

 

12.  #occuypgezi Taha Bozkurt   

 

@orangelifejackt kardeĢim orda olamadğım için 

delirecek vaziyetteyim.Bu gece müdahele olabilir çok 

https://twitter.com/ozzeaa
https://twitter.com/ozzeaa
https://twitter.com/ankarahaber123
https://twitter.com/ankarahaber123
https://twitter.com/ankarahaber123
https://twitter.com/DevrimGunduzTR
https://twitter.com/DevrimGunduzTR
https://twitter.com/DevrimGunduzTR
https://twitter.com/yakirovich
https://twitter.com/yakirovich
https://twitter.com/yakirovich
https://twitter.com/erbilkutlu
https://twitter.com/erbilkutlu
https://vine.co/v/bYDlWiawwtb
https://twitter.com/turkwitness
https://twitter.com/turkwitness
https://twitter.com/turkwitness
http://twitpic.com/cucxr0
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
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dikkat edin! 

 

13.  #occuypgezi Av Yegâne 

Güley, Esq 

 

Top slogan yeniden soyleniyor: SIk bakalim sIk bakalim 

biber gazi sIk bakalim, kaski cikar jopu birak kim 

delikanli bakalim! #occupyGezi 

 

14.  #occuypgezi Gizem Belen 

Akgüney   

Saat 5'te baskin olacagi haberi geldi, limonlar 

hazirlaniyor #occupygezi 

 

15.  #direngeziparki 

 

Farûk Ayyıldız   

 

Taksim meydanında çatıĢma var. Alternatif yolları 

kullanınız. #direngeziparkı #direngezi #occupygezi  

 

16.  #direngeziparki 

 

Bahri URBAY   

 

#direngeziparki Izmir , Karsiyaka seninle beraber. 

Serefsiz polis ve Akape fasizmi bizi yildiramaz. 

Zalimlere karsi omuz omuza... 

 

17.  #occuypgezi Pınar 

Arslan  @pinarsln  

Ġstiklal Caddesi'nde Ģu an çatıĢma var. Biber gazı sorun 

değil ama onu sana silah diye tutan beyinsiz sorun. 

#occupygezi 

 

18.  #direngeziparki 

 

T.C. SEVĠL 

YAVAġ   

Ne gaz ne cop bizi yıldıramaz==> #DirenTürkiye ! === 

=>#DirenGeziParki ! =====>TürkMilleti AslaPesEtmez 

 

19.  #occuypgezi Doğan Yarıcı   

 

Bu bir çatıĢma değil, tek taraflı saldırı. TaĢ atan yok. 

Tamamen sivil inisiyatif, parkında durmak istiyor. Gel 

Taksim'e gör! #occupygezi 

 

20.  #direngezi 

 

dilara 

 

yine mudahele var! durmuyorlar durmuyorlar! YETER 

ARTIK #direngezi #occupygezi 

 

21.  #direngeziparki 

 
기젬 

 

"@Demir_Sinan: MüthiĢ fotoğraf! #occupygezi 

#direngeziparki #inadinagezi " Taksim meydaninda 

catisma var! 

 

22.  #occuypgezi  기젬 

 

"@Demir_Sinan: MüthiĢ fotoğraf! #occupygezi 

#direngeziparki #inadinagezi " Taksim meydaninda 

catisma var! 

 

23.  #direngeziparki 

 

Halil Tekin   

 

Cami duvarına iĢedin tayyip bu halk bunu unutmaz halkı 

gaz yıldıramaz ! #bendegazistiyorum #direngeziparki 

 

24.  #direngeziparki 

 

Tanya Güleryüzlü 

 

Taksim Meydanında ÇatıĢma var!!! #DirenGeziParki  

 

25.  #direngezi 

 
Semih ★ 

 

Gezi Parkı'nda Ģu an çatıĢma var. Halk ile AKP köleleri 

arasında. #direngezi #gezibizim #GeziParkıBizim ek 

olarak; #EmekBizimdirBizimKalacak 

 

26.  #direngezi 

 

Gizem Karakaya   

 

bu olay müdahale değil, çatıĢma da değil... düpedüz iç 

savaĢ. taksimde 250.000 civarı direniĢçi var #geziparkı 

#direngezi 

 

27.  #direngezi 

 

Dila 

 

TOMA GORURSENIZ, KACIN ! #occupygezi 

#direngezi 

28.  #direngeziparki umt sglm 

 

#occupygezi #DirenGeziParki taksim meydanında 

çatıĢma var alternatif yolları kullanınız - istanbul 

büyükĢehir bel.  

29.  #occuypgezi umt sglm 

 

#occupygezi #DirenGeziParki taksim meydanında 

çatıĢma var alternatif yolları kullanınız - istanbul 

büyükĢehir bel.  

 

30.  #direngezi 

 

efe aras  @arasefe 

 

Beyoğlu‘nda çatıĢma 

http://sozcu.com.tr/2013/gundem/beyoglunda-catisma-

2.html … #direngezi 

 

31.  #direngeziparki ġan Bingöl 

 

―@harunkaranfilci: Taksim Meydanında ÇatıĢma Var 

Alternatif Yolları Kullanınız. ĠBB ‖ 

https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/pinarslan
https://twitter.com/pinarslan
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/arasefe
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32.  #direngeziparki FB Erhan hakan 

 

taksim meydanında ÇATIġMA vardır #DirenGeziParki  

 

33.  #direngeziparki EnsGnshᵇʲᵏ 

 

Taksimde çaTıĢma var... Alternatif yolları kullanın.. 

#direngeziparki #occupygezi #geziyegeziyekazanacagiz 

#gezibizim  

 

34.  #occuypgezi EnsGnshᵇʲᵏ 

 

Taksimde çaTıĢma var... Alternatif yolları kullanın.. 

#direngeziparki #occupygezi #geziyegeziyekazanacagiz 

#gezibizim  

 

35.  #occuypgezi M.Kemal TaĢtan   

 

bir Ģehirde  18 saattir çatıĢma var ve siz hala etle ***** 

yayın yapıyorsunuz satılıksınız @ntv @cnnturkcom 

@startv @atvcomtr #occupygezi 

 

36.  #direngeziparki gizem  

 

Ankara polisi bestekar ve tunusa biber gaziyla mudahale 

etti kizilayda da ayni yollar perisan halde #direngeziparki 

bunlar bizi yildiramaz 

 

37.  #direngezi elif ılgaz 

 

Meydanda rüzgarın da etkisiyle gaz kokusu sirke 

kokusuna karıĢıyor."Bu daha baĢlangıç mücadeleye 

devam" #direngezi  

 

38.  #direngezi Selçuk Yavuz 

 

Osmanbey Ramada önünde küçük çapta bir çatıĢma 

meydana geldi polis meydana çekiliyor #direngezi 

 

39.  #direngezi can isn't can   

 

Harbiye de sokak aralarında çatıĢma devam ediyor 

#dayangeziparkı #direngezi #occopygezi 

 

40.  #direngezi 

 

tutku 

 

Taksim'de Esnaftan Polise Sert Tepki 

 

41.  #direngezi 

 

burcu tüm♀ 

 

Gazla basın açıklamasına müdahale.. Ģu anda insanları 

abluka almaya çalıĢıyorlar #direngezi 

 

42.  #direngezi 

 

emel göral 

 

Sığınacak bir yer bulduk bu kadar gaz sonrası... Ama yine 

de #direngezi #GeziyeGeziyeKazanacagiz  

 

43.  #direngeziparki Canberk 

 

Catisma. #direngeziparki  

 

44.  #direngezi 

 

Nuray Bal 

 

Hadi geçtik ağacı yeĢili herĢeyi, mesele halka olan tutum 

insanlığa Ģiddet, zulüm! #direngeziparkı #direngezi 

 

45.  #direngezi 

 

hallucination 

 

Yahu bu polis sadece hukumeti mi savunur oldu? Ne icin 

var o zaman POLĠS denen sey #DirenGeziParkı 

#direngezi 

 

46.  #direngezi Özden Akyıldız 

 

'Ġstanbul Gaz Festivali' kaçmaz, gaza doyacağız! 

 

47.  #direngezi Yasmin 

 

hala çat çat sesler geliyor, mermileri de tükenmiyor, 

#direngezi http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  

 

48.  #direngezi Selma Capa 

 

Polis deyince, ödümüzün neden patladığı ortada... 

#occupygezi #direngezi #Taksimicinayagakalk 

49.  #direngezi Eda 

 

#occupygezi #direngezi hadi bakalim polis. Ülke çapinda 

yapilan eylemlerin hepsine müdahale et de biraz daha 

sevsin halkin seni. :) 

 

50.  #direngezi Ali Gülkanat 

 

ÇarĢı grubu polislerin maskelerine siyah sprey sıkıp 

maskelerini zorla çıkarttırıyorlar. #direngezi #occupygezi 

 

51.  #direngezi Evrim Kılıçoğlu 

 

Çocuk yaĢlı demeden herkese biber gazı sıkıyorlar. Polis 

ne zaman böylesine çıktı insanlıktan? #direngezi 

 

52.  #direngezi Eda 

 

"@gokhandenise: elmadag taksim yonunde meydan 

girisinde polis konuslaniyo ! gidenler dikkatli olsun ! 

@PINAR_OGUN" #occopygezi #direngezi 

https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngezi?src=hash
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53.  #direngezi Ferdi Ünyılmaz 

 

Sırrı Süreyya Önder gaz bombası kapsülüyle omzundan 

vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. #direngezi 

 

54.  #direngezi melek 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  

 

55.  #direngezi palmlover 

 

INSANLIGINIZ NEREDE? ―@aslihanis: Taksim 

metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze kapattılar 

#direngezi http://twitpic.com/cugkbv ‖ 

 

56.  #direngezi Se. 

 

Bu polisi Taksim'den çekeceksin! Artık baĢ edemezsin... 

#direngezi 

 

57.  #direngezi Fercan Yalinkilic 

 

Kendi insanından nefret eden polis... #direngezi 

 

58.  #direngezi Doğan Yarıcı 

 

Çevik polis GümüĢsuyu'ndan geliyor! #direngezi 

#direngeziparki #OTURMAEYLEMĠTAKSĠM 

#ayagakalk 

 

59.  #direngeziparki Doğan Yarıcı 

 

Çevik polis GümüĢsuyu'ndan geliyor! #direngezi 

#direngeziparki #OTURMAEYLEMĠTAKSĠM 

#ayagakalk 

 

60.  #occuypgezi Lorax 

 

LIVE: Riot Police attacks protesters with gas in Istanbul   

http://www.livestream.com/revoltistanbul  #OccupyGezi 

#GeziParkı #RedHack #Anonymous 

 

61.  #direngezi tutku 

 

Gezi parkı polisi bana @PuCCaa bile retweet'lettirdin ya 

artık sen düĢün ne kadar can sıktığını. #occupygezi 

#direngezi #direngeziparkı 

 

62.  #direngezi Ecem Nadir 

 

OHA! ―@aslihanis:Taksim metrosuna gaz bombası atıp 

kapıları üstümüze kapadılar dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz 

#direngezi http://twitpic.com/cugkbv ‖ 

 

63.  #direngezi zeynep alpay 

 

taksim'de yaĢananlar: polis durup dururken, yalnızca bir 

alıĢveriĢ merkezi uğruna onlarca insanı yaraladı ve 1 

kiĢiyi öldürdü. #direngezi 

 

64.  #direngezi tersmanyel 

 

Sırrı Süreyya Önder gaz bombası kapsülüyle omzundan 

vurularak yaralanmıĢ Hastaneye kaldırılmıĢ. #direngezi" 

 

65.  #direngezi emine noyan 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

 

66.  #direngezi fatih kudug 

 

Rus Ġtar-Tass haber ajansı biber gazına bu karelerle vurgu 

yaptı http://www.itar-

tass.com/c1/755838.html  #taksimgeziparkı #direngezi 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

67.  #direngezi BB-8 

 

metronun ve arabaların içine gaz atmak, yaĢlılara cop, 

engellenen ambulanslar. türkiye bunları unutma. 

#direngezi 

 

68.  #direngezi KAAN 

ÖZKAYMAK® 

 

Ellerinde bir tek biber gazı var, o da iĢe yaramıyor. Bu 

ağaçlar kesildikten sonra ağlamak için biber gazına 

ihtiyaç kalmayacak. #DirenGezi 

 

69.  #direngezi Can 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  

 

70.  #direngezi zeynep alpay ―@nisan_ak: Az önceki saldırıdan 
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 http://twitter.com/nisan_ak/status/340432025838288896/

photo/1pic.twitter.com/AfUSRFEnaw ‖ #occupygezi 

#direngeziparkı #direngezi 

 

71.  #direngezi fatih kudug 

 

Rusya'nın Sesi Radyosu Rusça servisi. Kimyasal 

Tayyip'e biber gazı sıkan polis 

. http://rus.ruvr.ru/news/2013_05_31/Policija-

ispolzovala-slezotochivij-gaz-dlja-razgona-demonstracii-

v-Stambule-est-ranenie-7107/ … #direngezi 

#geziyegeziyekazanacagiz 

72.  #direngezi Hazal Ġpek 

 

#yerinizibildirmeyin #direngezi polis yerinizi belileyip o 

bölgeye saldırı hazırlıkları yapıyor. Dikkat!! 

 

73.  #direngezi ġenhayat Alp 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic aracılığıyla 

 

74.  #direngezi Asma Rafiezadeh 

 

#DirenGeziParkıGöztepelilerGeliyor Ben Türk'ü 

değilim,Ġranlı , Ben polisler nefret ediyorum NEFRET 

EDIYORUMMMM #direngezi #direngeziparki 

 

75.  #direngeziparki Asma Rafiezadeh 

 

#DirenGeziParkıGöztepelilerGeliyor Ben Türk'ü 

değilim,Ġranlı , Ben polisler nefret ediyorum NEFRET 

EDIYORUMMMM #direngezi #direngeziparki 

 

76.  #direngezi Hazal Ġpek 

 

#yerinizibildirmeyin #direngezi polis yerinizi belileyip o 

bölgeye saldırı hazırlıkları yapıyor. Dikkat!! 

@istiklalAkarsu 

 

77.  #direngezi Gonca mı o? 

 

Polis santiye alaninin icinde mudahaleye devam ediyor. 

#direngezi  

 

78.  #occuypgezi ✌ 

☮#UpTheRebels 

☮  

 

police violence against demonstrators●●● ─► teargas 

#Turkey #Taksim #Anonymous ‖ #occupygezi 

 

79.  #direngeziparki ✌ 

☮#UpTheRebels 

☮  

 

police violence against demonstrators●●● ─► teargas 

#Turkey #Taksim #Anonymous ‖ #occupygezi 

 

80.  #occuypgezi ✌ 

☮#UpTheRebels 

☮  

 

police violence against demonstrators●●● ─► teargas 

#Turkey #Taksim #Anonymous ‖ #occupygezi 

 

81.  #direngezi ✌ 

☮#UpTheRebels 

☮  

 

police violence against demonstrators●●● ─► teargas 

#Turkey #Taksim #Anonymous ‖ #occupygezi 

 

82.  #direngezi Duygu ironclad 

 

Biber gazından baygınlık geçiren insanlar...Polis hiç bir 

Ģey olmamıĢ gibi, geçiyor... #occupygezi #direngezi  

 

83.  #direngezi Duygu ironclad 

 

Polis,bibergazından fenalaĢıp yerde yuvarlanan bu 

amcayı da sallamadı, meydan müdahalesinde. #direngezi 

#occupygezi  

 

84.  #direngezi serim dinc 

 

ArkadaĢlar polisin yeni müdahalesi koridor kurup 

insanları pusuya düĢürmek olacakmıĢ. Dikkatli 

davranalım. Herkes Geziye!!! #direngezi 

 

85.  #direngezi Mistır Gezellig 

 

gazı yedikçe, ıslandıkça büyüyoruz #direngeziparki 

#direngezi #occupygezi  

 

86.  #direngeziparki Mistır Gezellig 

 

gazı yedikçe, ıslandıkça büyüyoruz #direngeziparki 

#direngezi #occupygezi  

https://twitter.com/hashtag/direngezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngezi?src=hash
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87.  #occuypgezi Mistır Gezellig 

 

gazı yedikçe, ıslandıkça büyüyoruz #direngeziparki 

#direngezi #occupygezi  

 

88.  #direngezi Erdem AltıntaĢ 

 

Hic bir taskinlik yokken yedigim gaz bombasi fisegi 

#direngezi (iyiyim)  

 

89.  #direngezi fulya akinci 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları insanların 

üstlerine kapamıĢlar!ġaka gibi!#direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic aracılığıyla 

 

90.  #direngezi Gizem 

 

Ġstiklal polis iĢgalinde @okanbayulgen @ETemelkuran 

#DirenGezi  

91.  #direngezi FIRAT 

YILDIRIM 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

 

92.  #direngezi Chimen 

 

Goz gore gore cinayetler iĢleniyor halka zulüm yapılıyor 

öfkem kat be kat artıyor duramıyorum burda 

#direngaziparkı #direngezi 

 

93.  #direngezi cakiltasi 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

 

94.  #direngezi CEVREYI 

KATLETME   

 

#direngezi #taksim DĠKKAT ARKADAġLAR! 

TAKSĠMDE ĠKAMET EDEN, ÇATIġMA CĠVARINDA 

OLABĠLEN, YANLARINDA KAMERA (cont) 

http://tl.gd/n_1rkj8lg  

 

95.  #direngezi Faruk Erman 

 

#occupygezi #direngezi kilisise bahcesine kadar 

bombaliyorlar https://vine.co/v/bYPADnUZOw7  

 

96.  #direngezi Burcu Gönder 

Parlak   

 

Az önce bekar sokakta bir eylemciyi siviller sıkıĢtırıp 

silah cektiler kacsa vuracaklardı #direngezi 

 

97.  #direngezi Faruk Erman  

 

en iyi gaz bombası en iyi biber gazı taksimde yenir sen de 

gel. #occupygezi #direngezi 

 

98.  #direngezi BarıĢ Sulu®  

 

"Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz" #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  

 

99.  #direngezi Gizem 

 

Osmanbeyden taksime kadar biber gazinin etkisi 

hissediliyor dikkat edin. #direngezi 

 

100.  #direngezi Ebru Özcan 

 

ACĠLL!!!Taksim'de koridor sistemi oluĢturup tazyikli su 

sıkıp, sıkıstırarak hepimizi toplayacaklar!! Bunu acil RT! 

Önlem alalım! #direngezi 

 

101.  #direngezi Fatih 

 

Grubumu dolmabahceden cikardim biber gazindan 

etkilendiler bu ne dediler ulkemin polislerni anlattim 

#direngezi #occupygezi #dayangeziparkı 

 

102.  #direngezi Tuğçe Gençoğlu 

 

Zulme karsilik vicdanimizi, limonumuzu, gaz maskemizi 

alip geliyoruz! #direngezi parki #occupygezi 

 

103.  #direngezi murathan aksöz 

 

GAZ MASKESĠ TAKANLARI TERORDEN ĠÇERĠ 

ALIYORLAR !!!! #direngezi @RedHackHaber_ 

@TheRedHack 

 

104.  #direngezi Hülya Günal 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

 

105.  #direngezi UK kahyanin oglu Sivil polisler aktivist gibi dolasip, gozune kestirdigini goz 

https://twitter.com/kemalibengu/status/340573254550970368
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 altina aliyor. Bahsettigim sey saniyeler once meydanda 

gerceklesti #direngezi 

 

106.  #direngeziparki hnd 

 

siraselvilerde catisma var. biber gazi ve suyla 

saldiriyorlar. bu da geziparkinin son hali. #direngeziparki  

 

107.  #direngeziparki Ufuk Karagöz   

 

bu panzer yıldıramaz direnci #direngeziparki 

 

108.  #direngezi 

 

selim oruc 

 

Heryere bu bombalardan atmıĢlar emniyet müdürü 

görevden alnmıĢ güya iĢin ilgnci hala atmaya dvam 

ediyolar #direngezi  

 

109.  #direngeziparki EMIN 

ASITANELIOGL

U 

 

#occupygezi #direngeziparki Meydanda kalabalık 

artmıĢtı ki, çok güçlü bir bombardıman baĢladı. Otelin içi 

dahi yoğun gaz dolu. Cem TÜZÜN 

 

110.  #direngeziparki Ozgur Akman 

 

Polisin panzerle ezdiği kiĢi, Rachel Corrie'yi hatırlattı. 

Zorbalık her yerde zorbalık. #ankaraayakta 

#DirenGeziParki 

 

111.  #direngeziparki Anıl Rona 

 

SĠVĠL POLĠSLERE DĠKKAT EDĠN. GÜYA YARDIM 

AMAÇLI ĠLAÇLI SU VERĠP BAYILTIYORLAR. GÖZ 

ALTINA ALIYORLAR! #direngeziparki #direngeziparkı 

 

112.  #direngeziparki Pelin Kildis 

 

Alsancak Gazi Ilkogretim-Sevinc arasi ciddi bi polis 

saldirisi var, 5 otobus daha destek geliyormus,dikkat 

#direngeziparki #occupygeziparki 

 

113.  #direngeziparki Tuğsem YavaĢ 

 

Saat 4-5 gibi büyük bir müdahale bekleniyo.Polis 

hazırlıklara çoktan baĢladı.Grup halinde hareket edin 

#direngeziparki 

 

114.  #direngeziparki srkAn 

 

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Taksimdeki polis 

terörünü protesto etmek için bugün saat 13.00'da basın 

açıklaması yapacak #direngeziparki 

 

115.  #occuypgezi Pelin Kildis 

 

Alsancak Gazi Ilkogretim-Sevinc arasi ciddi bi polis 

saldirisi var, 5 otobus daha destek geliyormus,dikkat 

#direngeziparki #occupygeziparki 

116.  #direngeziparki Gazi Mahallesi 

 

BEYOĞLU KARAKOLUNDA YAKALANANLARA 

ĠġKENCE YAPIYORLAR! #direngeziparki 

 

117.  #direngeziparki Didem Baydar 

 

"Ġstanbul'da butun karakollar bosaltildi.Saat 03:00 gibi 

20.000 polis saldiracak! Taksim'deki kardeslerimiz 

haberdar olmaLI" #direngeziparki 

 

118.  #direngeziparki Ġbrahim AltunbaĢ 

 

#direngeziparki eylemdeki arkadaĢlar dikkatli olun 

dinlenmeye çalıĢın. önceki iki gün polis asıl ciddi 

müdahaleyi 4 ile 5 arasında yaptı. 

119.  #direngeziparki Gazi Mahallesi 

 

Ġzmir Bozyaka Çevik Kuvvet ġubesi'nden panzerler 

ayrıldı.5 otobüs dolusu polis Alsancak'a gidiyor! 

Duyuralım! #direngeziparki #tayyipistifa 

 

120.  #direngeziparki tiresomeStyleCap

ulln 

 

Orantisiz polis siddetinden dolayı zarar görürseniz hemen 

saglık raporu alip tutanak tutun ve savcılıga dilekce verin. 

#direngeziparki 

 

121.  #direngeziparki Gizer 

 

SON DAKĠKA COK ACĠLLL Ġzmir bozyaka çevik 

Ģubeden panzerler ayrıldı 5 otobüs dolusu polis 

Alsancaka ilerliyor DĠKKATTT #direngeziparki 

 

122.  #direngeziparki Aydın ġen 

 

taksim meydanda duran insanlarin uzerine gaz bombalari 

attilar, bunlarin iyice sirazesi kaymis #direngeziparki 

 

123.  #direngeziparki Tuğsem YavaĢ 

 

Gezi parkında olanlardan aldığımız habere göre polis 

müdahalesi sonucu kolu,bacağı kopan arkadaĢlarımız 

https://twitter.com/_ufukaragoz
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
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varmıĢ.#direngeziparki 

 

124.  #direngezi Mistır Gezellig 

 

 

#direngezi RT @SuSoley: ACĠL! Taksim'de koridor 

sistemi oluĢturup tazyikli su sıkıp, sıkıĢtırarak hepimizi 

toplayacaklarmıĢ!! Önlem alalım!! 

 

125.  #direngeziparki coker 

 

"Ġstanbul'da butun karakollar bosaltildi.Saat 03:00 gibi 

20.000 polis saldiracak! Taksim'deki kardeslerimiz 

haberdar olmaLI" #direngeziparki 

 

126.  #direngeziparki Dilara Tığlı 

 

Alsancak'ta cevik kuvvet plastik mermilerle ara sokaklara 

girdi. #Direngeziparki #occupygezi 

127.  #direngeziparki Selin Dönmez 

 

ISTEDIGINIZ KADAR GAZ BOMBASI ATIN 

DURDURAMAZSINIZ! #direngeziparki 

 

128.  #direngezi Bahadir 

 

Kendi insanına orantısız Ģiddet uygulayan, çocuk ve 

kadınlara dahi biber gazı sıkan türk polisini kınıyorum. 

#occupygezi #direngezi 

 

129.  #direngeziparki Caner CoĢkun 

 

Ġnönü'de az önce hem yukarıdan hem aĢagıdan polis 

sıkıĢtırıp biber gazı bombaladı #direngeziparki 

#occupygezi 

 

130.  #occuypgezi Bahadir 

 

Kendi insanına orantısız Ģiddet uygulayan, çocuk ve 

kadınlara dahi biber gazı sıkan türk polisini kınıyorum. 

#occupygezi #direngezi 

 

131.  #direngezi Bahadir 

 

Kendi insanına orantısız Ģiddet uygulayan, çocuk ve 

kadınlara dahi biber gazı sıkan türk polisini kınıyorum. 

#occupygezi #direngezi 

 

132.  #direngeziparki yeliz çiflikçi 

 

GELĠYORLAR. DUYURU: An itibariyle suan 

TOPKAPI civarinda en az 20 otobus POLIS taksime 

gidiyor ve Panzerler... Yayalim #direngeziparki 

 

133.  #direngeziparki Buğra 

 

Gaziantep universitesi onunde protestonun daha 1. 

Dakikasinda coplar cekildi FASIZM HERYERDE !!! 

#direngeziparki 

134.  #direngeziparki Aysun 

 

Ġstanbulda butun karakollar bosaltildi. Saat 03:00 gibi 

20.000 polis saldiracak Taksimdeki herkes haberdar 

olmalı. #direngeziparki 

 

135.  #direngeziparki Eda 

 

#direngeziparki Istanbul'da ne kadar karakol varsa 

bosaltildi. Saat 03:00 gibi 20.000 polis saldiracak! 

paylasin kardeslerimizin habri olsun 

 

136.  #direngeziparki Cansın ġenel 

 

doğrulanmadı ama 3-4 arası sert bir müdaheledn 

bahsediliyor dikkat edin nolur! daha fazlasnı yüreğimz de 

aklımz da kaldırmaz #direngeziparki 

 

137.  #direngeziparki Emre Çakmak 

 

Harbiye'de uçan kuĢları bile gaz kapsülü sanıyoruz. Yeter 

***! #direngeziparki 

 

138.  #direngeziparki  Maximir Parius 

 

Öğlenden beri taksimdeyim, 20'ye yakın gaz bombasını 

bizzat dibimden yedim ama yetmez eyleme devam! 

#Direngeziparki 

 

139.  #direngeziparki mike  

 

polis karakolda da vatandaĢa kaba kuvvet uygulamaya 

devam ediyor. #direngeziparki 

 

140.  #direngeziparki maligssl 

 

Polise bugun uyku yok zatende yarın rahat 

uyuyabilecekler mi acaba #direngeziparki 

@CanYucelBaba @barisatay @LeventUzumcu 

 

141.  #direngeziparki serhan hüdürefe 

 

#direngeziparkı #direngeziparki polis bi ***yapamio 

artik !!  
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142.  #direngeziparki Merve Özayıtgu 

 

bu ülkede bugün kiĢi baĢına düĢen biber gazı bombası 

ekmek sayısından fazladır! bu bir insanlık suçudur! 

#direngeziparki 

 

143.  #direngeziparki AyyaĢÇapulcu 

 

#direngeziparki EskiĢehirde esparkın önnde toplanan 

arkadaĢlara duyurulur kılıçoğlu sinamasınn önünde10-

15kiĢilik sivil polis hazrlık yapıyr 

 

144.  #direngeziparki Yasemin Baran 

 

TANIMADIGINIZ KIMSEDEN SU ALMAYIN, POLIS 

ILAC ATIYOR!!!! #direngeziparki 

 

145.  #direngeziparki YEġĠM KOPAN 

 

―@aydingul3457: 8 kiĢi Beyoğlu karakolunda iĢkence 

görüyor! Ġmkanı olan tüm avukatlar oraya! Acil!!! RT! 

#direngeziparki @Kedigil 

 

146.  #direngeziparki DG 

 

20.000 polisin harekete gececegi söyleniyormus. 

Endiseleniyor ve korkuyorum. Daha fazla insan ölmesin! 

#direngeziparki 

 

147.  #direngeziparki Cemil Bakırcı 

 

Bu ulkede 50 yildir memuru, isciyi, ogrenciyi, baska 

uyruklu insanlari dovup copluyorsunuz. Artik Yeter! 

#direngeziparki 

 

148.  #direngeziparki Abdullah Karahan 

 

Ġstanbul'da ne kadar karakol varsa bosaltildi Saat 03:00 

gibi 20.000 polis saldiracak! #direngeziparki Rt duyurun! 

 

149.  #direngeziparki Ayaklı Balık 

 

Ankaradaki tomalarin suyu bitmis, arkadaslarimiz 

kardeslerimiz direnmeye devam ediyor #direngeziparki 

@okanbayulgen @mesutbahtiyar 

 

150.  #direngeziparki FoxyCrea 

 

BEYOĞLU KARAKOLUNDA YAKALANAN 

DĠRENĠġÇĠLERE ĠġKENCE YAPILIYOR LÜTFEN 

ORAYA YÖNELĠN!! #direngeziparki #occuppygezi 

 

151.  #occupygezi FoxyCrea 

 

BEYOĞLU KARAKOLUNDA YAKALANAN 

DĠRENĠġÇĠLERE ĠġKENCE YAPILIYOR LÜTFEN 

ORAYA YÖNELĠN!! #direngeziparki #occuppygezi 

152.  #direngezi Fercan Yalinkilic 

 

Taksim'de hala biber gazi kokusu hakim #direngezi 

 

153.  #direngeziparki Selin. 

 

Beyoğlu emniyette iĢkence vaaaaaaaaaaaaaar! Yayın 

bunları! #direngeziparki #GeziParkıCanlaBaĢla 

 

154.  #direngeziparki ġebnem Nuray 

 

#direngeziparki ĠSTANBUL'DA NE KADAR 

KARAKOL VARSA BOġALTILDI. SAAT 3 GĠBĠ 

20.000 POLĠS SALDIRACAK. TAKSĠM'DEKĠ 

ARKADAġLAR ĠÇĠN HABERĠ YAYIN 

 

155.  #direngeziparki Necip ⭐ ⭐ ⭐ ⭐Ah

met 

 

#valipolisinicek artık vicdansız! Türk halkını korumakla 

mükellef Türk polisi halkına kıyım yapıyor. 

#direngeziparki 

 

156.  #direngeziparki YargısızAdalet ★ 

 

8 kiĢi Beyoğlu karakolunda iĢkence görüyor! Ġmkanı olan 

tüm avukatlar oraya! Acil!!! RT! #direngeziparki 

@barbarossansal @_Dr__erolkose 

 

157.  #direngeziparki Aydın ÇAĞDAġ 

 

Saat 3 gibi polisin tüm elektrikleri kesip büyük saldırıya 

geçeceği söylentileri var.Herkes dikkatli olsun.El feneri 

bulun #direngeziparki 

 

158.  #direngeziparki Bahçedeki SarıĢın 

 

#direngeziparki BEYOĞLU EMNĠYETĠNDE 

BEġĠKTAġ TARAFTARLARI ĠġKENCE ALTINDA. 

GÖNÜLLÜ AVUKATLAR ACĠL ULAġINIZ. 

 

159.  #direngeziparki erhan ekici 

 

Meydanda polis geri cekilip gaz bombasina abaniyor 

#direngeziparki 



262 

 

 

160.  #direngeziparki Burak Yiğit Kaya 

 

Saat 3'te polis Taksim'e saldiri yapacak diye bir duyum 

aldim! #direngeziparki 

 

161.  #direngeziparki Anıl Rona 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

162.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

 

Anıl Rona 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

163.  #direngeziparki Furkan Kuyucu 

1907 

 

DĠKKAT: // ÇEVĠK KUVVET 3-4 GĠBĠ ÇEVRE 

ĠLLERDEN GELEN EKĠPLERLE ALANA 

GĠRECEKMĠġ! TEYĠT EDĠLMĠġ BĠlGĠDĠR 

#direngeziparki 

 

164.  #direngeziparki Pin up girl 

 

Beyoglu emniyetinde iskence varmis acill avukatlar gitsin 

acill !!!! #direngeziparki 

 

165.  #direngeziparki Tuncay. 

 

#direngeziparki saat 3:00 da 20.000 polisin taksim 

civarindan saldiriya gececegi soyleniyor. Kesin bilgi 

degil yine de dikkatli olalim 

 

166.  #direngeziparki UltrasFener 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatli olun, uyarın! 

#direngeziparki 

 

167.  #direngeziparki Emre Ç. 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatli olun, uyarın! 

#direngeziparki 

 

168.  #direngeziparki Damla Aygün 

 

Dolmabahceden akaretlere barbarosa dogru geliyorlar, 

trafik acildi, panzerler ilerliyor #direngeziparki 

 

169.  #direngeziparki BerkerMehmetKo

rkmaz 

 

Ġst ne kadar karakol varsa bosaltildiSaat 03:00 gibi 

20.000 polis saldiracak!Taksm kardeslerimizin görmesi 

için bu paylaĢın #direngeziparki 

170.  #direngeziparki Hüseyin Söğütlü 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatli olun, uyarın! 

#direngeziparki 

 

171.  #direngeziparki asena güvel 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatli olun, uyarın! 

#direngeziparki 

172.  #direngeziparki Koray 

 

#direngeziparki Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda 

elektrikleri kesip büyük saldırıya geçeceği söylüyorlar. 

Dikkatli olun, uyarın! 

 

173.  #direngeziparki Gökhan Kaya 

 

TABĠ ÜSTÜMÜZDE DÖNÜP DURAN 

HELĠKOPTERLERĠ UNUTTUK SANMAYIN. 

HELĠKOPTERDEN BĠBER GAZI ATMAK NE 

ULAN!!!?? #direngeziparki 

 

174.  #direngezi Capulcuyum 

 

Polis odakuleye kadar ilerledi, yaya, cocuk demeden 

tazzikli su kullaniyor! #direngezi #diregeziparkı 

 

175.  #direngezi  Fenerlee 

 

Taksim meydandayiz #direngezi imkani olan herkes 

gelmeli polis her taraftan gaz bombasi atiyor savas var 

resmen 

 

176.  #direngeziparki emir gecü 

 

#direngeziparki taksimde çatıĢma polisler 

vatandaĢlarımızı biber gazı sıkıyor baĢbakan hiç bir 

müdahale yapmıyor bumu baĢbakanlık!!! 

 

177.  #direngezi chi Gezi Parkı Canlı Yayını: Gezi Parkı Canlı Yayını   -   2 
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 http://geziparkitv.blogspot.com/2013/05/gezi-park-canl-

yayn.html?spref=tw … #direngezi #occupygezi Vali 

yalan söylüyor!Polis saldırıyor! 

 

178.  #direngezi Günel Cantak 

 

Polis insanların yüzüne niĢan alıyor! #direngaziparkı 

#direngezi  

 

179.  #direngezi dilara 

 

Divanin onu ve butin harbiye polis ve panzer. Panzerler 

asagi yukari gidip duruyorlar! #direngezi #direntaksim 

#direnistanbul 

 

180.  #direngezi öznur serçeler 

 

#direngezi #occupygezi  sirasevler cikisi durum bu polis 

surekli gaz bombalari atiyor  

 

181.  #direngezi Çiğdem 

Çekinmez 

 

Arkadaslar artik taksime gelin demiyorum.tam bir vahset 

var..Divan otelde sıkıstık. Her an polis iceri girebilir  

#direngezi 

 

182.  #direngezi Özgün Tuna 

 

Konsolosluk önünde biber gazı yağmuru var. Caddeye 

çıkıp püskürtmek gerek. #occopygezi #direngezi 

 

183.  #direngezi nisa 

 

polisin caniliğini bir seferliğine unutup herkes taksime 

gitmeli çünkü #gezibizim #direngezi 

 

184.  #direngezi Burak GüneĢ 

 

Biz alkıĢ tutuyoruz, polis,karĢılık olarak biber gazı 

püskürtüyor! Nasıl olacak? #direngezi #DirenGeziPark 

#direntaksim 

 

185.  #direngezi   Melis Ozpinar 

 

Ozetle- an itibariyla Polis saldiriyor biz taksimden 

harbiyeye dogru kaciyouz #direngezi 

 

186.  #direngezi   Ozkan Sarioglu 

 

Harbiye'deki herkesi polis slklstlrdl. Kosa kosa coplarla, 

gaz bombalariyla saldirip dagittilar. Tunel tarafindan 

istiklale cikin #direngezi 

 

187.  #direngezi   Cengiz K. 

 

tomalar harbiye hiltonun onune kadar 

geldi,ilerleyemiyoruz.istanbul kongre merkezinin onunde 

bekliyoruz. #direngezi 

 

188.  #direngezi dilara 

 

Harbiye arka sokaklari 20:40 durmuyorlar insanlari sokak 

aralarina sIkIstieip gazliyorlar #direngezi #direntaksim  

189.  #direngezi Onursal baĢkan 

 

ArkadaĢlar Ģuanda Osmanbey Pangalti istikametinde 

Tomalar varmiĢ Taksime ulasim zorlaĢmiĢ... 

#direngeziparkı #direngezi 

 

190.  #direngezi Doğa D. 

 

Polis otobusunun kalabaliga hizla dalmasina ve 

TOMA'bin su sikarak geçmesine karsin kalabalik 

güçlü,saglam,ayakta.#direngezi #Direngeziparki 

 

191.  #direngeziparki Doğa D. 

 

Polis otobusunun kalabaliga hizla dalmasina ve 

TOMA'bin su sikarak geçmesine karsin kalabalik 

güçlü,saglam,ayakta.#direngezi #Direngeziparki 

 

192.  #direngezi Günel Cantak 

 

Ġstiklal Caddesi'nde polis vahĢice biber gazı bombası 

atıyor! #direngezi #gezidireniĢte @edihvet 

@MorMansetler 

 

193.  #direngeziparki Yusuf 

 

ġuan ayrancıda emniyetin önünde toma lara su basılıyor. 

DüĢman hattındayız kuğuluya yürüyoruz. 

#DirenGeziParki 

 

194.  #direngeziparki Otomatik Rıfkı 

 

#direngeziparki Elmadağ'da plastik mermi sıkıyorlarmıĢ. 

ArkadaĢlar, resmen çatıĢma var dediler. 

 

195.  #direngezi   A. Faysal 

Altunbozar 

Havada helikopterler dolanıyor, bildiğin silah sesleri 

geliyor etraftan. #occupyistanbul #occupygezi #direngezi  
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196.  #direngezi   Cerrrrrr 

 

An itibariyle suan TOPKAPI civarinda en az 20 otobus 

POLIS taksime gidiyor ve Panzerler... PaylaĢın duyurun ! 

#direngezi #direnistanbul 

 

197.  #direngezi   dogal biricik 

 

karaköy-sirkeci istikametinde 2 panzer tam gaz gidiyor. 

tepebasi tarafindan slklstircaklar buyuk ihtimalle. 

#direngezi 

 

198.  #direngezi Öznur Demirhan 

 

arkadaĢlar en son hilton üzerinden helikopterlerle biber 

gazı atıyorlardır lütfen dikkattt havada kırmızı bir ibare 

ile beliriyor #direngezi 

 

199.  #direngezi Pavel 

KORÇAGĠN 

 

Ġzmir'de göstericilere polis müdahale etmeye baĢladı! 

#direnizmir #DirenGeziParkı 

 

200.  #direngezi call me whatever 

 

Dolmabahhceye polis mudahale etmek uzere #direngezi 

 

201.  #direngezi ummuhanHakan 

 

"@dogusbitecik: karaköy-sirkeci istikametinde 2 panzer 

gidiyor. tepebasi tarafindan slkıstircaklar buyuk ihtimalle. 

#direngezi"@dmtevgar 

 

202.  #direngezi ayberk 

 

Helikopterden gaz bombasi atmak ne demek??? Oldu 

olacak napalm at bari!!! #direngezi 

 

203.  #direngeziparki murat yılmaz 

 

Sıra selvilerde çatıĢma çok Ģiddetli plastik mermiler 

atılıyor artık. Yinede #direngeziparki 

 

204.  #direngeziparki Halil Algönül 

 

Polis, Harbiye çıkıĢına barikat kurdu. Ayrıca 

Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde çatıĢma çıktı. Sürekli 

gaz bombası atıyor. #direngeziparki 

 

205.  #direngezi Ceylem 

 

Dolmabahçe tarafından panzerler harekete geçmiĢ, 

taksimdeki grubu Demirören ile meydan arasında 

sıkıĢtıracaklarmıĢ. #direngezi 

206.  #direngezi CEylem 

 

Dolmabahçe tarafından panzerler harekete geçmiĢ, 

taksimdeki grubu Demirören ile meydan arasında 

sıkıĢtıracaklarmıĢ. #direngezi 

 

207.  #direngezi 

 

Zeynep Tombul 

 

Karaköy-sirkeci istikametinde 2 panzer tam gaz gidiyor. 

TepebaĢı tarafından sıkıĢtıracaklar büyük ihtimalle.. 

#direngezi 

 

208.  #direngezi 

 

Canan Varan 

 

Sislide polis panzerler esliginde taksime yuruyor sanirsin 

savasa gidiyolar!! #direngezi 

209.  #direngezi 

 

kerem akgun 

 

Polis ara sokaklarda oturanlara kufurler ederek gaz 

bombasi atiyor@gumussuyu #occupygezi #direngezi 

 

210.  #direngezi Yağmur Aslan 

 

helikopterle gaz bombası atıyolar #direngezi  

 

211.  #tayyipistifa Ece Demir 

 

POLISE GERCEK MERMI KULLANMA IZNI 

CIKMIS KATLIAM YARATICAKLAR! 

#direngeziparki #tayyipistifa 

 

212.  #tayyipistifa @eecedemir 

 

POLISE GERCEK MERMI KULLANMA IZNI 

CIKMIS KATLIAM YARATICAKLAR! 

#direngeziparki #tayyipistifa 

 

213.  #direnankara 

 

aclikpornosu 

 

#direngeziparkı #DirenAnkara Kızlay,Kuğlupark 

arkadaĢlar Ankara'da plastik mermiler kullanılmaya 

baĢlandı . Kızlay'da alevler yükseliyor. 

 

214.  #direngezi Murat Günar 

 

#direngaziparki #direngezi helikopterden gaz atiliyor  

 

215.  #direngezi Hayati Kandiyoti 

 

Polis harbiye ordu evine saldirdi iceriye gaz atiyor!!! 

Bakalim karsilik ne olacak #direngeziparki 
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#KorkakMedya #occupygezi #direngezi 

 

216.  #occupygezi Hayati Kandiyoti 

 

Polis harbiye ordu evine saldirdi iceriye gaz atiyor!!! 

Bakalim karsilik ne olacak #direngeziparki 

#KorkakMedya #occupygezi #direngezi 

 

217.  #direngeziparki Hayati Kandiyoti 

 

Polis harbiye ordu evine saldirdi iceriye gaz atiyor!!! 

Bakalim karsilik ne olacak #direngeziparki 

#KorkakMedya #occupygezi #direngezi 

218.  #direngezi Emrah GöktaĢ 

 

Ġzmir'de olan arkadaĢlar dikkatli olun polis kordon 

tarafından sert müdahaleye baĢlıyormuĢ #direngezi 

 

219.  #tayyipistifa Aslıhan 

 

Cok sayida cevik kuvvet ve toma var. Çıkislara izin 

vermeyip mudahale ediceklerini soyluyolar. #tayyipistifa 

#izmirdegezi 

 

220.  #tayyipistifa @bayansensin 

 

Cok sayida cevik kuvvet ve toma var. Çıkislara izin 

vermeyip mudahale ediceklerini soyluyolar. #tayyipistifa 

#izmirdegezi 

 

221.  #direngezi inci Ģirin 

 

Çevik kuvvet GümüĢsuyu'ndan yukarı çıkıyormuĢ 

arkadaĢlar! RT!!! #occupygezi #direngezi 

#turkiyemdireniyor #korkakmedya 

 

222.  #direngeziparki nomad vagabond 

cmwyw 

 

Biber gazi ve tazyikli sudan sonra eti park'a yuruyoruz.. 

#direngeziparki #eskisehir 

 

223.  #SesVerTürkiyeB
uÜlkeSahipsizDe

ğil 

 

Yesim Tin 

 

Hilton'da yaylim ateĢi var. Herkes otelin içinde. 

#direngeziparki #occupyturkey 

#sesverturkiyebuulkesahipsizdegil 

 

224.  #direngezi Erhan EREN 

 

Eskisehirde gaz ve toma ile müdahale oldu. Eti parkında 

yeniden toplanılıyor. #direngezi o agaçlar 

yıkılmayacak… 

225.  #direngezi Beyza Boz 

 

Helikopterlerden artik gaz bombasiyla beraber Plastik 

Mermi yagiyor #Direngeziparki #Direngezi 

 

226.  #direngeziparki 

 

Beyza Boz 

 

Helikopterlerden artik gaz bombasiyla beraber Plastik 

Mermi yagiyor #Direngeziparki #Direngezi 

 

227.  #direngezi 

 

Secil Akmirza 

 

6 saatten fazla araliksiz biber gazi, tazyikli su ve plastik 

mermilerle saldiriya ugradik. Hala da 

ugruyoruz.Gercekleri bilin!  #direngezi 

 

228.  #direngezi Ġpek Çete 

 

Besıktas'tan cevık kuvvet aracları destege gıdıyor. Yeter 

artık! #direngezi #occuppygezi 

 

229.  #direngezi Dilay 

 

Komsu illerden gaz istenmisti "@fenerinmacivar: Biber 

gazi tukenmek uzere oldugundn polisin plastk mermi 

kullandigi soylenliyor." #direngezi 

 

230.  #direngeziparki Dilsad Terzioglu 

 

TARLABAġINA ARKADAN GĠRECEKLERMĠġ 

PANZERLER GELĠYOR DĠKKATTTTĠ!!!! #direngezi 

 

231.  #direngezi HĠLAL ġAHĠN 

 

Ģuan polis panzerleri doğrudan kalabalığın üstüne sürüyor 

resmen katliam yapıyorlar asker yardım et #direngezi 

#TürkiyemDireniyor 

 

232.  #direngezi Egemen Efendi 

 

hicbr noktada devletin malina ozel isletmlere zarar veren 

ve polise saldirp bisey atan yok ! Ama polis hala gaz 

atiyor! #direngezi 

 

233.  #direngezi inci Ģirin 

 

Polis istiklali ablukaya almaya baĢlayacak. Ayrıca gerçek 

mermi kullanılıyor iddiları baya baya ciddidir. RT! 

#occupygezi #direngezi 
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234.  #direngezi Gizem Su  

 

Dolmabahce'ye helikopterle gaz bombasi yagiyirmus. 

Allah ***** versin! #akpistifa #direngeziparki #direngezi 

 

235.  #direngezi Mistır Gezellig 

 

HATIRLATMA! bütün bunlar bir gece hırsız gibi dozerle 

gezi parkına girilmesiyle baĢladı. kayıtlara geçsin... 

#direngeziparki #direngezi 

 

236.  #direngeziparki Gizem Su  

 

Dolmabahce'ye helikopterle gaz bombasi yagiyirmus. 

Allah ***** versin! #akpistifa #direngeziparki #direngezi 

 

237.  #direngeziparki Mistır Gezellig 

 

HATIRLATMA! bütün bunlar bir gece hırsız gibi dozerle 

gezi parkına girilmesiyle baĢladı. kayıtlara geçsin... 

#direngeziparki #direngezi 

 

238.  #direngezi Gizem CimĢit 

 

2 tane helikopterden 2 tane de direk insanlarin uzerine 

yeniden gaz bombasi attilar.#direngezi #occupygezi 

 

239.  #tayyipistifa Pinokyo 

 

Üzerine helikopterle gaz bombası attığın halk kazma 

kürekle kurtardı bu vatanı.. Sen kimin ülkesinde kime 

zülm ediyosun.. #tayyipistifa 

 

240.  #direngezi HĠLAL ġAHĠN 

 

polis sayısı giderek artıyor en az 100 polis halkın üstüne 

yürüyor #direngezi 

 

241.  #tayyipistifa gozzy 

 

Burasi savas alani degil! Polis cekil artik!!! 

#polisgericekil #hukumetistifa #tayyipistifa 

 

242.  #direngezi Kozmetik 

Denizkizi 

 

bildigin insan avi yapiyor serefsiz polis! herkes duysun! 

amac oldurmek. direnecegiz! #direngezipark #direngezi 

#occupygezi 

 

243.  #occupygezi marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa POLĠS 

GERÇEK MERMĠ KULLANMAYA BAġLAMIġTIR 

 

244.  #tayyipistifa marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa POLĠS 

GERÇEK MERMĠ KULLANMAYA BAġLAMIġTIR 

 

245.  #tayyipistifa Nymphetamine 

▲  

 

MERMĠDE SIKMAYA BAġLADINIZ ? DAHA NE 

YAPICAKSINIZ ? BOMBA MI ATICAKSINIZ 

HALKA ? Mesele AkPartiDüĢmanlığı #tayyipistifa 

 

246.  #direngezi videostar 

 

ARKADAġLAR TAKSĠMDE HELĠKOPTERLERLE 

PLASTĠK MERMĠ ATIġI BAġLAMIġ #direngezi 

#gezibizim #geziicintaksime #direngeziparki 
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Tablo 4.3. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Viral Yayılımı” Yönünde 

Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #direngezi Azem Yavuz 

 

Diren ha #DirenGezi diren Direnmektir sana can veren 

:) 

 

2.  #direngezi ilker 

 

Geliyorum kimler orada #geziparki #direngezi 

 

3.  #direngezi »Őzcan« 

 

#direngezi pes etmek Ģafak vaktine kadar burdayız 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

4.  #direngezi Batuhan 

Duyargil  @29karakt

er 

 

Eylem çok güzel gelsenize! #direngeziparki 

 

5.  #direngeziparki 

 

nejatbicen  @nejatbi

cen 

 

Gitmiyoruz. Geliyoruz... #DirenGeziParki 

#DirenGeziParkı #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezi #occupygezipark 

 

6.  #direngeziparki 

 

MiNe  @Itsmynatur

e 

 

Gezi parkinda internet baglantisi cok kisitli.Gezide 

olamayip kalbi bizimle olanlar duyurun dunyaya 

sesimizi #direngeziparki #occpygezi 

 

7.  #direngeziparki 

 

bayan değil 

KADIN  @ozgurkad

in  

 

#direngeziparki   hiçbir halk sana boyun eğmeyecek. 

 

8.  #occpygezi  MiNe  @Itsmynatur

e 

 

Gezi parkinda internet baglantisi cok kisitli.Gezide 

olamayip kalbi bizimle olanlar duyurun dunyaya 

sesimizi #direngeziparki #occpygezi 

 

9.  #direngeziparki 

 
 ✌ SosyalisT ★ 

☭  @Sosyalist_HDP 

 

YILDIRAMAZSINIZ KĠMSEYĠ AKIN AKIN 

GELĠYORUZ #direngeziparki 

 

10.  #direngeziparki 

 

kadirhan  @kadirhan 

 

iyi ki gitmiĢim, iyi ki oradaydım. hafta sonu da 

oradayım #direngeziparki! 

 

11.  #direngeziparki 

 

Duyarlı  @lvntkl 

 

Ağaçlar katledilerek yapılacak bir AVM'den alıĢveriĢ 

yapmayacağıma, hiç bir yakınıma da yaptırmayacağıma 

söz veriyorum. #DirenGeziParki 

 

12.  #direngeziparki 

 

Can 

Akgül  @akgul_can  

 

#direngeziparki sermayeye sattırmayacağız 

 

13.  #direngeziparki 

 

Melih Onur 

Ekinci  @melihonur

ekinci  

 

Sonuna kadar.. Düzeni Bozana Kadar.. 

#DirenGeziParki  
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https://twitter.com/ozgurkadin
https://twitter.com/Itsmynature
https://twitter.com/Itsmynature
https://twitter.com/Sosyalist_HDP
https://twitter.com/Sosyalist_HDP
https://twitter.com/kadirhan
https://twitter.com/lvntkl
https://twitter.com/akgul_can
https://twitter.com/akgul_can
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
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14.  #direngezi 

 

Burhan Ökmen 

 

#direngezi http://m.t24.com.tr/haber/uygar-ozesmi-

taksim-direnisi-buyuyerek-devam-ediyor/230958 … 

 

15.  #direngeziparki 

 

Ozge 

OzpirincciOnaylan

mıĢ 

hesap  @egzOzpirin

cci  

 

insanlara "agac kesilmesin, avm yapilmasin" diye 

eylem yaptirmak nasil bir haz verebilir birine? 

#direngeziparki 

 

16.  #direngeziparki 

 

Mert  @hmrttllgl 

 

#direngeziparki Yakın tarihimizin km tası olucak bu 

direniĢ. gezi parkından baslayip tum haksızlıklara 

,yasaklara, faĢist diktelere karsı 

 

17.  #direngeziparki 

 

Ahmet 

Tırak  @AGTirak  

 

#direngeziparki AVMlere karĢı direniĢ için sonuna 

kadar destek.Ancak umarım içine siyaset 

karıĢtırılmaz.YeĢili koruyun! @memetalialabora 

18.  #direngeziparki 

 

Betül 

Özkaya  @BetulOzk

aya 

 

#occupygezi #DirenGeziParki #gezibizim 

#geziyegeziyekazanacagiz #GeziĠçinTaksime 

 

19.  #direngezi ulrike madenhof 

 

en son tekel iĢçilerinin direniĢinde bu kadar 

umutlanmıĢtım #direngezi... Gezi Parkı özelinde 

herĢeye DĠRENĠġ! 

 

20.  #direngeziparki 

 

sinan 

cakir  @sinanaa  

 

Gecenin ozeti biz birakmadik sizde 5 dkk bile olsa 

gelin #direngeziparki  

 

21.  #direngeziparki 

 

karapinardeniz  @de

niz_karapinar 

 

Sizin de soluduğunuz hava için sizin de özgürlüğünüz 

için size rağmen sizin için direniyoruz. 

#ayagakalktaksim #DirenGeziParki 

 

22.  #direngezi 

 

chi 

 

NTV Canlı Yayını'nda ġerefine Tayyip Sesleri ...: 

http://youtu.be/eYYASzEjZkk  via @youtube 

#geziyegeziyekazanacagiz #direngezi #occupygezi 

 

23.  #direngeziparki 

 

EceY  @eceyild 

 

#direngeziparki lise zamaninda öss telaĢında tek 

"nefes" aldigim yersin. O nefesi yok etmelerine izin 

vermeyelim yoksa boğulmamız pek yakın. 

 

24.  #direngeziparki 

 

Mert  @hmrttllgl  

 

#direngeziparki tek bir zümrenin tek bir görüĢün degil 

hepimizin çığlığı olucak. Bu ateĢ dalga dalga yayılıp 

halkın düĢüncesini es gecenlere 

 

25.  #direngeziparki 

 

Elif 

Baydur  @ElifBaydu

rr  

 

Halk herzaman direne direne kazanir. Harika bir direnis 

var. Bende orda olmak istiyorum:(( #direngeziparki 

 

26.  #direngeziparki 

 

Gülru 

Yetkin  @gulruyetki

n 

 

Icimizden saydirinca da hakaret davasi acip iceri tikiyor 

mu hukumet, acmiyorsa son gaz devam ediyorum. 

#direngeziparki 

 

27.  #direngeziparki 

 

#Bolivyalı  @Milita

nAnarsit  

 

#OccupyGezi #DirenGeziParki #GeziBizim - AVM‘ler 

yıkılsın Tayyip altında kalsın! 

 

28.  #OccupyGezi #Bolivyalı  @Milita

nAnarsit  

 

#OccupyGezi #DirenGeziParki #GeziBizim - AVM‘ler 

yıkılsın Tayyip altında kalsın! 

 

29.  #direngeziparki Batuhan 

Duyargil  @29karakt

er 

 

Ağacı,devletten koruyoruz lan! Çok saçma. 

#direngeziparki 

 

30.  #direngeziparki Naz 

Kocadere  @NazKo

cadere 

 

Bu halk sana boyun eğmeyecek #direngeziparki 

#taksimgeziparki @ Taksim Gezi Parkı 

#DirenGeziParkı 

http://instagram.com/p/Z89gquB5HN/  

 

https://twitter.com/egzOzpirincci
https://twitter.com/egzOzpirincci
https://twitter.com/egzOzpirincci
https://twitter.com/egzOzpirincci
https://twitter.com/egzOzpirincci
https://twitter.com/hmrttllgl
https://twitter.com/AGTirak
https://twitter.com/AGTirak
https://twitter.com/BetulOzkaya
https://twitter.com/BetulOzkaya
https://twitter.com/BetulOzkaya
https://twitter.com/sinanaa
https://twitter.com/sinanaa
https://twitter.com/deniz_karapinar
https://twitter.com/deniz_karapinar
https://twitter.com/eceyild
https://twitter.com/hmrttllgl
https://twitter.com/ElifBaydurr
https://twitter.com/ElifBaydurr
https://twitter.com/ElifBaydurr
https://twitter.com/gulruyetkin
https://twitter.com/gulruyetkin
https://twitter.com/gulruyetkin
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/29karakter
https://twitter.com/29karakter
https://twitter.com/29karakter
https://twitter.com/NazKocadere
https://twitter.com/NazKocadere
https://twitter.com/NazKocadere
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31.  #direngeziparki timmytrotsky  @tim

mytauri  

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=YkDqFSaMTJ&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … via @change 

 

32.  #direngeziparki BatuhanDuyargil  @

29karakter  

 

Neyse sarjim bitti ben kacar gelin getirtin! 

#direngeziparki 

 

33.  #direngeziparki Tanem 

Kenber  @KirmiziiK

edi  

 

Gezi Parki #DirenGeziParki #geziyegeziyekazanacagiz 

Hayvani Oldurme 

http://distilleryimage7.ak.instagram.com/89f7061ec975

11e285f622000a1f8e95_7.jpg … 

34.  #direngeziparki Özenç  @ozencinho  

 

#DirenGeziParki bekle yarın gene geleceğiz. 

 

35.  #direngeziparki Hakan 

Yildiz  @actorhakan

y 

 

icimiz disimiz avm oldu biri dur desin! 

#DirenGeziParki 

 

36.  #direngeziparki hakan 

alak  @hakanalak 

 

ezgi'nin haberi var mı? "@ozenckurt : #DirenGeziParki 

bekle yarın gene geleceğiz." 

 

37.  #occupygezi Valiente!   

 

#DirenGeziParkı #occupygezi Dusunemeyen icin de 

sen dusun, direnemeyen de icin sen diren! Padisahlara, 

halifelere zalimlere inat diren! 

 

38.  #direngeziparki Fatih 

Yıldız  @fthyldz7 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=iFGBSPCVwI&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

39.  #occupygezi Valiente!   

 

Baskici aileye diren, dayakci istismarci kocaya diren, 

despot basbakana diren. Biat kulturune karsi 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

40.  #direngeziparki Kudret 

Efil  @MightWind 

 

Sabah iĢ akĢam #geziparki geliyorum ! 

#DirenGeziParki #occupygezi 

 

41.  #occupygezi Kudret 

Efil  @MightWind 

 

Sabah iĢ akĢam #geziparki geliyorum ! 

#DirenGeziParki #occupygezi 

 

42.  #occupygezi  Akın var akın.GüneĢi zapt edeceğiz.GüneĢin zaptı 

yakın @TheRedHack #DirenGeziParki #occupygezi 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597691020

255098&l=32099bbc87 … 

zuhal izmirli    

 

43.  #direngeziparki Berivan  @BerivanC

elik 

 

#DirenGeziParki dunyaya duyuralim yurtdisinda 

olanlar cevresinden destek istesin,haber kanallarini 

tweet'lesin. Dunya duysun bu ayaklanmayi! 

 

44.  #direngeziparki Hilal 

Özbağ  @HilalOzba

g 

 

Gezi cok guzel @okanbayulgen cok guzel. Nobeti 

paylasmayi ihmal etmeyin. #direngeziparki 

#geziyegeziyekazanacagiz #geziparkınadokunulmasın 

 

45.  #direngeziparki Seyda Koyuncu 

:)  @SeydaKO  

 

Kalbimiz sizinle! #direngeziparki #gezibizim ! AVM 

ISTEMIYORUZ! @akkayasarp @RizaKocaoglu 

@egzOzpirincci @enisarikan HEP DESTEK !! 

 

https://twitter.com/timmytauri
https://twitter.com/timmytauri
https://twitter.com/29karakter
https://twitter.com/29karakter
https://twitter.com/KirmiziiKedi
https://twitter.com/KirmiziiKedi
https://twitter.com/KirmiziiKedi
https://twitter.com/ozencinho
https://twitter.com/actorhakany
https://twitter.com/actorhakany
https://twitter.com/actorhakany
https://twitter.com/hakanalak
https://twitter.com/hakanalak
https://twitter.com/fthyldz7
https://twitter.com/fthyldz7
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/BerivanCelik
https://twitter.com/BerivanCelik
https://twitter.com/HilalOzbag
https://twitter.com/HilalOzbag
https://twitter.com/HilalOzbag
https://twitter.com/SeydaKO
https://twitter.com/SeydaKO
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46.  #occupygezi Valiente!   

 

Uslu ve biatci olma! Onaylanmayi sevgi sanma. Insani 

ve dogaya degil, sevilmeye asik narsistlere karsi diren! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

47.  #direngeziparki Mert 

Ergüder  @merguder 

 

"Bu halk sana boyun eğmeyecek" #DirenGeziParki  

 

48.  #direngeziparki zuhal 

izmirli  @zuhal_ce 

 

Bu direniĢ umuyorumki bundan sonraki direniĢlerinde 

baĢlangıcı olacaktır.ruhum,yüreğim kalbimsizinle 

@TheRedHack #DirenGeziParki #occupygezi 

49.  #occupygezi zuhal 

izmirli  @zuhal_ce 

 

Bu direniĢ umuyorumki bundan sonraki direniĢlerinde 

baĢlangıcı olacaktır.ruhum,yüreğim kalbimsizinle 

@TheRedHack #DirenGeziParki #occupygezi 

 

50.  #direngeziparki Ozancis 

Underwood  @ozzea

a 

 

Gezi parki rocks. Atlayip gelme ihtimalim var bi 

mudahele daha olursa. #direngeziparki 

 

51.  #direngeziparki burak 

baltaci  @bltcbrk 

 

#GeziyeGeziyeKazanacagiz 3köprü ve bağlantıyolları 

aĢkına kesilen nice ağaç için tepkimizi durdurmak 

adına yem mi #geziparkı #direngeziparki 

 

52.  #occupygezi elif özgür    

 

Canli yayina bakin, direnisi gorucekdiniz 

#direngeziparkı #occupygezi 

 

53.  #direngeziparki T.C. Mustafa 

ALINCA  @Mustafa

Alinca 

 

#DirenGeziParki Yobazlara Direndikçe Büyüyoruz 

#DirenGeziParki 

 

54.  #occupygezi 4 Yapraklı Yonca  

 

Hey güzel insanlar hadi gelin #yaĢasınağaçlar 

#direngeziparkı iyi ki geldim oh ağaçlar mis! herkes 

kararlı giden yok! Bekleriz sizi de! 

 

55.  #direngeziparki Kardelen 

Bayraktar  @KrdlnB

yrktr  

 

FaĢizme karĢı omuz omuza #DirenGeziParki 

#DirenReyhanlı 

 

56.  #direngeziparki Rabia 

Fırat  @rabiafirat  

 

@dutyalcinkaya @helinyalcinkaya bir de benim icin 

sahip cikin! #direngeziparki 

 

57.  #direngeziparki Ahmet Sami 

Özbudak  @ahmetsa

mmy 

 

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

58.  #direngeziparki T.C. denge 

valli  @dengevalli20

11 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=ujekLkAuKM&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

59.  #direngeziparki Devrim 

Gündüz  @DevrimG

unduzTR 

 

Uyanın! FaĢist polis sabah saldırır. Birlikte olalım. 

Konu sadece park değil. #direngeziparki 

 

60.  #direngeziparki Hakan 

Özerdem  @hakanoz

erdem 

 

Sadece hafta sonu görebildiğim oğlumla annesi 

yüzünden oraya gelemediğim için @DevrimYoldash ile 

tüm dostlara özür ve selam. #direngeziparki 

 

61.  #occupygezi Ahmet Sami 

Özbudak  @ahmetsa

mmy 

 

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

https://twitter.com/merguder
https://twitter.com/merguder
https://twitter.com/zuhal_ce
https://twitter.com/zuhal_ce
https://twitter.com/zuhal_ce
https://twitter.com/zuhal_ce
https://twitter.com/ozzeaa
https://twitter.com/ozzeaa
https://twitter.com/ozzeaa
https://twitter.com/bltcbrk
https://twitter.com/bltcbrk
https://twitter.com/MustafaAlinca
https://twitter.com/MustafaAlinca
https://twitter.com/MustafaAlinca
https://twitter.com/KrdlnByrktr
https://twitter.com/KrdlnByrktr
https://twitter.com/KrdlnByrktr
https://twitter.com/rabiafirat
https://twitter.com/rabiafirat
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
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https://twitter.com/dengevalli2011
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https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
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62.  #occupygezi @ahmetsammy 

 

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

63.  #occupygezi Ahmet Sami 

Özbudak    

 

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

64.  #occupygezi 8▲    

 

Ġktidar yıkılsın yerine avm yapılsın #DirenGeziParkı 

#occupygezi 

 

65.  #occupygezi Özge Açan Talas    

 

Mola vermistik, geri geldik. Gece nobeti. 

@ayagakalktaksim #occupygezi #direngeziparkı 

#GeziyeGeziyeKazanacagiz  

 

66.  #occupygezi DĠLAN GÜL    

 

3-5 KiĢi mi ! yoksa 22.000 kiĢi mi? gel sen de gör! en 

azından beynine biraz oksijen gider!! #occupygezi 

#DirenGeziParkı 

 

67.  #occupygezi Ģehnaz uğur-   

 

ODTU ankara'dan geldi burda GSU nerde ? 

#occupygezi 

 

68.  #occupygezi kim lan bu    

 

#occupygezi sırf orda olamadığım için gözlerim doldu, 

haydi yoldaĢlar durmayın, faĢistlere ve zalimlere karĢı 

#direngeziparkı 

 

69.  #occupygezi Onurrrr    

 

#direngeziparkı #occupygezi @bernagurdaldayi 

@GokceDayi Okan Bayulgen destegini veriyor  

 

70.  #direngeziparki tuuce mi 

o  ☁  @30andupdati

ng 

 

#AyağaKalkTaksim #direngeziparki  

artik mevzu bahis birilerinin rant saglamasindan cok 

daha ote aslinda.. anlayana..! 

http://www.hurriyetdailynews.com/raid-on-occupy-

taksim-park-demonstrators-triggers-

outcry.aspx?pageID=238&nID=47870&NewsCatID=3

41 … 

 

71.  #direngeziparki Rojda 

Demirer  @rojdade

mirer__ 

 

Agaclar nefes almaya devam edebilsin diye bu direnis! 

Bu kadar insani bu kadar yalin bu kadar 

vicdani!#direngeziparki http://pnr.ma/eBRDHE  

 

72.  #direngeziparki alp 

oztekin  @alpozteki

n  

 

#direngeziparki #ayagakalk #gezideağacnobeti 

#GeziBizim #GeziPark #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezi #OccupyTaksim 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-

gezi-parkinda-310.html … 

 

73.  #direngeziparki ersay  @kemalers 

 

Uyan turkiye deyip uyaran @mesutyar simdi bizi 

uyutuyor... #direngeziparki de ve artik ses ver! 

Duyarsiz kalma, duzen adami olma! 

 

74.  #occupygezi SemihS.    

 

Hadi Ġstanbul direnebiliyor, peki Anadolu ne yapsın? 

#direnĠstanbul #occupyGezi #GeziParkı 

 

75.  #occupygezi Sidar Gürkan    

 

Bu sese kulak versin vermesi gerekenler... 

http://youtu.be/-

ubYaQ36RuA  #GeziyeGeziyeKazanacagiz 

#DirenGeziParkı #GeziBizim #occupygezi 

 

76.  #direngeziparki Pomak  @pomaktim

ras 

 

Cuma saat 19.00'da Ġstanbul'u ve yaĢamı savunmaya 

Gezi Parkına #direngeziparki  

 

77.  #occupygezi Damla    

 

Evet Ġzmir'de de Gezi Parkı icin direniĢ ve dayanıĢma 

baĢ gösteriyor ve biz de toplanıyoruz #gezibizim 

#geziparkı #occupygezi 

 

https://twitter.com/30andupdating
https://twitter.com/30andupdating
https://twitter.com/30andupdating
https://twitter.com/rojdademirer__
https://twitter.com/rojdademirer__
https://twitter.com/rojdademirer__
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/kemalers
https://twitter.com/pomaktimras
https://twitter.com/pomaktimras
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78.  #direngeziparki SodaLemon 

Salt  @SodaLemonS

alt  

 

#DirenGeziParki 3-5 ağaca binlerce kiĢinin sahip 

çıkacağınıVEhatta o 3-5 ağacın nöbetini tutacaklarını 

söyleselerdi buna Kadir bile inanmazd 

 

79.  #direngeziparki Gülcihan 

Karakoç  @gulcihan

karakoc 

 

Bu halk sana boyun eğmeyecek! #occupygezi 

#dayangeziparkı #occupyGeziParkı #DirenGeziParki  

 

80.  #occupygezi GülcihanKarakoç  @

gulcihankarakoc 

 

Bu halk sana boyun eğmeyecek! #occupygezi 

#dayangeziparkı #occupyGeziParkı #DirenGeziParki  

 

81.  #occupygezi @gulcihankarakoc 

 

Bu halk sana boyun eğmeyecek! #occupygezi 

#dayangeziparkı #occupyGeziParkı #DirenGeziParki  

 

82.  #occupygezi Yagmur Arig    

 

#occupygezi dedik ve taksimdeydik herkesin yüreğine 

sağlık yarın sabah görüĢürüz 

 

83.  #occupygezi Gülcihan Karakoç    

 

Bu halk sana boyun eğmeyecek! #occupygezi 

#dayangeziparkı #occupyGeziParkı #DirenGeziParki  

 

84.  #occupygezi Nokta Çelik    

 

Helal olsun! Çoluk-çocuk gitmiĢler. #direngeziparkı 

#occupygezi Canlı yayın için 

http://www.dha.com.tr/canli-yayin/   

 

85.  #direngeziparki S.  @123selmos  

 

bu kadar cahilin oldugu ulkemizde yine iyi ayakta 

duruyoruz  #DirenGeziParki 

 

86.  #direngeziparki Esinti  @esinti_nutu

k 

 

Agaclar icin direnen insanlik ormani; #DirenGeziParki 

 

87.  #occupygezi esin   

 

#occupygezi canli yayin bu direnisin bir baslangic 

oldugunu soyluyor ve direnmek gucumuz Ilhan Cihaner  

 

88.  #direngeziparki UğraĢ 

GüneĢ  @ugrasgunes 

 

Hala cok kalabaligiz, birani al gel, Ģerefine tayyip 

yapalim. #direngeziparki  

 

89.  #direngeziparki Aslı 

Alper  @aslicoconut 

 

#occupygezi Bugun gidemedim, resmen 

uyuyamiyorum; hem icime sinmiyor hem de sabaha ne 

haberlerle uyanacagiz diye korkumdan. #direngeziparki 

 

90.  #occupygezi Aslı 

Alper  @aslicoconut 

 

#occupygezi Bugun gidemedim, resmen 

uyuyamiyorum; hem icime sinmiyor hem de sabaha ne 

haberlerle uyanacagiz diye korkumdan. #direngeziparki 

 

91.  #occupygezi Aslı Alper    

 

#occupygezi Bugun gidemedim, resmen 

uyuyamiyorum; hem icime sinmiyor hem de sabaha ne 

haberlerle uyanacagiz diye korkumdan. #direngeziparki 

 

92.  #occupygezi Punctum    

 

Muhtesem bir alternatif eylem! Kolektif bilince dogru 

buyuk bir adimdir bu! @ayagakalktaksim 

#direngeziparkı #occupygezi 

 

93.  #occupygezi Aslı Alper    

 

#occupygezi Bugun gidemedim, resmen 

uyuyamiyorum; hem icime sinmiyor hem de sabaha ne 

haberlerle uyanacagiz diye korkumdan. #direngeziparki 

 

94.  #occupygezi Furkan Topaloğlu    

 

kim olursan ol devrimci,islamcı,ülkücü,anarĢist,atesist 

yine gel GEZĠYE gel ağaçına sahip çık yaĢamına sahip 

çık #occupygezi #DirenGeziParkı 

 

95.  #occupygezi Valiente!   

 

#DirenGeziParkı #occupygezi Daha once boyle bir 

sacmalik Turkiyenin merkezinde yapilmamisti! Tarihi 

firsati kacirma, sakin vazgecme! 

 

https://twitter.com/SodaLemonSalt
https://twitter.com/SodaLemonSalt
https://twitter.com/SodaLemonSalt
https://twitter.com/gulcihankarakoc
https://twitter.com/gulcihankarakoc
https://twitter.com/gulcihankarakoc
https://twitter.com/gulcihankarakoc
https://twitter.com/gulcihankarakoc
https://twitter.com/123selmos
https://twitter.com/esinti_nutuk
https://twitter.com/esinti_nutuk
https://twitter.com/ugrasgunes
https://twitter.com/ugrasgunes
https://twitter.com/aslicoconut
https://twitter.com/aslicoconut
https://twitter.com/aslicoconut
https://twitter.com/aslicoconut
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96.  #direngeziparki Selim  @papillonnn

nnnnn 

 

Avm olmayacak #DirenGeziParki 

 

97.  #occupygezi fati    

 

Bu ana kadar yapılanların farklı hayat görüĢlerine sahip 

bireylere kırılıp bölünebilmesi olası her direniĢin önüne 

geçebilmiĢti.#occupygezi 

 

98.  #occupygezi Valiente!   

 

#DirenGeziParkı #occupygezi Kafalarini cevirsinler, 

gundemi degistirsinler, otekilestirsinler! Bu 

korkularindan, inadina diren! 

 

99.  #direngeziparki Esinti  @esinti_nutu

k 

 

Diirenen insanlik ormani; #DirenGeziParki 

 

100.  #occupygezi Valiente!   

 

#DirenGeziParkı #occupygezi kitabinla diren, sarkinla 

diren, dostlukla kol kola diren! Anarsist dediklerinin 

humanist oldugunu gorsunler! 

 

101.  #occupygezi Valiente!   

 

Cocukken agzine surulen biberle uslanmadin, simdi 

yuzune sikilan biber gaziyla vazgecme! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

102.  #occupygezi Valiente!   

 

Diren ki zalim kim, insan kim Istanbul gorsun! Turkiye 

gorsun! Dunya gorsun! Destan yaz ve diren! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

103.  #direngeziparki Yelta 

Köm  @yeltakom  

 

izmir, gezi parkı için toplanıyor 

https://www.facebook.com/events/175418139286251 

… #DirenGeziParki 

 

104.  #direngeziparki Melih Onur 

Ekinci  @melihonur

ekinci 

 

Direne Direne Kazanacağız! FaĢizme KarĢı Omuz 

Omuza Sloganları atılırken #direngeziparki #direniĢ… 

http://instagram.com/p/Z9AoXdko3r/  

 

105.  #direngeziparki Melih Onur 

Ekinci  @melihonur

ekinci 

 

Photo: Direne Direne Kazanacağız! FaĢizme KarĢı 

Omuz Omuza Sloganları atılırken #direngeziparki 

#direniĢ... http://tmblr.co/ZhDmNxmCyoIT  

 

106.  #occupygezi Özgün Abisnn 

KubiĢi    

 

#DirenGeziParkı #occupygezi @edihvet Bizde 

yüregimizle yanınızdayız Ankara'dan... 

 

107.  #direngeziparki dcancelik  @ohaCan

n  

 

Siz iki ağaçı kesmeye kalkıĢtınız, biz binlerce ağaç 

olarak dur demeye, nefes almaya geldik! 

#direngeziparkı #DirenGeziParki 

 

108.  #occupygezi Bisikletli UlaĢım    

 

1 Haziran C.tesi 16:00'da bisikletlerle Taksim Gezi 

Parkı'na sahip çıkmaya gidiyoruz! #DirenGeziParkı 

#OccupyGezi 

http://fb.com/events/315194611946212/ … 

 

109.  #occupygezi Valiente!    

 

#DirenGeziParkı #occupygezi Agac uzerinden bile bok 

atanlar olur. Gercegi bir sen bil ve inatla diren! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

Valiente!    

 

110.  #direngeziparki Ulku 

Erener  @UErener  

 

@memetalialabora @edihvet istanbuldan izmire 

taĢınmanın kötü tarafı olurmuymuĢ oldu. 

#direngeziparki yanınızda olamamak. 

 

111.  #occupygezi   r l    

 

#DirenGeziParkı #occupygezi "Orada o kadar agaç yok 

ki" diyen ODUNLARA sesleniyorum: tek bir ağaç dahi 

olsa yıkılmayacak!!! 

 

112.  #direngeziparki Levent 

Tayman  @leventtay

man  

#geziparki #occupygezi #occupygezi #direngeziparki 

haklarımızı koruyan dostlarımız için su,yiyecek,bira 

aklınıza ne gelirse yollayın..Hadi. 

https://twitter.com/papillonnnnnnnn
https://twitter.com/papillonnnnnnnn
https://twitter.com/esinti_nutuk
https://twitter.com/esinti_nutuk
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/ohaCann
https://twitter.com/ohaCann
https://twitter.com/UErener
https://twitter.com/UErener
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/leventtayman
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113.  #direngeziparki T.C 

n_devrim  @n_devri

m 

 

@okanbayulgen Bir adam kitap okuyor ve dinleniyor 

ĢaĢırma! Olağandır, bu direniĢ kadar olağan 

#DirenGeziParki 

 

114.  #occupygezi Levent Tayman   

 

#geziparki #occupygezi #occupygezi #direngeziparki 

haklarımızı koruyan dostlarımız için su,yiyecek,bira 

aklınıza ne gelirse yollayın..Hadi. 

 

115.  #occupygezi Serkan Günel    

 

NeĢeler yerinde muhabbetler deminde ama öfkeler de 

zinde amaçtan sapmayan onbinler Taksim'de yağma 

yok direniĢ var diyor #occupygezi 

 

116.  #occupygezi Alpaslan Çınar   

 

―@ceydakafadar: Ankara Ses Ver!!! #DirenGeziParkı 

#occupygezi @edihvet @memetalialabora 

http://twitter.com/ceydakafadar/status/34023695105355

3664/photo/1pic.twitter.com/2BJOqsAOfZ ‖ 

 

117.  #occupygezi BerkerMehmetKork

maz    

 

paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-

310.html# … evinde olupta orda 

olamayanlar..ArkadaĢlarımızı direniĢimizi buradan 

izleyebilirsiniz !!! #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

118.  #occupygezi Valiente!    

 

Dogayi ve kendinden olani sevmeyen kimi sevebilir 

dunyada? Yalniz guzel ulkemin tum ezilmisleri icin 

diren! #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

119.  #occupygezi Valiente!    

 

Tum agaclar icin ve agac gibi sessiz duragan milyonlar 

icin diren! Insanligi onuru gostermek icin diren! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

120.  #occupygezi Ali    

 

YeĢilin, doğanın dostu tüm insanlara gelsin... 

#occupygezi #DirenGeziParkı 

http://fizy.com/s/3xn3wl  

 

121.  #occupygezi semra akay    

 

Uzun suredir belki ilk defa herkes ayni fikri paylasiyor 

bu da mi yetmez acep #occupygezi 

#geziparkınadokunulmasın #GeziParkıĠçinTaksime 

 

122.  #occupygezi Mehmet Atlinar    

 

Cocuklarinizn Agaclarin AVM lerdeki plastik 

palmiyeden ibaret olmadigini bilsin diye Taksimde 

direnise davet var #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

123.  #occupygezi Yigit Acar   

 

Göztepe Parkı, KuĢdili Çayırı, HaydarpaĢa Garı, 

Çamlıca Tepesi, Atatürk Orman Çiftliği için buradayız.. 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

124.  #occupygezi Valiente!    

 

@edihvet Tum agaclar ve agac gibi sessiz suskun 

milyonlar icin diren! #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

125.  #occupygezi Pelin ĠĢcan    

 

Bu geceden sonra kimse Gezi'yi benden alamaz.Direnis 

benim icin farklo bi boyut kazandi artik. 

#DirenGeziParkı #occupygezi #gezideağacnobeti 

 

126.  #occupygezi Valiente!    

 

@edihvet Cocukken agzine surulen biberle uslanmadin, 

simdi yuzune sikilan biber gaziyla vazgecme! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

127.  #direngeziparki Yaz 

Guvendi  @yazguve

ndi  

 

Ġmza, imza, imza...Taksim için daha iyi bir proje 

istiyoruz! #GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParki 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/yazguvendi
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direngeziparki? 

 

128.  #direngeziparki devrim 

evin  @devrimevn  

 

@TheRedHack harikasiniz.tek 

kelimeyleharika.cagimizin en buyuk devrim hareketine 

direnismeydani #geziparkı ndan selam olsun! 

#DirenGeziParki 

 

129.  #direngeziparki Aslı 

Alper  @aslicoconut

  

 

@EdaaZengin bence aslinda uzun zamandir ilk kez 

sesimiz cikiyor! #direngeziparki 

 

130.  #direngeziparki Burcu 

Tunakan  @Magaric

a_bubu 

 

#geziyegeziyekazanacagiz #geziparki #direngeziparki 

#occupygezi http://instagram.com/p/Z9CE2DCfT0/  

 

131.  #occupygezi Burcu 

Tunakan  @Magaric

a_bubu 

 

#geziyegeziyekazanacagiz #geziparki #direngeziparki 

#occupygezi http://instagram.com/p/Z9CE2DCfT0/  

 

132.  #direngeziparki H. Cenk 

Dereli  @hcenkderel

i 

 

#OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

 

133.  #occupygezi H. Cenk 

Dereli  @hcenkderel

i 

 

#OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

 

134.  #occupygezi H. Cenk Dereli    

 

#OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

 

135.  #direngeziparki rominaözipekçi  @ro

minaozipekci  

 

DURMAK YOK YOLA DEVAM! GEZĠ 

PARKI'NDAN CANLI YAYIN*****ĠNSANLARA 

HALA GEZĠ PARKINA AKIYOR.. 

http://haberartiturk.com/Haber/gezi-parki-nda-nobet-

devam-ediyor.html … … #DirenGeziParki‖ 

 

136.  #occupygezi arıza deli    

 

sizin gaziniz varsa bizim maskemiz var! #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #geziparki 

#DirenGeziParkı http://twitpic.com/cucxr0  

 

137.  #occupygezi Muhsin Küçük   

 

#DirenGeziParkı, #geziiçintaksime gibi çağrıları 

anladık da Ģu #occupygezi maskaralığına ne gerek var?! 

Muhâlif misiniz Ġngiliz yalakası mı? 

 

138.  #occupygezi Ezgi Ceren    

 

bu halk sana boyun eğmeyecek #occupygezi  

 

139.  #occupygezi Valiente!    

 

Babalar, anneler, hukumetler de herseyin en dogrusunu 

bilmezler! Zalim varsa diren, oy verdiysen bile diren! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

140.  #occupygezi burcu canal    

 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #occupygezi 

yeni donduk #kopuk imzamizi attik kalbimiz sizinle 

#direngeziparkı  

 

141.  #occupygezi Tunç Toker   

 

Direne direne kazanacağız.. 

http://nuve.biz/2013/05/30/kocaelili-cevrecilerin-dubai-

port-zaferi/ … #occupygezi #DirenGeziParkı 

#GeziBizim #inadinagezi 

 

142.  #direngeziparki Esmeralda  @NazKa

mastiran 

 

Keske her problem icin insanlar bu kadar dirense. 

#direngeziparki !! 

 

https://twitter.com/devrimevn
https://twitter.com/devrimevn
https://twitter.com/aslicoconut
https://twitter.com/aslicoconut
https://twitter.com/aslicoconut
https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/rominaozipekci
https://twitter.com/rominaozipekci
https://twitter.com/NazKamastiran
https://twitter.com/NazKamastiran
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143.  #occupygezi Valiente!    

 

Hic yolun dusmeyecekse bile ne olursa olsun deme. 

Makinelere, AVMlere, tuccarlara, patronlara inat diren 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

144.  #direngeziparki özlem  @ozlem_unl

uu 

 

doların değil doğanın yeĢili için #direngeziparki 

 

145.  #direngeziparki ertan 

çelik  @_ertancelik 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=oYjAwRIsfq&utm_campaign

=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_

source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

146.  #occupygezi Mustafa Berk 

BaĢyurt   

 

Taksim her zaman direniĢin ve emekçinin yeri olmuĢtur 

öyle kalacak. Haydi çevreci doga severler 

#direngeziparkı #occupygezi 

 

147.  #occupygezi Ezgi BakıĢkan 

BarıĢ    

 

Hala burdayız!!!! #DirenGeziPark #occupygezi 

 

148.  #direngeziparki arzut.  @arzuturkscl

ptr 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=BXsdVQDbVt&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

149.  #direngeziparki zeynepcansuarat  @z

carat 

 

#DirenGeziParki direnin oradaki insanlar! Sizin gibi 

cesur yüreklere bu memlekette ihtiyaç var! 

 

150.  #direngeziparki Zetnox  @DeliGeom

etrici  

 

Fark sensin anla! PaylaĢ, sesini çıkar, kayıtsız kalma, 

ağaçsız büyümesin çocuklarımız. #occupygezi 

#DirenGeziParki #GeziyeGeziyeKazanacagiz 

 

151.  #direngeziparki Tuğçe 

Selçuk  @TuceSelcu

k 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

https://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=nItSjJxGfK&utm_campaign=t

witter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_so

urce=share_petition … @change aracılığıyla 

 

152.  #occupygezi Zetnox  

 

Fark sensin anla! PaylaĢ, sesini çıkar, kayıtsız kalma, 

ağaçsız büyümesin çocuklarımız. #occupygezi 

#DirenGeziParki #GeziyeGeziyeKazanacagiz 

 

153.  #occupygezi Valiente!   

 

Yataginda rahat uyuyan aile babasi icin de, hapisteki 

mazlum icin de diren! Neden ben deme ve 

#DirenGeziParkı #occupygezi @edihvet 

 

154.  #direngeziparki Feridun 

Fikret  @feridunfikr

et 

 

senin oksijenin senin parkın ve bizim Türkiyemiz 

!!!!!.!!! #gezibizimdir #GeziParkıĠçinTaksime 

#geziparki #DirenGeziParki 

 

155.  #direngeziparki Sera 

Kadıgil  @serakadig

il 

 

Saat: 02:15, Yer: Taksim Gezi Parkı 

#geziyegeziyekazanacağız #direngeziparki  

 

156.  #direngeziparki içinizdekiyabancı  @

daimauykusuz 

ben yarın geliyorum bi yere ayrılmayın #direngeziparki 

 

https://twitter.com/ozlem_unluu
https://twitter.com/ozlem_unluu
https://twitter.com/_ertancelik
https://twitter.com/_ertancelik
https://twitter.com/arzuturksclptr
https://twitter.com/arzuturksclptr
https://twitter.com/zcarat
https://twitter.com/zcarat
https://twitter.com/DeliGeometrici
https://twitter.com/DeliGeometrici
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/serakadigil
https://twitter.com/serakadigil
https://twitter.com/serakadigil
https://twitter.com/daimauykusuz
https://twitter.com/daimauykusuz
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157.  #direngeziparki Okan BaĢar 

Bahar  @okanbasarb

ahar 

 

Burdayız,burada kalacağız #direngeziparki 

 

158.  #occupygezi TC #ATATÜRK 

Gençliği  I  

 

AVM'leriniz sizin olsun, doğamız bizim! Sağlıklı bir 

yaĢam, temiz hava herkesin hakkı! YaĢamak bizler 

kadar ağaçların da hakkı!! #occupygezi 

 

159.  #occupygezi Valiente!   

 

Asla binlerden ibaret degilsin. Ardinda sabri tasmis 

milyonlar oldugunu bil ve diren! #DirenGeziParkı 

#occupygezi 

 

160.  #occupygezi Mete 

 

istanbul'a diz çöktüremeyecekler, istanbul ayakta. yarın 

direniĢ çoğalarak devam edecek #occupygezi 

#DirenGeziParkı 

161.  #occupygezi Berkay Karakaya   

 

Ku ra bi ye tayyip kurabiye tayyip kurabiyee kurabiye 

tayyip #occupygezi #GeziBizim #geziparki 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

162.  #occupygezi Goril   

 

#DirenGeziParkı #occupygezi Karar Bizim! 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embe

dded&v=JQcmaNaxJZM … 

 

163.  #direngeziparki SelinG  @selunnn 

 

3.gun #direngeziparki #geziyegeziyekazanacagiz 

#dayangeziparki #occupygezi #occupytaksim… 

http://instagram.com/p/Z9Davhnex1/  

 

164.  #occupygezi TGB    

 

AKP zihniyetinin Gezi Parkı'ta söktüğü ağaçları 

yeniden dikmeye gidiyoruz! 

http://bit.ly/17AIIzV  #occupygezi  

 

165.  #direngezi Didem Özbilen 

 

#direngezi #direngeziparki #OCCUPYGEZI 

#Occupygezipark #direniĢ #GEZIBIZIM 

#TaksimGeziParkınaDokunma 

 

166.  #direngeziparki Cihan 

Ersoy  @Cihanersoy

80 

 

Yarin ki ilk iĢim sabah sinavimdan cikip hemen gezi 

parkina gitmek #direngeziparki 

#geziparkınadokunulmasın 

 

167.  #occupygezi Didem Özbilen 

 

#direngezi #direngeziparki #OCCUPYGEZI 

#Occupygezipark #direniĢ #GEZIBIZIM 

#TaksimGeziParkınaDokunma 

 

168.  #direngezi T.C 

n_devrim  @n_devri

m 

 

@volkankonak Var mısınız? Bizimle olmaya Taksim 

Gezi Parkı için #DirenGeziParki 

 

169.  #direngezi Rengin Arslan 

 

Bu halk sana boyun eğmeyecek #direngezi 

http://instagram.com/p/Z9ET57hmkq/  

 

170.  #direngeziparki BüĢra 

Özdemir  @busralisi

ndan 

 

Ağaçlar için direnen insanlık ormanı.. Gezi parkına 

gidemeyenler için link ; http://www.paylas.com/canli-

yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

#direngeziparki 

 

171.  #direngeziparki Yasemin 

Ö.  @egi_veritas 

 

#direngeziparki  "bir ağaç gibi tek ve hür ve orman gibi 

kardeĢçesine" diyenlerin direniĢi 

 

172.  #direngeziparki Özer 

Basaran  @oezerbas

aran 

 

Gezi çok güzel gelsenize #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z9EXOITU4H/  

 

https://twitter.com/okanbasarbahar
https://twitter.com/okanbasarbahar
https://twitter.com/okanbasarbahar
https://twitter.com/selunnn
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/egi_veritas
https://twitter.com/egi_veritas
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
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173.  #direngeziparki PALAVRACI  @PA

LAVRACI2 

 

@AylinAsLIM @DoganDuru @NamogluBirol 

@harun_tekin sakin 1gece dilerim tüm #direngeziparki 

#occupygezi sakinlerine.yarın tekrar oradayız. 

 

174.  #occupygezi 4 Yapraklı Yonca  

 

@armanayse @fedige ben uçaktan indim direk buraya 

geldim :) #occupygezi #direngeziparkı 

 

175.  #occupygezi Onur ÇalıĢkan   

 

#occupygezi Destek Destek Destek.! 

Kazanacağııııızz..! @AylinAsLIM @okanbayulgen 

@PuCCaa @handeyener #DirenGeziParkı 

 

176.  #occupygezi Onur Ozdemir   

 

Gezi parkindan yeni geldim. Ġcim umut dolu, ama 

kalbim huzursuz. Ya sabah yine saldirirlarsa.. 

#occupygezi  

 

177.  #occupygezi UlrikeRosa★   

 

Örgüt lideri kameralara yakalandı. @TheRedHack 

#direngeziparkı #occupygezi #taksimayagakalk 

http://twitter.com/SuhaBugay/status/340246166694420

480/photo/1pic.twitter.com/NAyeOW3xBG  

178.  #direngeziparki Av Yegâne Güley, 

Esq  @YeganeG 

 

"@4yaprakliyonca: FaĢizme karĢı omuz omuza 

sloganları ..." #DirenGeziParki #occupyGezi 

 

179.  #occupygezi Onur ÇalıĢkan   

 

#DirenGeziParkı FaĢizme karĢı omuz omuza! 

#occupygezi 

 

180.  #occupygezi gorillegal 

musicblog   

 

#DirenGeziParkı #occupygezi Karar Bizim! 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embe

dded&v=JQcmaNaxJZM … 

 

181.  #direngeziparki Yelta 

Köm  @yeltakom 

 

Bu gece çok daha kalabalık , #geziparkiicintaksime 

#direngeziparki http://instagram.com/p/Z9FTPRDNsb/  

 

182.  #direngeziparki Özer 

Basaran  @oezerbas

aran 

 

FaĢiste karĢı omuz omuza' sloganları eĢliğinde uykuya 

dalmak #direngeziparki 

 

183.  #direngeziparki astor-o-

id  @serabidr 

 

@yildarado #direngeziparki gel buraya senle biraz 

konuĢalım, ağaçlar nereye replace edilecekti... 

 

184.  #direngeziparki Uğurcan 

Kaya  @uurcank 

 

adam gibi bir sehir planlama icin #direngeziparki 

 

185.  #occupygezi aytun çelebi   

 

'devletin özü kuvvet, kuvvetin iĢi savaĢ. haydi bastır 

almanya, führer sana helal olsun bu yollar' #occupygezi 

#DirenGeziParkı 

 

186.  #occupygezi gkitapci   

 

Biz hala burdayiz #occupygezi  

 

187.  #direngeziparki Ertuğrul 

Karahan  @ErtKarah

an 

 

Direne direne kazanacağız! #OccupyGezi 

#DirenGeziParki #GeziBizim 

 

188.  #occupygezi Onur Düzgün   

 

Millet Rihanna konserinden çok Taksim direniĢini 

konuĢuyorsa bugün bu mücadele baĢarıya ulaĢacaktır. 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

189.  #direngeziparki Pınar  @_pga_ 

 

Yüreği orada uzaktakiler adına, Gezi Parkı'ndaki 

binlerce kiĢiye umudumuz oldukları için çok 

tesekkürler! #direngeziparki @ayagakalktaksim 

 

190.  #occupygezi Emek Dünyası   

 

#DirenGeziParkı çağrısına katılım 20 bini geçti, direniĢ 

sürüyor http://emekdunyasi.net/ed/toplum-

yasam/21419-direngeziparki-cagrisina-katilim-20-bini-

gecti-direnis-suruyor#.UafiKaomcPw.twitter … 

#GeziParkıĠçinTaksime #occupygezi @denizatam 

https://twitter.com/PALAVRACI2
https://twitter.com/PALAVRACI2
https://twitter.com/YeganeG
https://twitter.com/YeganeG
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/serabidr
https://twitter.com/serabidr
https://twitter.com/uurcank
https://twitter.com/uurcank
https://twitter.com/ErtKarahan
https://twitter.com/ErtKarahan
https://twitter.com/ErtKarahan
https://twitter.com/_pga_
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191.  #occupygezi plⒶ   

 

Okulun dağıttığı sütten zehirlenen AyĢe ile Ali, hadi siz 

de annelerinizi babalarınızı alın Gezi'ye gidiverin. 

#occupygezi #DirenGeziParkı 

 

192.  #direngeziparki Duygu  @duyguteki

nel 

 

Gece nöbeti. #DirenGeziParki 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #geziparki 

http://instagram.com/p/Z9AJifxTgZ/  

 

193.  #occupygezi yavru ömer    

 

#geziparkı 'nda eylem sürüyor. #occupygezi 

#direngeziparkı  

 

194.  #occupygezi gma 

 

#direngeziparkı diren ki nefes alabilelim. #gezibizim 

#occupygezi #ayağakalktaksim 

 

195.  #occupygezi Seyhan Yolcu  

 

#DirenGeziParkı #occupygezi birlikçi ve orijinal 

eylemler görebildiğim için mutluyum. Bir Ģeyler 

değiĢiyor ve daha da değiĢecek. 

 

196.  #direngeziparki Huseyin 

Dogus  @huseyindo

gus 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=arWBJEwcMU&utm_campai

gn=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&ut

m_source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

197.  #direngeziparki devrim 

evin  @devrimevn 

 

m.hurriyet.com.tr/kose#!id=0&article=23403043 … 

agzina saglik ayse arman ... #DirenGeziParki 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

198.  #occupygezi Murat Erdogan   

 

Bu daha baslangic mucadeleye devam! #occupygezi 

#direngeziparkı 

 

199.  #direngeziparki Oğuzcan 

ġahin  @ogzcn 

 

bu aksamlik gezi parkindan ayrildik. sabah yine 

ordayiz. #direngeziparki 

 

200.  #occupygezi Taha Bozkurt   

 

@orangelifejackt kardeĢim orda olamadğım için 

delirecek vaziyetteyim.Bu gece müdahele olabilir çok 

dikkat edin! 

 

201.  #occupygezi Neden TT oldu?  

 

Gezi Parkı'nın yıkılmasına karĢı çıkanlar, eyleme 

devam ediyor. Canlı yayın 

http://ustre.am/Z8Md  #occupygezi #DirenGeziParkı 

@PINAR_OGUN 

 

202.  #direngeziparki Ġsyan 

Ate☭i  @xezal_ceyl

an 

 

1. savunulan yaĢam hakkıdır. bu tüm Türkiye'deki 

halklar ve doğa için zorunlu bir gerçektir savun haykır 

EY! #direngeziparki 

 

203.  #direngeziparki Burak 

Yarkent  @burakyar

kent  

 

Bu kabadayiligin bu vurdumduymazligin manasi ne? 

"Agaclar kesilmesin" diye halkin sokaga dokuldugu tek 

ulke herhalde Turkiye #direngeziparki 

 

204.  #occupygezi Murat Erdogan   

 

Gezi parkinda onbinleriz, yuzbinler olacagiz! 

#direngeziparkı #occupygezi 

 

205.  #occupygezi HerġeyeKarĢıyım!!!

   

 

#OccupyGezi KORUYUN BIZIMDI BIZIM KALSIN 

 

206.  #occupygezi barıĢ   

 

#occupygezi #direngeziparkı Biz hala binlerce kiĢi 

buradayız! Gezi Parkı neden bizim Tahrir Meydanımız 

olmasın diyoruz! Nöbete devam! 

https://twitter.com/duygutekinel
https://twitter.com/duygutekinel
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/devrimevn
https://twitter.com/devrimevn
https://twitter.com/ogzcn
https://twitter.com/ogzcn
https://twitter.com/xezal_ceylan
https://twitter.com/xezal_ceylan
https://twitter.com/xezal_ceylan
https://twitter.com/burakyarkent
https://twitter.com/burakyarkent
https://twitter.com/burakyarkent
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207.  #direngeziparki özge 

erdem  @osgeosge 

 

#Occupygezipark #DirenGeziParki #gezibizimdir 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

208.  #direngeziparki Selin 

Aydemir  @aydemse

lin 

 

Bu saatte hala orada olan ve olacak olan butun guzel 

insanlar, tesekkurker! Hep destek tam destek! 

#DirenGeziParki 

 

209.  #direngeziparki Eda 

Ayaydın  @EdaAya

ydin 

 

Gezi parki direniscileri icin "naparlarsa yapsinlar" 

diyen bir basbakanin karsisinda,eylemde kitap okuyan 

@okanbayulgen var. #direngeziparki 

210.  #direngeziparki BY 

1/17  @burakderki 

 

BIZ BURADAYIZ !!! #direngeziparki 

 

211.  #direngeziparki Canberk 

Yalçın  @cb_yalcin 

 

Gezi Parkı'ndaydım bugün. MüthiĢ bir toplumsal 

muhalefet dalgası. Geleceğe dair umut doldum, üstelik 

bu sadece baĢlangıç! #direngeziparki 

 

212.  #occupygezi barıĢ   

 

#occupygezi #direngeziparkı Saat 02.46, Binlerce kiĢi 

burada, sloganlar devam ediyor. Bu daha baĢlangıç! 

Ayaklandık! Herkese teĢekkürler! 

 

213.  #direngeziparki Sem  @laroccala 

 

atatürk orman çiftliği çok güzel, buraya da gelsenize! 

#direngeziparki #occupygezi 

 

214.  #occupygezi Sem  @laroccala 

 

atatürk orman çiftliği çok güzel, buraya da gelsenize! 

#direngeziparki #occupygezi 

 

215.  #direngeziparki sedağ  @sedayuzdog

an 

 

Herkes burda.Sen nerdesin?Ġçin içini yemiyor 

mu?Bahane bulma,burun kıvırma,bok atma! Gel! 

#direngeziparki #geziyegeziyekazanacagiz 

 

216.  #direngeziparki ÇELĠKAY  @Celika

yKaya 

 

Gezi Parkini cok seviyorum, kimi zaman alip basimi 

tek basima kafa dinliyorum... En iyi dostum oluyor, 

kaptirmam size! #direngeziparki 

 

217.  #occupygezi umut  

 

#occupygezi sonuna kadar destek olmalıyız 

 

218.  #direngeziparki sedağ  @sedayuzdog

an  

 

Belki de artık hesap sorma vakti gelmiĢtir. 

#direngeziparki #geziyegeziyekazanacagiz #geziparkı 

 

219.  #direngeziparki Deniz 

Dinçkök  @DenizDi

nckok 

 

Binlerce kiĢi gece gündüz demeden nöbette. Yarın sen 

de gel! #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z9GXzfi-Xg/  

 

220.  #occupygezi Kurdparêz  @Kurdp

arez 

 

Cumartesi Kıraathane ve Kral Midas ekibi olarak 

EskiĢehir'den Ġstanbul'a ''Gezi''ye çıkıyoruz..!! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

221.  #direngeziparki bekir 

aksoy  @bekyrr 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=jEamehDuKy&utm_campaign

=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_

source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

222.  #occupygezi Anıl AteĢ IĢık    

 

Cumartesi Kıraathane ve Kral Midas ekibi olarak 

EskiĢehir'den Ġstanbul'a ''Gezi''ye çıkıyoruz..!! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

https://twitter.com/osgeosge
https://twitter.com/osgeosge
https://twitter.com/aydemselin
https://twitter.com/aydemselin
https://twitter.com/aydemselin
https://twitter.com/EdaAyaydin
https://twitter.com/EdaAyaydin
https://twitter.com/EdaAyaydin
https://twitter.com/burakderki
https://twitter.com/burakderki
https://twitter.com/cb_yalcin
https://twitter.com/cb_yalcin
https://twitter.com/laroccala
https://twitter.com/sedayuzdogan
https://twitter.com/sedayuzdogan
https://twitter.com/CelikayKaya
https://twitter.com/CelikayKaya
https://twitter.com/sedayuzdogan
https://twitter.com/sedayuzdogan
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/bekyrr
https://twitter.com/bekyrr
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223.  #occupygezi EdalıNazlınız   

 

Son iki gündür olmak istediğim tek yer istanbul. 

Ankara'dan bütün kalbimizle destekliyoruz ve gurur 

duyuyorum @okanbayulgen #occupygezi 

 

224.  #direngeziparki  

Melis  @melisfalan 

 

Taksim Gezi Parkı ĠĢgali - DĠSK'in iĢgale katılımı: 

http://youtu.be/z57tz_rXVCY  #occupygezi 

@ayagakalktaksim @TaksimGeziParki #direngeziparki 

 

225.  #occupygezi birol akbaba   

 

sakat bacağımla evde nöbet tutuyorum.. orda olsam, 

kesin uyurdum. #direngeziparkı #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

226.  #direngeziparki Melis  @melisfalan 

 

Taksim Gezi Parkı ĠĢgali-ĠÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 

http://youtu.be/69H0_Uz1Hds  #occupygezi 

@ayagakalktaksim @TaksimGeziParki #direngeziparki 

 

227.  #occupygezi Melis   

 

Taksim Gezi Parkı ĠĢgali-ĠÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 

http://youtu.be/69H0_Uz1Hds  #occupygezi 

@ayagakalktaksim @TaksimGeziParki #direngeziparki 

 

228.  #occupygezi Melis   

 

Taksim Gezi Parkı ĠĢgali-ĠÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 

http://youtu.be/69H0_Uz1Hds  #occupygezi 

@ayagakalktaksim @TaksimGeziParki #direngeziparki 

 

229.  #occupygezi dicle kockar 

 

Biz de Cumartesi günü yıkılıp da yerine cennet bir park 

yapılan Milano Parco Sempione'de olacağız 

@PINAR_OGUN #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

230.  #occupygezi Seda Adıyaman 

 

Bir ağaç kesenin baĢını keserim. Fatih Sultan Mehmet 

#direngeziparkı #occupygezi 

#GeziyeGeziyeKazanacagiz 

 

231.  #occupygezi efe 

 

Aylardir nefes alamayanlar gezi parkina gidip nefes 

alsin.. #occupygezi 

 

232.  #direngeziparki Bahar  @baharoei 

 

Gezi parkina gelin! Ġmza verin! Gezi Parkı'nın 

yıkılmasına izin vermeyin! #direngeziparki / Let… 

http://instagram.com/p/Z9HMjbI2tZ/  

 

233.  #direngeziparki Beyti 

Engin  @beytiengin 

 

Macbeth'in de sonu böyle gelmiĢti, "Orman yürüyor" 

Fazla hırs iyi değil pek sayın BaĢbakan. 

#DirenGeziParki #GeziyeGeziyeKazanacağız 

 

234.  #direngeziparki Bahri URBAY   

 

#direngeziparki Izmir , Karsiyaka seninle beraber. 

Serefsiz polis ve Akape fasizmi bizi yildiramaz. 

Zalimlere karsi omuz omuza... 

 

235.  #direngeziparki T.C. SEVĠL 

YAVAġ   

 

Ne gaz ne cop bizi yıldıramaz==> #DirenTürkiye ! === 

=>#DirenGeziParki ! =====>TürkMilleti 

AslaPesEtmez 

 

236.  #occupygezi Doğan Yarıcı   

 

Bu bir çatıĢma değil, tek taraflı saldırı. TaĢ atan yok. 

Tamamen sivil inisiyatif, parkında durmak istiyor. Gel 

Taksim'e gör! #occupygezi 

 

237.  #direngezi braininpain 

 

―@TheRedHack :Gün BUGÜNDÜR! ARTIK ORADA 

OLMA ZAMANI! ġU ANDA DAHA COK INSAN 

GELIYOR ORAYA. #occupygezi #direngezi 

#gezideisyan #gunbugundur‖ 

 

238.  #direngezi braininpain 

 

@elifilgaz 3. gün, 2 değil!! ne bicim habercisiniz?! üç 

gunden fazla dayanmaz mi demeye getiriyorsunuz? 

#direngezi #ayagakalk @TheRedHack 

 

https://twitter.com/melisfalan
https://twitter.com/melisfalan
https://twitter.com/baharoei
https://twitter.com/beytiengin
https://twitter.com/beytiengin
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
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239.  #direngezi dilara 

 

yine mudahele var! durmuyorlar durmuyorlar! YETER 

ARTIK #direngezi #occupygezi 

 

240.  #occupygezi Löplöpçüler    

 

@AhmetBC 4 gündür Ģehir dıĢındaydım :( Bugün 

oradayız! @S_Gurmeler 

 

241.  #occupygezi Mert ġenyuva 

 

Taksim'e gidelim. Bugün, bu akĢam, iĢten sonra. 

Durmayalım gidelim. #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

 

242.  #direngezi Mert ġenyuva 

 

Taksim'e gidelim. Bugün, bu akĢam, iĢten sonra. 

Durmayalım gidelim. #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

 

243.  #direngeziparki 기젬 

 

"@Demir_Sinan: MüthiĢ fotoğraf! #occupygezi 

#direngeziparki #inadinagezi " Taksim meydaninda 

catisma var! 

 

244.  #occupygezi 기젬 

 

"@Demir_Sinan: MüthiĢ fotoğraf! #occupygezi 

#direngeziparki #inadinagezi " Taksim meydaninda 

catisma var! 

 

245.  #direngeziparki Tanya Güleryüzlü 

 

Taksim Meydanında ÇatıĢma var!!! #DirenGeziParki  

 

246.  #direngezi Semih ★ 

 

Gezi Parkı'nda Ģu an çatıĢma var. Halk ile AKP köleleri 

arasında. #direngezi #gezibizim #GeziParkıBizim ek 

olarak; #EmekBizimdirBizimKalacak 

 

247.  #direngezi Gizem Karakaya   

 

bu olay müdahale değil, çatıĢma da değil... düpedüz iç 

savaĢ. taksimde 250.000 civarı direniĢçi var #geziparkı 

#direngezi 

 

248.  #direngeziparki Ege Gutay   

 

#KORKAKMEDYA #direngeziparki baskınız bizleri 

yıldıramaz, Gezi bizimdir, paranız batsın! 

 

249.  #direngeziparki umt sglm 

 

#occupygezi #DirenGeziParki taksim meydanında 

çatıĢma var alternatif yolları kullanınız - istanbul 

büyükĢehir bel.  

 

250.  #occupygezi umt sglm 

 

#occupygezi #DirenGeziParki taksim meydanında 

çatıĢma var alternatif yolları kullanınız - istanbul 

büyükĢehir bel.  

 

251.  #occupygezi MeMyselfAudrey 

 

Antikapitalist muslumanlarCuma'ya Taksim'e gelmiyor 

mu??? #occupygezi #direngeziparkı 

 

252.  #direngezi MeMyselfAudrey 

 

Antikapitalist muslumanlarCuma'ya Taksim'e gelmiyor 

mu??? #occupygezi #direngeziparkı 

 

253.  #direngezi efe aras  @arasefe 

 

Beyoğlu‘nda çatıĢma 

http://sozcu.com.tr/2013/gundem/beyoglunda-catisma-

2.html … #direngezi 

 

254.  #direngezi Aziz Aslan 

 

Bugün saat 19:00 da #direngezi divan otelin önünde 

toplanıyoruz.durmak yok mücadeleye devam 

 

255.  #direngeziparki ġan Bingöl 

 

―@harunkaranfilci: Taksim Meydanında ÇatıĢma Var 

Alternatif Yolları Kullanınız. ĠBB ‖ 

 

256.  #direngeziparki FB Erhan hakan 

 

taksim meydanında ÇATIġMA vardır #DirenGeziParki  

 

257.  #direngeziparki EnsGnshᵇʲᵏ 

 

Taksimde çaTıĢma var... Alternatif yolları kullanın.. 

#direngeziparki #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim  

 

https://twitter.com/egegutay
https://twitter.com/arasefe
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258.  #occupygezi EnsGnshᵇʲᵏ 

 

Taksimde çaTıĢma var... Alternatif yolları kullanın.. 

#direngeziparki #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim  

 

259.  #direngeziparki BarıĢ 

 

neyi istiyorsunuz Ģeriatın gelmesini mi atatürkün 

çocukları olarak buna izin vermiyeceğiz baskılar bizi 

yıldıramaz #direngeziparki 

 

260.  #direngezi Helin Önay 

 

Az once @sirsureyya burada, divan otel onundeydi. 

tokalasip tesekkur ettim bize umut oldugu icin. pesi sira 

meydana yuruyoruz. #direngezi 

 

261.  #direngeziparki önce o eli bi indir 

 

Gazlar bizi yildiramadi, yildiramaz. Burda herkes 

kardes, burda herkes omuz omuza #direngeziparki 

 

262.  #direngezi buse 

 

Doğa düĢmanı baĢbakan ĠSTEMĠYORUZ! #direngezi 

#occupygezi #GeziParkıĠçinTaksime 

#GeziyeGeziyeKazanacagiz 

 

263.  #occupygezi M.Kemal TaĢtan   

 

bir Ģehirde  18 saattir çatıĢma var ve siz hala etle götle 

yayın yapıyorsunuz satılıksınız @ntv @cnnturkcom 

@startv @atvcomtr #occupygezi 

 

264.  #direngezi HandeĢe 

 

1 de tekrar toplanılacak arkadaĢlar imkanı olan herkes 

gelsin. O fedakarlığı yapan insanlara bunu borçluyuz. 

#direngezi 

 

265.  #direngezi Στράτος Μωρ ΐτης 

 

 

#Izmir'de bu akĢam 19:00'da Alsancak Ġskelesi'nde. 

Yoklama yapacağım. Bilginize. #DirenGezi 

 

266.  #direngezi iremmuskara 

 

Bu eylemin kesinlikle toparlanmasi lazim,sisteme 

ihtiyac var.Herkesin birlik olmaya ve dagilmadan tek 

yumruk olmaya ihtiyaci var.#direngezi 

 

267.  #direngezi çapulcuysak demek 

ki 

 

#direngeziparkı #geziparkı #direngezi @cnnturkcom 

gezi'yi bıraktı carlosa sardı @ayagakalktaksim 

 

268.  #direngezi Özden Akyıldız 

 

#GeziParkiBizim Hepimizin! Siz sahip olduklarınız 

için mücadele etmez misiniz? #GeziParkıDireniyor 

#direngezi #occupygezi #geziparki 

 

269.  #direngezi A R D A 

 

Taksimdeki direnis haddini yırtarak doga 

korumaciligindan vatan korumaciligina vardi. Buyuk 

ayaklanma basladi... #direngeziparkı #direngezi 

 

270.  #direngezi Sebzindedar 

 

Eli masalidir ona gore! Gec kalmayin!―@oemoral: 

#Izmir'de bu akĢam 19:00'da Alsancak Ġskelesi'nde. 

Yoklama yapacağım. Bilginize. #DirenGezi‖ 

 

271.  #direngezi Yiğit Ünlü 

 

Ankara saat 19:00'da Kuğulu Parkındayız. Az laf bol 

icraat #direngeziparkı #occupygezi #direngezi 

 

272.  #direngezi BB-8 

 

#direngezi 

#SezonunSonOmuzOmuzasıGeziParkında#occupygezi 

#GeziParkıiçinTaksime 

 

273.  #direngezi Kaan Pakyapan 

 

@yetersusun Duyurun! 1,5 saat sonra taksim 

meydanına yardıma gelecek gönüllü hekim; Ozan 

Toranan 05309235120 #direngezi #occupy 

 

274.  #direngezi Selim Cizdan 

 

bu mücadele Ġstanbul/Gezinin değil Türkiyenin 

mücadelesidir. bugün orada bir marjinal sol grup 

eyleminden çok daha fazlası var. #direngezi 

 

https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/shnorhavor
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275.  #direngezi Arda Almeara IĢık 

 

Bugun Ulkemin Dort Biryanindaki Insanlara 

Bakiyorum Bu Mucadelelerine Gezi Parki Icin Ve Icim 

Urperiyor Hakli Bir Onurla Birlikte!#DirenGezi 

 

276.  #direngezi YEġĠM KOPAN 

 

@ETemelkuran @GFeyman butun yurtta ve butun 

büyük parklarda ayni anda toplanmaliyiz.Antalya'dan 

da toplaniyoruz haberi gelsin #DirenGezi 

 

277.  #direngezi Gizem,Ceren ve 

Doğan 

 

Adana 17:30AtatürkParkı/Ankara 

19:00KuguluPark/Antalya 

17:00CumhuriyetMeydanı/Izmir 

19:00AlsancakIskelesi/Istanbul 19:00Taksim 

#direngezi 

 

278.  #direngezi elif ılgaz 

 

Meydanda rüzgarın da etkisiyle gaz kokusu sirke 

kokusuna karıĢıyor."Bu daha baĢlangıç mücadeleye 

devam" #direngezi  

 

279.  #direngezi Ahmet YAPAR 

(arasta) 

 

#DirenGeziParki #dayangeziparkı #geziparki 

#DirenGezi #OccupyGezi bu akĢam saat 19.00 da 

ankara da kuğulupark' ta toplanıyoruz. RT lütfen.. 

280.  #direngeziparki Ahmet YAPAR 

(arasta) 

 

#DirenGeziParki #dayangeziparkı #geziparki 

#DirenGezi #OccupyGezi bu akĢam saat 19.00 da 

ankara da kuğulupark' ta toplanıyoruz. RT lütfen.. 

 

281.  #occupygezi Ahmet YAPAR 

(arasta) 

 

#DirenGeziParki #dayangeziparkı #geziparki 

#DirenGezi #OccupyGezi bu akĢam saat 19.00 da 

ankara da kuğulupark' ta toplanıyoruz. RT lütfen.. 

 

282.  #direngezi can isn't can   

 

Harbiye de sokak aralarında çatıĢma devam ediyor 

#dayangeziparkı #direngezi #occopygezi 

 

283.  #direngeziparki burcu tüm♀ 

 

Gazla basın açıklamasına müdahale.. Ģu anda insanları 

abluka almaya çalıĢıyorlar #direngezi 

 

284.  #direngezi emel göral 

 

Sığınacak bir yer bulduk bu kadar gaz sonrası... Ama 

yine de #direngezi #GeziyeGeziyeKazanacagiz  

 

285.  #direngeziparki Ġlker Ülker ®  

 

kimse bizi yıldıramaz dayanın yoldaĢlar 

#direngeziparki #dayangeziparki 

 

286.  #occupygezi Tolga Akıncı 

 

iĢten sonra istikamet belli #direngezipark #occupygezi 

#ayagakalk bu ülke için, çocuklarımızın gelecekleri için 

mutlaka siz de gelin!!! 

 

287.  #direngezi Tolga Akıncı 

 

iĢten sonra istikamet belli #direngezipark #occupygezi 

#ayagakalk bu ülke için, çocuklarımızın gelecekleri için 

mutlaka siz de gelin!!! 

 

288.  #direngezi EFE KUYUMCU 

 

@Mermitt: #direngezi #occupygezi 

#sezonunsonomuzomuzasigeziparkinda 

#geziparkınadokunulmasın #geziyegeziyekazanacagiz 

 

289.  #direngeziparki Canberk 

 

Catisma. #direngeziparki  

 

290.  #direngezi B.Derya 

 

Ġzmir 19 da Alsancak iskelede lütfen rt . #direngezi 

#occupygezi #izmirdegezi 

 

291.  #direngezi TamaĢa F. Dural 

 

@TheRedHack Adana - Ġzmir-ankara-antalyadan sonra 

EskiĢehir 19:30 eti parkı, #direngezi #ayağakalktaksim  

 

292.  #direngezi Rorschach 

 

Ankara bu akĢam Gezi Parkı için saat 19:00 da Kuğulu 

Park ta olacak!! #direngeziparkı #direngezi 
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293.  #direngezi Berke Civan 

 

istediginiz kadar kudurun, daha da kalabalik olmaya 

geliyoruz #direngezi #direngaziparkı #occupygezi 

 

294.  #direngeziparki Aslihan Agaoglu 

 

CNN TURK HABERLERI SIGARA YASAGI DIYE 

ACIYOR! SEHRIN GOBEGINDE 9 SAATTIR 

CATISMA VAR!!! SAKA MI YAPIYORSUNUZ!!! 

#direngeziparki 

 

295.  #direngezi upsss 

 

Ya Ģimdi ya asla, bugün de Gezi Parkı'ndayız. 

#geziparki #direngezi 

 

296.  #direngezi Burcu 

 

#direngezi besiktasta mc donalds in onunde toplanicaz 

bes dakikaya yakinda olanlar yazsin gelsin bekliyoruz 

 

297.  #direngezi Ebruli Melis Ozhan 

 

Hadi herkes meydanlara gezi icin, ifade ozgurlugu icin 

kisacasi yasanabilir bir Turkiye icin #direngezi 

#direngeziparki #occupygezi 

 

298.  #direngezi melek 

 

Hadi herkes meydanlara gezi icin, ifade ozgurlugu icin 

kisacasi yasanabilir bir Turkiye icin #direngezi 

#direngeziparki #occupygezi 

 

299.  #direngeziparki Ebruli Melis Ozhan 

 

Hadi herkes meydanlara gezi icin, ifade ozgurlugu icin 

kisacasi yasanabilir bir Turkiye icin #direngezi 

#direngeziparki #occupygezi 

 

300.  #occupygezi Ebruli Melis Ozhan 

 

Hadi herkes meydanlara gezi icin, ifade ozgurlugu icin 

kisacasi yasanabilir bir Turkiye icin #direngezi 

#direngeziparki #occupygezi 

 

301.  #direngezi Ali Doğan 

 

#direngezi haydi Adana'lılar 17:30 da Atatürk parkında 

toplanıyoruz. PadiĢah bozuntusuna korku, istanbullu 

dostlarımıza selam salıyoruz. 

 

302.  #direngezi B.Derya 

 

@cArsi_1982 Ġzmir'de bugün saat 19 da Alsancak 

iskeledeyiz. Destek çok önemli. Rt lütfen. #direngezi 

#occupygezi 

 

303.  #direngezi @clndstna 

 

@cArsi_1982 Ġzmir'de bugün saat 19 da Alsancak 

iskeledeyiz. Destek çok önemli. Rt lütfen. #direngezi 

#occupygezi 

 

304.  #direngezi Selin 

 

GEZĠ ĠCĠN TOPLAN! ANKARA 19:00 Kugulupark 

ĠZMĠR 19:00 Alsancak Ġskelesi ADANA 17:30 Ataturk 

parki ESKiSEHĠR 19:00 Kentpark #direngezi # 

 

305.  #direngezi Doğan Yarıcı 

 

Çevik polis GümüĢsuyu'ndan geliyor! #direngezi 

#direngeziparki #OTURMAEYLEMĠTAKSĠM 

#ayagakalk 

 

306.  #direngeziparki Doğan Yarıcı 

 

Çevik polis GümüĢsuyu'ndan geliyor! #direngezi 

#direngeziparki #OTURMAEYLEMĠTAKSĠM 

#ayagakalk 

 

307.  #direngezi Uygar Taylan 

 

Göz yaĢartan biĢey varsa; o da biber gazı değil bu 

onurlu direniĢin ta kendisidir! #direngezi #ayağakalk 

#occupygezi 

 

308.  #direngezi özgün çoban 

 

#direngezi için bugün saat 19da ANKARA kuğulu 

parktayız.. Çalgını çengini al gel... Festivalli direniĢ 

yapıyoruz bekleriz... 

 

309.  #direngezi Mel 

 

Bu FaĢizme herkes dur demeli. Mesai bitimi ben 

geliyim, sen gel, o gelsin. #DirenGezi #DirenTaksim 

#DirenOnur 

 

https://twitter.com/verd_icenan/status/340573051945091074
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310.  #direngezi Mortissa_ 

 

Bu FaĢizme herkes dur demeli. Mesai bitimi ben 

geliyim, sen gel, o gelsin. #DirenGezi #DirenTaksim 

#DirenOnur 

 

311.  #direngezi pavuz bey 

 

GEZĠ ĠÇĠN ANKARA 19:00 Kuğulupark ĠZMĠR 19:00 

Alsancak Ġskele ADANA 17:30 Atatürk Parkı 

ESKiġEHĠR 19:00 Kentpark #direngezi #occupygezi 

 

312.  #direngezi Berfe AktaĢ 

 

#direngezi bu vicdanasızlığa diren!! 

http://instagram.com/p/Z-XUFam1UD/  

 

313.  #direngezi Kaos GL 

 

#direngezi! Taksim Gezi Parkı DireniĢiyle DayanıĢmak 

için Kaos GL Dergilerimizle saat 19:00'da Kuğulu 

Parktayız! http://fb.me/2oCbbVAGS  

314.  #occupygezi TaĢkıĢla ġenlik 

 

Hızlı bir forum ortamı oluĢturulup, 19:00'daki eyleme 

birlikte geçilecektir! #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

@taksimdayanisma @ayagakalktaksim 

 

315.  #direngezi TaĢkıĢla ġenlik 

 

Hızlı bir forum ortamı oluĢturulup, 19:00'daki eyleme 

birlikte geçilecektir! #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

@taksimdayanisma @ayagakalktaksim 

 

316.  #direngezi sokaktakvimi 

 

RT @ahmettulgarr: BDP, halkı Taksim'de direniĢe 

çağırdı. #direngezi 

 

317.  #direngezi B.Derya 

 

@fenicefelice bugün 19 da Alsancak iskelede 

#direngezi demek için toplanıyoruz. Duyulmalıyız. Rt 

lütfen #occupygezi 

 

318.  #direngezi Gonca mı o? 

 

Polis santiye alaninin icinde mudahaleye devam ediyor. 

#direngezi  

 

319.  #direngezi Selen Filiz 

 

Bu direniĢ artık sadece ağaçları değil kendimizi 

ülkemizide kurtarmamız için bir serzeniĢtir... 

#direngezi 

 

320.  #direngezi B.Derya 

 

@taksimdayanismYardım lütfen. Bugün 192da 

Alsancak iskelede #direngezi demek için toplanıyoruz. 

Duyurmalıyız. Rt lütfen #occupygezi 

 

321.  #direngeziparki Çiler 

 

BeĢiktaĢ'tan Taksim'e yürüyoruz geliniz.... 

#direngeziparki 

 

322.  #direngezi irem ilke güven 

 

Turkiye icin bu bir direnis degil uyanistir. #occupygezi 

#direngezi #DirenGeziParki 

 

323.  #direngezi Fatma 

 

Konya Kültür Park'ta bugün 19.00 #occupgezi 

#direngezi ! 

 

324.  #direngezi Bal Porsuğu 

 

Gezi Parkı eylemi yayılıyor. Ġzmir 19:00:Alsancak 

Ankara 19:00 Kuğulupark Adana 17:30 Atatürk Parkı 

EskiĢehir 19:00 Kentpark #direngezi 

 

325.  #direngezi irem ilke güven 

 

Turkiye icin bu bir direnis degil uyanistir. #occupygezi 

#direngezi #DirenGeziParki 

 

326.  #direngeziparki irem ilke güven 

 

Turkiye icin bu bir direnis degil uyanistir. #occupygezi 

#direngezi #DirenGeziParki 

 

327.  #occupygezi irem ilke güven 

 

Turkiye icin bu bir direnis degil uyanistir. #occupygezi 

#direngezi #DirenGeziParki 

 

328.  #direngezi Faruk Erman  

 

en iyi gaz bombası en iyi biber gazı taksimde yenir sen 

de gel. #occupygezi #direngezi 

 

https://twitter.com/hashtag/direngezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngezi?src=hash
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329.  #direngezi B.Derya 

 

@bernalacin35 izmir'de bugün 19 da Alsancak iskelede 

#direngezi demek için toplanıyoruz. Duyurmalıyız. Rt 

lütfen #occupygezi 

 

330.  #direngezi çağla ece olgun 

 

bugünsaat 7 de kuğulu'da. #occupygezi #direngezi 

 

331.  #direngezi serdar sengüler  

 

18.30 itibari ile oradayiz... #direngeziparki #direngezi 

#occopygezi 

 

332.  #direngeziparki serdar sengüler  

 

18.30 itibari ile oradayiz... #direngeziparki #direngezi 

#occopygezi 

333.  #occupygezi serdar sengüler  

 

18.30 itibari ile oradayiz... #direngeziparki #direngezi 

#occopygezi 

334.  #direngezi mrvtnc 

 

BURSA yarin toplaniyor saat 17.00 da KÜlturpark' ta 

#direngezi @HAYKOCPQN 

 

335.  #direngezi Dilara Yiğit 

 

herkesten aynı tepkiyi beklememk lazım belki de, 

olanaklar, yetenekler, cesaret dahilinde herkes farklı 

Ģekillerde direnebillr #direngezi 

 

336.  #direngezi Asrodit 

 

Göz yaĢartan bir Ģey varsa;O da biber gazı değil bu 

onurlu direniĢin ta kendisidir! #direngezi #ayağakalk 

 

337.  #direngezi Zeynep Suner 

 

Bu aksam hepimiz ankarada 19:00 da kugulu parktyiz! 

Direnin dayanin hepimiz yaninizdayiz ! Biz de 

sizinleyiz #direngezi 

 

338.  #direngeziparki Zeynep Suner 

 

Bu aksam hepimiz ankarada 19:00 da kugulu parktyiz! 

Direnin dayanin hepimiz yaninizdayiz ! Biz de 

sizinleyiz #direngezi 

 

339.  #direngezi Tuğçe Gençoğlu 

 

Zulme karsilik vicdanimizi, limonumuzu, gaz 

maskemizi alip geliyoruz! #direngezi parki 

#occupygezi 

 

340.  #direngeziparki yiğitalp behram 

 

Finukuler kapali yuruyoruz taksime direnisimiz 

engellenemez #direngeziparki #DirenGeziParkı 

#dayangeziparkı 

 

341.  #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

#direngezi #occupygezi Yarin Londra'da Gezi parkiyla 

dayanismak icin 11'de Hyde Parkta toplaniyoruz!... 

http://fb.me/1sAuXRr4D  

 

342.  #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

#direngezi #occupygezi Yarin Londra'da Gezi parkiyla 

dayanismak icin 11'de Hyde Parkta toplaniyoruz!... 

http://fb.me/1sAuXRr4D  

 

343.  #direngezi Burak GüneĢ 

 

Bu siyasi duruĢ değil, doğa vahĢetini engelleme 

derdidir! 19:00'da ben de ordayım,topunu,tüfeğini alan 

gelsin!!! #DirenGeziPark #direngezi 

 

344.  #direngezi J.J Berko 

 

Gezi Parkı Akp'nin Sonu Olacak. Sonun BaĢlangıcı 

#direngezi. ODTÜ'nün yaktığı kıvılcım, kor olup 

hepsini Yakacak. Uyan Türkiye! 

 

345.  #direngezi Ufuk Karagöz   

 

bu panzer yıldıramaz direnci #direngeziparki 

 

346.  #direngezi elif naz sayır 

 

Izmiiir hadi birak iĢi gücü bugun 19.00da alsancak 

iskelesindeyiz #direngezi 

 

347.  #occupygezi Efr d. Keë 

 

"Anonymous" stands shoulder to shoulder with us! 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/anonymoustan_gezi_

parki_eylemcilerine_destek-1135743 … 

https://twitter.com/Can_Mercan/status/340573305872461825
https://twitter.com/Can_Mercan/status/340573305872461825
https://twitter.com/Can_Mercan/status/340573305872461825
https://twitter.com/_ufukaragoz
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
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@YourAnonNews #occupygezi 

 

348.  #direngezi ġebnem Akyüz 

 

Beklenen son böyle gelecek.. Ha gayret. #DirenGezi 

#OccupyGezi 

#SezonunSonOmuzOmuzasiGeziParkinda  

 

349.  #direngeziparki Tarık Sabra 

 

Uyumuyoruz, direniyoruz ! Biber gazı, gaz bombası ve 

baskıLar bizi YILDIRAMAZ ! #direngeziparki 

 

350.  #direngeziparki Serap Duygulu 

 

Tepki gösteremeyen Ģarkıcı,oyuncu kim varsa onlara 

ihtiyaç yok. Biz yuregimizdeki müziğin sesine 

yürüyoruz. #direngeziparki 

 

351.  #direngeziparki nihan bilsel 

 

Yok boyle mucadele yok boyle gurur yok boyle direnis 

sonuna kadar tek yurek tek bilek gun bugundur 

tuylerimiz diken diken #direngeziparki 

 

352.  #direngeziparki Ayda Kaya 

 

Her bir yandan buna direniĢ diyoruz ama bu bildiğimiz 

DĠRĠLĠġ ! #direngeziparki 

 

353.  #direngeziparki Merve Aycan Aydın 

 

Ġnsanların nasıl birbirlerine yardım edip destek 

olduğuna inanamassınız. Bu mücadele hepimizin. 

Taksim bizimdir hayırdır ya? #direngeziparki 

 

354.  #direngeziparki metin uyar 

 

Ġstanbulda fener- gs-bjk taraftarı elele, Ġzmirde 

KarĢıyaka-Göztepe birarada istanbula 

gidiyor#direngeziparki #occupygezi #direngeziparki 

 

355.  #occupygezi metin uyar 

 

Ġstanbulda fener- gs-bjk taraftarı elele, Ġzmirde 

KarĢıyaka-Göztepe birarada istanbula 

gidiyor#direngeziparki #occupygezi #direngeziparki 

 

356.  #direngeziparki Merve GÖKÇE 

 

#direngeziparki Almanyadaki arkadaĢlar Pazar günü 

15:00 da Köln Dom meydanında Gezi Parkı direniĢine 

destek vermek için toplanıyoruz 

 

357.  #direngeziparki ipek varol  ♓ ® 

 

#direngeziparki ne olursa olsun bunlara boyun 

egmicez.. 

 

358.  #direngeziparki Ebru Gezen #CHP 

 

Acibademlilerden direnise tam destek var yikiliyor 

sesten #direngeziparki 

 

359.  #direngeziparki yağmur 

 

Arkadaslar polis geri cekildi meydan açık HAYDĠ 

MEYDANA #direngeziparki 

 

360.  #direngeziparki KızılSakal 

 

ArkadaĢlar lütfen camlarımıza TÜRK BAYRAĞI 

asalım. Her türlü tepkimizi gösterelim. Sessiz 

kalmayalım ! #48saatdayanturkiye #direngeziparki" 

 

361.  #direngeziparki  ⭐  ⭐ Çağla 

Azgari ⭐   

 

ATAM sen rahat uyu, bekçisiyiz CUMHURĠYETĠN! 

#direngeziparki #direnTurkiyem 

 

362.  #direngeziparki Erhan Cıkıt 

 

Bu artık sadece bir gezi parkı davası değil, uyanıĢtır... 

#direngeziparki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

363.  #direngeziparki Fırat TaĢvur 

 

Bu halkın fitilini ateĢlediniz, bu ateĢ sönmeyecek. 

Herkes her Ģeyin farkında, hiçbir Ģey yapamayan cama 

pencereye çıksın! #direngeziparki 

 

364.  #direngeziparki Emre Akyol 

 

Güzel günler göreceğiz diren TÜRKIYEM ! 

#direngeziparki #TurkiyemDireniyor 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

https://twitter.com/LioNHeaRTeDS
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365.  #direngeziparki Ferhat T. 

 

Halk tek yumruk seni indirmeye geliyor 

#DevrimYakinAmpulleriYakin #direngeziparki 

#berxwedanjiyane  

 

366.  #direngeziparki Duyguoo 

 

Hepimiz tencerelere vura vura alkislarla hepimiz 

#direngeziparki diye diye Ģimdi de bagdat 

caddesindeyiz!!! Susturamicaksin!! 

 

367.  #direngeziparki Sitiv Mekkuin 

 

Saat 02:45'te BORNOVA KÜÇÜKPARK 

MEYDANDA #geziparki için buluĢuyoruz. Lütfen 

katılım göstermeye çalıĢalım. RT #direngeziparki 

 

368.  #direngeziparki gokhan kocabas 

 

Tarihe tanıklık ediyoruz Ģuan saat 02:28 bütün HALK 

ayakta sadece Taksim değil bütün ülke ayağa kalktı bu 

DĠRENĠġTĠR #direngeziparki 

 

369.  #SesVerTürkiyeB

uÜlkeSahipsizDe

ğil 

Erhan Cıkıt 

 

Bu artık sadece bir gezi parkı davası değil, uyanıĢtır... 

#direngeziparki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

370.  #SesVerTürkiyeB

uÜlkeSahipsizDe

ğil 

Emre Akyol 

 

Güzel günler göreceğiz diren TÜRKIYEM ! 

#direngeziparki #TurkiyemDireniyor 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

371.  #direngeziparki Fuat Sarıyıldız 

 

Zafer direnenlerin olacak #direngeziparki 

 

372.  #direngeziparki Cumhur 

 

Celiktepe uyuma! 4.Levent uyuma! #direngeziparki 

 

373.  #direngeziparki Seda ॐ 

 

Tenceremizi tavamızı çalalım. Taksim'de yürüyelim. 

Biber gazını yiyelim yüzümüze farketmez. Aynen 

böyle zarar vermeden devam #direngeziparki 

 

374.  #direngeziparki srkAn 

 

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Taksimdeki polis 

terörünü protesto etmek için bugün saat 13.00'da basın 

açıklaması yapacak #direngeziparki 

 

375.  #direngeziparki Aslınur ÇalıĢıyor 

 

uyuma zincirlidereee! Tencereler alkıĢlar sokağaaa. 

#direngeziparki 

 

376.  #direngeziparki keven kafa 

 

#direngeziparki 1789'dan sonra iĢçi sınıfı ve k. 

burjuvalar omuz omuza 

 

377.  #direngeziparki kaanbayrak.com 

 

alsancak yanıyor çadır kurmaya çalıĢanlar var Alsancak 

limanında saat 2:45 BORNOVA KÜÇÜKPARK 

MEYDAN'da #direngeziparki 

 

378.  #direngeziparki gizem 

 

BUTUN ULKE AYAKTA! UYUMUYORUZ! 

DIRENIYORUZ! YANINDAYIZ ISTANBUL! 

#direngeziparki #occupyankara #occupyistanbul 

 

379.  #direngeziparki Hakan Gürel 

 

Yatmicaz direncez, yatmicaz direncez hooooop 

Muktediri tefe koyup çalaacaz #direngeziparki 

 

380.  #direngeziparki G. Ulkem 

GURBUZ 

 

Maçka da ayakta! "hükümet istifa" heryerde! 

#direngeziparki  

 

381.  #direngeziparki Diren... 

 

Manisa da ayağa kalktı 'FaĢiste karĢı omuz omuza' 

'Heryer Taksim' #direngeziparki  

 

382.  #occupygezi gizem 

 

BUTUN ULKE AYAKTA! UYUMUYORUZ! 

DIRENIYORUZ! YANINDAYIZ ISTANBUL! 

#direngeziparki #occupyankara #occupyistanbul 

 

383.  #direngeziparki Nahit Kirazoglu 

 

@okanbayulgen Yarin TR saati ile 16:00 da Dublin'de 

yasayan Turkler Gezi Parki direnisine destek olmak 
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icin toplaniyor. #direngeziparki 

 

384.  #direngeziparki Gokcecan Yurekli 

 

An itibariyle Fulya.. Butun semtler ayakta, siz 

uyutmaya calisiyorsunuz ama biz uyumayacagiz!! 

#direngeziparki  

 

385.  #direngeziparki Gizem Guvenir 

 

Ġstanbul Anadolu yakası sahrayıcedid'te tüm insanlar 

hepimiz camlarda tencere tava çalıyoruz.. Uyandın 

artık Türkiye...#direngeziparki 

 

386.  #direngeziparki esra 

 

Kadikoye yuruyoruz herkes biizimle, hadi katilin bize! 

#direngeziparki 

 

387.  #direngeziparki serhan hüdürefe 

 

Taksim meydan da halk deli gibi gürültü cıkarıyor 

sizde ewlerinizde tencere tava ne warsa destek werin !!! 

#direngeziparki #direngeziparkı 

388.  #direngeziparki NeviBJ 

 

#direngeziparki #occupygezi @CHP_online bu 

ayaklanmayi sakin sahiplenme senin degil bu halkin 

direnisi halkin ayaklanmasi.. soz bizde artik 

 

389.  #direngeziparki Sertaç Yenice 

 

#direngeziparki FaĢizme karĢı diren. Yasakçılığa karĢı 

diren. Yalancılığa karĢı diren. 

 

390.  #direngeziparki gkydzdr//gn 

 

Bahcesehir, beylikduzu, atasehir, bistanci TUM 

TURKIYE AYAKTA BU GECE 

UYUMAAAAAA..!!!!!!! #direngeziparki 

 

391.  #direngeziparki Melike Karasu 

 

http://www.livestream.com/revoltistanbul  #direngezipa

rki bir ses çıkacaksa bunda herkesin katkısı olmalı artık 

bir dur demelii 

 

392.  #occupygezi NeviBJ 

 

#direngeziparki #occupygezi @CHP_online bu 

ayaklanmayi sakin sahiplenme senin degil bu halkin 

direnisi halkin ayaklanmasi.. soz bizde artik 

 

393.  #direngeziparki clemisi ★ 

 

#direngeziparki ogleden beri, bir gun oncesinden beri 

direnen eylemcilere destek olun... alani bos 

birakmayin... 

 

394.  #direngeziparki Atakan 

 

Bursa-karĢıyaka-göztepe-eskiĢehir taraftarları yoldalar. 

Bu sefer deplasmana değil,omuz omuza direniĢe 

geliyolar #direngeziparki 

 

395.  #direngeziparki Gökçe Koç 

 

Saat 02:45'te BORNOVA KÜÇÜKPARK 

MEYDANDA #geziparki için buluĢuyoruz. . 

#direngeziparki 

 

396.  #direngeziparki AnlamadımKiBuĠĢi

Ben 

 

Susmayin abicim! Yuruyun! Durmayin! Istanbul'a 

gelin!! #direngeziparki Kenetlenme vaktidir!! 

 

397.  #direngeziparki Incarceratus 

 

Yarın bambaĢka bir gün olacak yoldaslarim, ne olur 

istiklal ateĢinin sönmesine asla izin vermeyin. 

#direngeziparki 

 

398.  #direngeziparki ferhan talib 

 

―@ebruka999: Ayazağa, Maslak NTV'nin orada 

toplanıyor, hemen Ģimdi :))‖ #turkiyemdireniyor 

#direngeziparki #occupygezi 

 

399.  #direngeziparki selen unluce 

 

Alkolü iyi ki yasakladin RTE de halk ayıldı, bi 

uyandı... Farkettin mi bak neler oldu? Haydi durmak 

yok yola devamm :) #direngeziparki 

 

400.  #direngeziparki Frau Gurdil 

 

DireniĢ degil bu DĠRĠLĠġ!!! #direngeziparki 
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401.  #direngeziparki Deniz Mert Hancı 

 

DireniĢtir DiriliĢtir bu. Bugün yaĢananlar ġeref 

meselesidir namus meselesidir artık.Halk uyandi bu iĢ 

burda bitmez! #direngeziparki 

 

402.  #direngeziparki Selen Öğüt 

 

hangi birimizi susturacaksınız? hangi birimizi 

tutuklayacaksınız? biz durmuyoruz ve korkmuyoruz. 

#48saatdayanturkiye #direngeziparki 

 

403.  #direngeziparki Kerem Fırat 

 

Herkes sokakta, balkonda, camda tam anlamiyla 

baskaldiris.. #direngeziparki 

 

404.  #direngeziparki Hüseyin Bayraktar 

 

Kampusten cikin evden cikin yurttan cikin binalardan 

cikin, bugun onbinlerce insanin yaptigi gibi Taksime 

gidin. #direngeziparki 

 

405.  #direngeziparki Cemtuğ KiriĢçioğlu 

 

Yarın sabah 11.00'de KültürPark'ta toplanıyoruz. 

Lütfen hazırlıklı gelin! #direngeziparki #konyagezi 

 

406.  #occupygezi ferhan talib 

 

―@ebruka999: Ayazağa, Maslak NTV'nin orada 

toplanıyor, hemen Ģimdi :))‖ #turkiyemdireniyor 

#direngeziparki #occupygezi 

 

407.  #direngeziparki Gözde Baydar 

 

#direngeziparki NE YAPARSAK YAPIYORUZ 

DIRENIYORUZ TAYYIP HADI BAKALIM 

http://www.swfcabin.com/swf-files/1369851704.swf … 

 

408.  #direngeziparki Elif Pride Uysal 

 

Hadi bir 24 saat daha diren Atatürk gençliği!!!! 

#occupygezi #direngeziparki #ankaradantamdestek… 

http://instagram.com/p/Z_qnb8xh90/  

 

409.  #direngeziparki Nilolom 

 

Tencereler; tavalar; isiklar; kornalar camlarda; 

yollardaiz...durmak yok!! #direngeziparki 

 

410.  #direngeziparki dede ağlamaklıyan 

 

Yarin daha guclu! Yarin daha iyi orgutlu! Gelecegimiz 

icin direnin! #occupygezi #direngeziparki 

 

411.  #occupygezi Elif Pride Uysal 

 

Hadi bir 24 saat daha diren Atatürk gençliği!!!! 

#occupygezi #direngeziparki #ankaradantamdestek… 

http://instagram.com/p/Z_qnb8xh90/  

 

412.  #occupygezi dede ağlamaklıyan 

 

Yarin daha guclu! Yarin daha iyi orgutlu! Gelecegimiz 

icin direnin! #occupygezi #direngeziparki 

 

413.  #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

19.00 buluĢması meydan, gezi parkı merdivenlerinde... 

yaygınlaĢtıralım... #direngezi #occupygezi 

 

414.  #direngezi @cinsiyetcisiniz 

 

19.00 buluĢması meydan, gezi parkı merdivenlerinde... 

yaygınlaĢtıralım... #direngezi #occupygezi 

 

415.  #direngeziparki selamcanims 

 

bu gece Türkiye uyumuyor, Ġstanbul adım adım, semt 

semt uyanıyor. #direngeziparki yanındaki arkadaĢınla, 

tencerenle tavanla diren! 

 

416.  #direngeziparki crknms 

 

Bunca zaman uyudun , artık uyan bitmek bilmez kıĢ 

uykusundan Türkiye !.. #direngeziparki  

 

417.  #direngeziparki Merve Aycan 

 

Saatlerdir Taksim'deydik 2 saatliğine uzaklaĢtık 

dinlenip geri döneceğiz. Gelebilen herkes gelsin. Bu 

gece uyku yok! #direngeziparki 

 

418.  #direngeziparki Anıl Bekletenler 

 

Uyan Izmir! Zevk icin ayakta degil bunca insan! Kalk 

ve destege gel! #direngeziparki 

 

419.  #occupygezi cinsiyetcisiniz 

 

19.00 buluĢması meydan, gezi parkı merdivenlerinde... 

yaygınlaĢtıralım... #direngezi #occupygezi 
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420.  #direngeziparki DenĠz GümüĢzade 

 

#occupyturkey #direngeziparki yarın güvenpark gezi 

olacak yine toplanıyoruz ... toparlanıp yine 

sokaklardayız... 

 

421.  #direngeziparki Cemre. 

 

Nasil rahat rahat uyuyabiliyorsunuz uyanin lan uyanin! 

#dayangeziparki #direngeziparki 

 

422.  #direngeziparki Elif Özder 

 

Yarın Kıbrıs ġehitlerindeyiz. Bugün oturduğumuz 

yerdendi. Yarın ayakta direnicez. 

#7den77yedireniyoruz #direngeziparki 

 

423.  #occupygezi DenĠz GümüĢzade 

 

#occupyturkey #direngeziparki yarın güvenpark gezi 

olacak yine toplanıyoruz ... toparlanıp yine 

sokaklardayız... 

 

424.  #direngeziparki tuğçe 

 

balikesir taĢiyor !! direne direne kazanacagiz 

#direngeziparki 

 

425.  #direngeziparki Onur Çolak 

 

Susma #direngeziparki  

 

426.  #direngeziparki Kara Koyun 

 

Ankara - Batıkent, Dikmen, Tuzluçayır, 100.yıl, 

Kuğulupark'ta halk tencere ve tavalarla sokakta... 

destek! #direngeziparki via @kolektifler 

 

427.  #direngeziparki Zarganmania 

 

Fasizm doktugu kanda bogulacaktir..fasizme karsi 

omuz omuza..uyanin uyandirin direnin cunku 

kazanacagiz #ocuppygezi #direngeziparki 

 

428.  #direngeziparki hikmet emre kaya 

 

kozyatağı inönü caddesi'nde tencere tavalarımızla 

ıĢıkları yakıp söndürerek destek veriyoruz 

#direngeziparki 

 

429.  #direngeziparki srkAn 

 

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Taksimdeki polis 

terörünü protesto etmek için bugün saat 13.00'da basın 

açıklaması yapacak #direngeziparki 

 

430.  #direngeziparki Gözde Baydar 

 

YARIN DA BIBER GAZI YIYELIM YARIN DAHA 

DA FAZLA DIRENELIM BU GECE UYUMAK YOK 

BU GECE DIRENIS BITMEYECEK #direngeziparki 

 

431.  #occupygezi Ozan Enç 

 

Daha buyuyerek, Turkiyenin her yerinde cogalalim... 

#occupygeziparki #direngeziparki 

 

432.  #direngeziparki Tuğba Cengiz 

 

#7den77yedireniyoruz Yurt DıĢında'da Destekçiyiz... 

#direngeziparki ... 

 

433.  #direngeziparki Çağla Akalın 

 

arkadaslar bakırkoy meydanda toplanıyoruz herkesı 

beklıyoruz #direngeziparki 

 

434.  #direngeziparki e.t. 

 

Bağırın, yazın, çizin, paylaĢın, yalnız bırakmayın 

direnenleri; siz de direnin! #direngeziparki 

 

435.  #direngeziparki Ezgi DurmuĢ 

 

Geri kalan günlerde rahat uyumak istiyorsan bu gece 

sesini çıkar! Topuklarınla, tencerenle, tavanla, 

ıslığınla.. UYUMA! #direngeziparki 

 

436.  #direngeziparki BETÜLLL 

 

Kirklareli ayaklandi direniĢe destek veriyoruz 

#yanındayıztaksim #direngeziparki 

 

437.  #direngeziparki Gurkan Mentes 

 

Su an orada neler oluyor, son durum nenedirsir 

bilmiyorum ama yarin aynen devam. korkmayın, 

sokaga cikin! #direngeziparki 
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438.  #direngeziparki mako 

 

#direngeziparki YARIN BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 

OLARAK SAAT 13:00 DA CUMHURĠYET 

MEYDANINDAYIZ 

!https://www.facebook.com/events/457548691006689/

457610127667212/?notif_t=like … 

 

439.  #direngeziparki Taner Öner 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

#GeziParkıCanlaBaĢla YILMAYACAĞIZ 

YILDIRACAĞIZ!!! 

 

440.  #direngeziparki LALA EMĠN 

PAġA 

 

@berkerbican @Jamiryo0o0 @AlcnPlt @akyildizonur 

Yarın saat 19:00 Tekirdağ tuğlalı parktayız . . . 

#direngeziparki 

 

441.  #direngeziparki ilkeli ol canımı ye 

 

Bu da yandaĢ medyaya gelsin #DirenGeziParki 

#hukumetistifa  

 

442.  #SesVerTürkiyeB

uÜlkeSahipsizDe

ğil 

Taner Öner 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

#GeziParkıCanlaBaĢla YILMAYACAĞIZ 

YILDIRACAĞIZ!!! 

 

443.  #direngeziparki sevtap ünal 

 

Mücadeleye devam!!! #istanbulbizimdir 

#taksimgeziparkındanelinicek #tuerkiyemdireniyor 

#direngeziparki  

 

444.  #direngeziparki Designella 

 

Partizanlik degil bu halkin birlesmesi korkmayin inin 

sokaklara #direngeziparki 

 

445.  #direngeziparki Kadir Doğan 

 

Sen uyursan ; herkes uyur ... #direngeziparki bu direniĢ 

bitmeyecek . Er ya da geç ... O ampül sönecek . Yarın 

Kadıköy 'de #meydanokuyoruz 

 

446.  #direngeziparki Zynp//Cskn 

 

Atasehir ayakta migros gobekte hadi sende gel 

#direngeziparki 

 

447.  #direngeziparki ihsan önal 

 

Harbiye'da safların en önü.. Halk uyandı, hadi siz de 

ayağa kalkın! #direngaziparkı #direngeziparki  

 

448.  #direngeziparki Maximir Parius 

 

Öğlenden beri taksimdeyim, 20'ye yakın gaz bombasını 

bizzat dibimden yedim ama yetmez eyleme devam! 

#Direngeziparki 

 

449.  #direngeziparki Ali Ġhsan GülĢener 

 

Pek de uyumuyomus bakirkoy, hadi gelin 

#direngeziparki https://vine.co/v/bYEOJuVg1Tv  

 

450.  #direngeziparki biko 

 

#direngeziparki Bu gece Uyuma Turkiye!!!!!!!!!!!!!!!! 

Diren Turkiye Diren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

451.  #direngeziparki Pelin ġener 

 

Ayaktayiz burdayiz uyumuyoruz! Direnise devam, 

yuregimiz taksimde #direngeziparki 

 

452.  #direngeziparki duygu erbil 

 

Ç** kadar bir Ģey; korkmayın, siz de gelin #occupygezi 

#direngeziparki  

 

453.  #direngeziparki ayĢegül böyük 

 

Istanbulda hatta turkiyede uyuyan kalmasin uyuyanlar 

utansin #direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

#ataturkuncocuklariyiz 

 

454.  #direngeziparki Can GümüĢlü 

 

RT !! ArkadaĢlar lütfen bir Ģeyler yapalım! sessiz 

kalmayalim ! FLORYA - YEġĠLKÖY - ATAKÖY 

#direngeziparki 

 

455.  #direngeziparki Onur Yavuz 

 

tencere tava medyanin yapamadigini yapti, uyanin! 

#direngeziparki 
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456.  #direngeziparki Onur Anbarcı 

 

Trt radyosunun ordayiz. Ara sokakta her ev her dukkan 

kapisi acik bize destek veriyor. Haydi gelin. Sen 

yoksan bir eksigiz! #direngeziparki 

 

457.  #direngeziparki Ozan Çağlar 

ġENGEL 

 

Tüm gün direnenlr Ģimdi eve gidip yatsın sabah 

erkenden meydanlara! Biz gececilere bırakın iĢi sabaha 

kadar,48saate az kaldı #direngeziparki 

 

458.  #occupygezi duygu erbil 

 

Ç** kadar bir Ģey; korkmayın, siz de gelin #occupygezi 

#direngeziparki  

 

459.  #direngeziparki Ömür Demiral 

 

#direngeziparki SUSMAYIIIIIIIIIIIIIIIN 

 

460.  #direngeziparki IlgazKarakus 

 

Kacmayin herkesi taksime bekliyoruz #direngeziparki 

 

461.  #direngeziparki MDT 

 

Bu gece uyku yok! 48 saat surecek #direngeziparki 

#ODTUUYUMA #izmirdegeziparki 

#ankaramdireniyor #taksimdayanisma 

#turkiyegeziyecikiyor 

 

462.  #direngeziparki Kader Çelik 

 

Millet uyandı.Ġstifalar çoğaldı.Kaçacak yerin 

kalmadı.Direnmeye devam gezi parkı.KardeĢlerin 

seninle... #direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

 

463.  #direngeziparki Melda 

 

SARIYER UYAN UYAN UYAN!!! #DirenGeziParki 

#inadınagezi #occupytaksim #occupygezi 

 

464.  #direngeziparki Sena ARICAN 

 

Uyumuyoruz !! #direngeziparki  

 

465.  #occupygezi Melda 

 

SARIYER UYAN UYAN UYAN!!! #DirenGeziParki 

#inadınagezi #occupytaksim #occupygezi 

 

466.  #direngeziparki Ataman 

 

10 yıldır uyudunuz, bu gece uyumayın! #direngeziparki 

#TürkiyemDireniyor 

 

467.  #direngeziparki MUSTAFA 

KILINÇ 

 

Biz bulvardayiz sen nerdesin aydin? Direnise devam. 

#direngeziparki 

 

468.  #direngeziparki serkeĢ panda 

 

bu sese herkes kulak veriyor. herkes duymaya baĢladı! 

artık kimse susmayacak! #direngeziparki 

 

469.  #direngeziparki uğur karataĢ 

 

Haydi hepberaber herkes ayakta sen nerdesin 

#direngeziparki  

 

470.  #direngeziparki tayfun eker 

 

Saat 3, direniĢe devam. En azından kapın tencere 

tavanızı çastırı çastırı öttürün sokaklarda. Bu gece 

uyumak yok. #direngeziparki 

 

471.  #direngeziparki Berfin Kahraman 

 

SESSĠZ KALMAYĠN,SESĠNĠZĠ CĠKARTĠN 

#direngeziparki 

 

472.  #direngeziparki pınar alev 

 

uyuma sokağa çık ! kadıköy güruhu caddede ilerliyor 

#direngeziparki ziparki 

 

473.  #direngeziparki MahĢerin 4ncü 

Atlısı 

 

#direngeziparki BAĞDAT CADDESĠNDE 10 

BĠNLER YÜRÜYOR YARIN KADIKÖYDE DE 

BĠRLĠKTE OLACAĞIZ 

 

474.  #direngeziparki Huhuu 

 

#direngeziparki Yurtlar bölgesinde toplaniyoruz!  

 

475.  #direngeziparki Emre Kalender (VI) 

 

Malesef TarlabaĢına püskürtüldük, yukarı çıkamıyoruz. 

Cadde de kalabalıkmıĢ, bari oraya gelin. 

#DirenGeziParki 
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476.  #direngeziparki Yesilkoy Florya 

 

RT !! ArkadaĢlar lütfen bir Ģeyler yapalım! sessiz 

kalmayalim ! FLORYA - YEġĠLKÖY - ATAKÖY 

#direngeziparki @otekidunyali 

 

477.  #direngeziparki mercankız. 

 

#DirenGeziParki #direngeziparkiizmir bornova ayakta! 

Ġnsanlar camlarda! Uyuma Türkiye!  

 

478.  #direngeziparki Nisan Erinç 

 

#direngeziparki Diren Ġstanbul! Uyumuyoruz. 

Uyutmuyoruz. 

 

479.  #direngeziparki yıldırım taĢan @yldrm_tsn bu gece Taksim'de olmak hayatımda yaptıgım en doğru Ģeydi,ama DURMAK YOK YOLA DEVAM #direngeziparki 
 

bu gece Taksim'de olmak hayatımda yaptıgım en doğru 

Ģeydi,ama DURMAK YOK YOLA DEVAM 

#direngeziparki 

 

480.  #direngeziparki Aysegul Altinel 

 

Cihangir/Gumussuyu sokaklarda! Uyuma istanbul! 

#direngeziparki http://instagram.com/p/Z_sGtMOz2d/  

 

481.  #direngeziparki Tugberk OLCER 

 

Gecenin 3 u ve tabak canak sesleri... Turkiye bu gece 

uyumayacak gece gunduz uyuyanlara inat 

#direngeziparki 

482.  #occupygezi DenĠz GümüĢzade 

 

#occupyturkey #direngeziparki bugünden yarına 

sözümüz var... el ele omuz omuza akp faĢizmine karĢı 

direniyoruz ... her kentte 

 

483.  #direngeziparki Alperen Pürçek 

 

Yarin 17.00'de Hep beraber mazluma zulmeden zalime 

sorulacak hesabimiz var! #AYAKLANTRABZON 

#direngeziparki @zekikayahan @oykucelikkk 

 

484.  #direngeziparki dtblackeagle 

 

#direngeziparki BU DAHA BASLANGIC 

MUCADELEYE DEVAM!!! 

 

485.  #direngeziparki Ezgi 

 

#direngeziparki direnin 

 

486.  #direngeziparki Gülesin Ulugöl 

 

AtĢehirrr uyuma!! #direngeziparki  

 

487.  #direngeziparki lebriz akdeniz 

 

Uyan Türkiye uyan #suan #direngeziparki  

 

488.  #direngeziparki ġan Bingöl 

 

Meclis uyuma biz hala ayaktayız! Milletin Vekilleri 

neredesiniz ? #türkiyemdireniyor #DirenGeziParki 

#GeziParkıCanlaBaĢla #KORKAKMEDYA 

 

489.  #direngeziparki Gizer 

 

Alsancağ'a giremiyorsak Bornova'yı yıkarız herkez 

Bornova meydana #direngeziparki 

 

490.  #direngeziparki Nunu 

 

Ġstiklalin yarisi bosaltildi istiklalde toplaniyoruz 

#direngeziparki 

 

491.  #direngeziparki 220V 

 

Konya Kültürparkta saat 11 deTaksim için Türkiye 

için. Lütfen R.T. #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

 

492.  #direngeziparki Aylin Aygıt 

 

Uyuma turkiye sen artik 'uyanik' bir milletsin. 

#direngaziparki #direngeziparki 

 

493.  #SesVerTürkiyeB

uÜlkeSahipsizDe

ğil 

220V 

 

Konya Kültürparkta saat 11 deTaksim için Türkiye 

için. Lütfen R.T. #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

 

494.  #direngeziparki Fazıl Can Çağlayan 

 

@eekaplan yarın Kadıkoy Meydandayız, ordan karĢıya. 

DireniĢe akar ! Hep destek TAM destek 

#direngeziparki 
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495.  #direngeziparki Onur Yalazı 

 

bu gece tarih yazmak icin sokaga cik! #direngeziparki 

#occupygezi 

 

496.  #occupygezi Onur Yalazı 

 

bu gece tarih yazmak icin sokaga cik! #direngeziparki 

#occupygezi 

 

497.  #direngeziparki Atalay Sıdar 

 

#direngeziparki diren Ġstanbul diren Türkiyem ! 

Günaydın Sevgili Ülkem ! 

 

498.  #direngeziparki Gizem 

 

Gurur duyuyorum bu direniĢten, birlikten, uyanıĢtan. 

Bu sefer kazanacağız! #direngeziparki 

 

499.  #direngeziparki direnbayan 

 

Uyandik mi? Uyandik di mi? Bu daha baslangic, 

mucadeleye devam #direngeziparki #direnistanbul 

#direnturkiye 

500.  #direngeziparki Caglar Corekli 

 

yarın trabzon meydanını dört gözle beklıyoruz Sanki 

uyusam ihanet edicekmiĢsim gibi hissediyorum!!! 

#direngeziparki 

 

501.  #direngeziparki Anıl Emre 

 

halk onurlu direniĢini sürdürüyor faĢizme karĢı yaĢam 

hakkını savunanlar direniĢe devam ediyor. 

#direngeziparki 

502.  #direngeziparki ♤..Eylül..♤ 

 

Sanatçılar nasıl çıkacak artık o tvlerin programına 

bütün sanatçılarımızdan protesto beklıyoruz 

#direngeziparki 

 

503.  #direngeziparki Yalova Yürüyen 

KöĢk 

 

Taksimdeki #direngeziparki olaylara tepki için yarın 

tüm yalovalıları ve herkesizi destek için köĢkümüze 

bekleriz. 

 

504.  #direngeziparki Berkay Karakaya 

 

Uyumak yok, yilmak yok direnise devam! Gazlari 

bitene, bizlere katilana kadar #occupygezi 

#direngeziparki 

 

505.  #occupygezi Öykü Su Akbel 

 

Bu gece uyumayın!Bu gece yıllar sonra tarih 

kitaplarında okuyacagnız 1 geceye tanıklık 

ediyorsunuz! #occupygezi #direngeziparki 

 

506.  #occupygezi Berkay Karakaya 

 

Uyumak yok, yilmak yok direnise devam! Gazlari 

bitene, bizlere katilana kadar #occupygezi 

#direngeziparki 

 

507.  #direngezi Laedri 

 

Yarın #antalya bugün Ġstanbul'da yaĢananlar için 

tepkisini ortaya koyacak #direngezi 

http://www.facebook.com/events/166911536818692/ 

… #yay #RT #occupygezi 

 

508.  #occupygezi Laedri 

 

Yarın #antalya bugün Ġstanbul'da yaĢananlar için 

tepkisini ortaya koyacak #direngezi 

http://www.facebook.com/events/166911536818692/ 

… #yay #RT #occupygezi 

 

509.  #direngezi emin öztürk 

 

Taksime gelin cogu yerde tehlike yok kalabalik yapin 

yeter,ideoloji kasmaniza gerek yok sokaga cikmak 

kadar basit #direngezi 

 

510.  #direngezi EndurolifeExtreme 

 

#occupygezi #direngezi Antalya, Cumhuriyet Meydanı 

1 Haziran Saat : 17.00 Denizli, Çınar Meydanı 1 

Haziran Saat :19.00 Bursa, Kültür Park 

 

511.  #occupygezi EndurolifeExtreme 

 

#occupygezi #direngezi Antalya, Cumhuriyet Meydanı 

1 Haziran Saat : 17.00 Denizli, Çınar Meydanı 1 

Haziran Saat :19.00 Bursa, Kültür Park 
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512.  #direngezi Özgün Tuna 

 

Ġstiklalde müdahele var! #direngezi 

 

513.  #direngezi @ozguntuna 

 

Ġstiklalde müdahele var! #direngezi 

 

514.  #direnizmir SSCB ferritin deniz 

 

#direngeziparkı biz de sana destek oluyoruz 

#direnizmir. saat 19.00 Alsancak iskele önü. 

 

515.  #direngezi Özgür Yücel 

 

Asla durmayacağız! #direngezi 

 

516.  #direngezi Baha UlaĢ 

 

Haklı direniĢine yarın akĢam Isparta'dan da tam destek 

var. #direngaziparkı #GeziParkıCanlaBaĢla #direngezi 

 

517.  #direngezi Pınar Bayrak 

 

Haydi ısparta valilik önüne !#direngezi 

 

518.  #direngezi GB 

 

Gezi Parki icin Alsancak Vapur Ġskelesindeyiz... 

Herkesi bekleriz ! #direngezi #geziparki #oppucygezi 

 

519.  #direngezi Umut Zengi 

 

Türkiyenin heryerinde olduğu gibi trabzpn meydanda 

da eylem varmıĢ... #direngezi 

 

520.  #direngezi videostar 

 

ĠSTĠKLAL ĠNANĠLMAZ KALABALĠK GELĠN 

GUCUMUZU GOSTERELĠM KORKACAK HĠC 

BĠSEY YOK #gezibizim #geziçintaksime #direngezi 

#direngeziparki 

 

521.  #direngezi Ömer 

 

#direngezi insanlıktan, bahsettiği dinin terbiyesinden 

ahlakından nasibini almamıĢlardan hesap sormak için 

diren! 

 

522.  #direngezi Mustafa Cihan 

Yılmaz 

 

Kapat televizyonunu, bilgisayarını sende yetiĢ direniĢe 

#direngezi 

 

523.  #direngezi pebbles 

 

galata tarafindan liseye kadar piril piril, kontrol yok 

gelin #direngezi 

 

524.  #direngezi melda börek 

 

Durmak yok devam! #direngezi son sansimiz olabilir. 

 

525.  #direngezi Esra Dogan 

 

Kugulu arkadaslarinizi kaybedeceginiz kadar kalabalik. 

Hadi gelin! #direngezi 

 

526.  #direngezi Utku Deriner 

 

Harbiyede onbinlerceyiz, gelin! #direngezi 

 

527.  #direngezi Betulca. 

 

deryatnr YARIN TAKSĠME GĠDĠYORUZ! #Direngezi 

 

528.  #direngezi Goksu Icoglu 

 

Yarın Londra'da Gezi için toplanıyoruz. Lütfen siz de 

sesimizi duyurmamıza yardım edin. @cuneytozdemir 

http://www.facebook.com/events/597999976911525/ 

… #direngezi 

 

529.  #direngezi eda 

 

Ġstiklal'de ĠSTĠKBAL savaĢı var arkadaĢlar uyanın! 

kalkın ayağa alkıĢ tutun Ģarkılar söyleyin :))) 

#DayanGeziPark #direngezi #OccupyGezi 

 

530.  #tayyipistifa beyzas  

 

#tayyipistifa #direngeziparkı ARKADAġLAR 

KATILIN LÜTFEN 
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531.  #direngeziparki Rufat Ahmadzada 

 

Yarın Bakü vakti ile saat 16:00-da (Tr-14:00) Türkiye 

Büyük Elçiliği önünde toplanıyoruz.. #direngeziparki 

#Bakuprotest 

 

532.  #direngeziparki Selçuk 

 

Kölnde yavas yavas toplaniyoruz Gezi parki için 

#direngeziparkı #direngeziparki #cologne #köln…  

 

533.  #tayyipistifa Yiit Korkut 

 

Olay gezi parkı değil sadece! Bu faĢizm'e direniĢ! 

Durmak yok! Yılmak yok! Yola devam #tayyipistifa 

#occupygezi 

 

534.  #tayyipistifa Hilal ✟ 

 

Atamın ve Ģehitlerin bana bıraktıgı toprakları sana 

sattırmaya hiç niyetin yok ġEREFSĠZ. #TayyipĠstifa 

 

535.  #direngeziparki Zor M. 

 

Ģu anda KAZIM KOYUNCU parkında toplanıyoruz 

arkadaĢlar. toplanıp gelin sizde. #direngeziparki 

 

536.  #direngeziparki duygu öztürk 

 

Taksim çok güzel gelsenize:) #direngezi 

#direngeziparkı #taksim #direnedirenekazanacagız 

http://instagram.com/p/Z_NGHoo5QL/  

 

537.  #direngeziparki Alperen M. 

YÖRÜK 

 

Yarın Trabzonda Ġstanbula destek için yürüyoruz. 

#direngeziparki 

 

538.  #direngeziparki UĢak Kartalları 

 

#direngeziparki çArĢı UĢak Yanında ! Yarin 18:00 dan 

itibaren stadyum önünde toplanıyoruz herkes gelirken 

atkisini... http://fb.me/BNngJbEf  

 

539.  #direngezi Aysegul Karacan 

 

#direngezi burdayiz gitmiyoruz! hadi sen de gel!! 

http://instagram.com/p/Z_OPytIjkq/  

 

540.  #direngezi Ipek Dinc Yüce 

 

Guzellik yarismasinda ünlü gecinenlere twit atin, tane 

ulkesini seven varsa yayini terk edip kalksin Taksim'e 

gitsin #occupygezi #direngezi 

 

541.  #direngezi Gazi Mahallesi 

 

Oyuncu Fırat Çelik: ''Ben burdayim siz nerdesiniz? 

Haydi herkes buraya!'' #direngezi  

 

542.  #direngezi Defne Halman 

 

New York'tan sesleniyoruz. 1 Haziran Cumartesi sabahı 

saat 10'da Union Square'den direniĢe katılacağız Haydi 

gelin  #direngezi #occupygezi 

 

543.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

Merve 

 

14:00'da Karabuk Belediyesi! 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

544.  #direngeziparki zeynebgabrali 

 

San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … #Occupygezi #Direngeziparki 

#Direngezi 

 

545.  #direngeziparki @zeynepgabrali 

 

San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … #Occupygezi #Direngeziparki 

#Direngezi 

 

546.  #occupygezi @zeynepgabrali 

 

San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … #Occupygezi #Direngeziparki 

#Direngezi 
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547.  #direngeziparki Tugay ġevik 

 

ArkadaĢlar yarın 17.00 de Ġstanbula destek için, 

stadyum meydanında toplanıyoruz destek olalım 

duyarlı olalım #direngeziparki RT 

 

548.  #direngezi serkeĢ panda 

 

yüzlerce insan gördüm gözleri, ciğerleri yanan. yine de 

durmadık! durmayacağız! #direngezi #occupygezi 

 

549.  #direngeziparki kalsai 

 

1 haziran cumartesi saat 16:00 da kayseri cumhuriyet 

meydanında gezi parkındakilere destek için 

toplanıyoruz arkadaĢlar #direngeziparki 

 

550.  #direngeziparki Egemen Eren Kara 

 

@ceyhunyilmaz yarın saat 18:00 SAMSUN YeĢilyurt 

AVM önünde toplanıyoruz.. @YesilKusTR 

#direngeziparki #occupygezipark 

 

551.  #occupygezi Egemen Eren Kara 

 

@ceyhunyilmaz yarın saat 18:00 SAMSUN YeĢilyurt 

AVM önünde toplanıyoruz.. @YesilKusTR 

#direngeziparki #occupygezipark 

 

552.  #direngeziparki Katharina Clark 

 

@firattanis 1Haziranda Saat 15 deTaksim Gezi 

Parkindaki kardeslerimize destek olmak icin Beyaz 

Saray onunde toplaniyoruz #DirenGeziParki 

 

553.  #direnizmir Hatice ALTINIġIK 

 

"@RadikalAktivist: IzmirBasmane'de direnis suruyor 

destek bekliyorz.Bdp il binasi onu korfez dershanesi 

karsisi #direnizmir #direngeziparkı 

 

554.  #direngeziparki zeynepgabrali 

 

Bgn Houston, yrn Dallas, New York, San Francisco'da 

turkiye icin toplaniyoruz! #DirenGeziParki 

#GeziParkıDireniyor  

 

555.  #direngeziparki Umut Güler 

 

#direngeziparki ANTALYA 17:00 CUMHURĠYET 

MEYDANI YARIN TOPLANIYORUZ !  

 

556.  #direngeziparki Eceradio 

 

Ġstanbul radyosunda toplaniyoruz #occupygezi 

#direngeziparki @okanbayulgen 

 

557.  #occupygezi Eceradio 

 

Ġstanbul radyosunda toplaniyoruz #occupygezi 

#direngeziparki @okanbayulgen 

 

558.  #direngezi Victor 

 

bugun alsancak iskeledeydik, yarinda fuarda olacagiz. 

#direngezi 

 

559.  #direngeziparki Katharina Clark 

 

@Seda_KavaK 1Haziranda Saat 15 deTaksim Gezi 

Parkindaki kardeslerimize destek olmak icin Beyaz 

Saray onunde toplaniyoruz #DirenGeziParki 

 

560.  #direngeziparki Kaan 

 

yarın saat 19:00da denizli çınar meydanında gezi parkı 

için toplanıyoruz direniĢe devam @zekikayahan 

#direngeziparki rt lütfen 

 

561.  #direngeziparki Kerem Deniz Koç 

 

Yarin 18 00 da Atakum Anfi Tiyatrosu onunde 

toplaniyoruz #direngeziparki 

 

562.  #direngeziparki Umut Güler 

 

#direngeziparki #direngeziparkı SAAT 17:00'DA 

CUMHURĠYET MEYDANINDA DESTEK AMAÇLI 

TOPLANIYORUZ UYUMA ANTALYA DESTEK 

OL BAYRAĞINI KAP GEL ! 

 

563.  #direngeziparki Tuygan Seferoglu 

 

yarın 17:00 Trabzon Öğretmen Evi önünde 

toplanıyoruz.. bu duruma sessiz kalma Trabzon.. 

#direngeziparki @Emiroglu_61 @tlg_dmrbg yayalim 

 

564.  #direngeziparki Arzu Özyazgan 

 

ĠZMĠR'E DUYURU! Yarın saat 17.00'da Fuar 

Kültürpark Kaskatlı Havuz'da toplanıyoruz! 

#direngeziparki  
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565.  #direngeziparki Golden Glider 

 

Fethiye kültür merkezinde pazar günü saat 14:00' de 

toplanıyoruz destek lütfen arkadaĢlar #direngeziparki 

566.  #occupygezi Onur 

 

Yarin Boston Common'da Turkiyedeki direnise destek 

icin toplaniyoruz #direngeziparki #occupygezi 

#direngeziparkiboston 

567.  #direngezi AHB 

 

Manisa; Yarın 19:00 Sekizler Parkı Manolya Meydanı 

Direniyor #7den77yeDireniyoruz #occupygezi 

#direngezi 

568.  #direngeziparki Atakan AltıntaĢ 

 

@yunusgunce Yarın Bolu'da saat 19.00'da Ġzzet Baysal 

Caddesinde toplanıyoruz. #direngeziparki 

569.  #direngezi Sinem 

 

Bu bir devrim, ciddiye alin, direnmeye devam edin 

#direngezi 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.4. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Birçok Biçimde Ağlar Oluşturma” 

Yönünde Tweetler 

 

ADET HASHTAG GÖNDERİCİ TWEET’İN İÇERİĞİ 

1.  #direngezi bacakboyu ĠĢte bunlar hep güzel insanlar. #direngezi #occupygezi 

http://instagram.com/p/Z805WIkgl8/  

2.  #direngezi Mistır Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi RT 

@Zerrinofficial: AN ĠTĠBARĠYLE ĠSTĠKLAL ! : 

http://twitter.com/Zerrinofficial/status/3405493044753

32609/photo/1pic.twitter.com/fStx8AFJFU  

3.  #direngezi kerem akgun 

 

Norveç'ten izleyeyim bari. Se denne videoen: 

DIREKTE/LIVE: Opptøyer i Istanbul 

http://www.vgtv.no/?id=65023  #direngeziparkı 

#direngezi 

4.  #direngeziparki 

 

Mistır Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi RT 

@Zerrinofficial: AN ĠTĠBARĠYLE ĠSTĠKLAL ! : 

http://twitter.com/Zerrinofficial/status/3405493044753

32609/photo/1pic.twitter.com/fStx8AFJFU  

5.  #occuypgezi  Mistır Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi RT 

@Zerrinofficial: AN ĠTĠBARĠYLE ĠSTĠKLAL ! : 

http://twitter.com/Zerrinofficial/status/3405493044753

32609/photo/1pic.twitter.com/fStx8AFJFU  

6.  #direngezi Cansu Ekmekcioglu Everyone should read this! RT @BurcuBaykurt: Why 

should we care about #occupygezi? 

http://wp.me/p10SZ7-4B  #DirenGezi #GeziBizim 

7.  #direngeziparki 

 

Deniz Eslek    

 

okanbayulgen kitap okuyor! #direngeziparki 

#occupygezi @ Taksim Gezi Parkı 

http://instagram.com/p/Z82xKizftZ/  

https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
http://instagram.com/p/Z82xKizftZ/
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8.  #occuypgezi Deniz Eslek    okanbayulgen kitap okuyor! #direngeziparki 

#occupygezi @ Taksim Gezi Parkı 

http://instagram.com/p/Z82xKizftZ/  

9.  #direngeziparki 

 

SelinMeral  @targetcu

lture 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk#DirenGeziParki 

 http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-i% 

C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=pyRiImfHmV&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … via @change 

10.  #direngeziparki 

 

DirenGezi 

Parkı  @DirenGeziPar

ki  

 

HalukLeventGeziParkı'nda. 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-

gezi-parkinda-310.html…#DirenGeziParki 

http://DirenGeziParki.com  

11.  #direngeziparki 

 

farovdıvaytrabit  @str

angebelief  

#direngeziparki@Taksim Gezi Parkı #DirenGeziParkı 

http://instagram.com/p/Z8jYiajRyY/  

12.  #direngeziparki 

 

evren  @evrenuzervb  Uzaklardan icim icime sigmiyor... #direngeziparki 

http://direngeziparki.com #occupytaksim#occupygezi 

13.  #direngeziparki 

 

OrkunBaĢarır  @orkun

basarir  

#direngeziparki(@TaksimGeziParkı#DirenGeziParkıw/

761others) http://4sq.com/11rKOsx  

14.  #direngeziparki 

 

farovdıvaytrabit  @str

angebelief 

#direngeziparki@Taksim Gezi Parkı #DirenGeziParkı 

http://instagram.com/p/Z8gIYwjR9L/  

15.  #direngezi Burhan Ökmen 

 

#direngezi http://m.t24.com.tr/haber/uygar-ozesmi-

taksim-direnisi-buyuyerek-devam-ediyor/230958 … 

16.  #direngezi emrah kavlak 

 

iyi geceler #direngezi #direngeziparki … Bu da bir 

esinkaynagiolarakgelsinhttp://www.youtube.com/watch

?v=X6OASOH_66A … 

17.  #direngeziparki 

 

emrahkavlak  @emrah

kavlak  

iyi geceler #direngezi #direngeziparki … Bu da bir 

esinkaynagiolarakgelsinhttp://www.youtube.com/watch

?v=X6OASOH_66A … 

18.  #direngezi chi 

 

NTV Canlı Yayını'nda ġerefine Tayyip Sesleri ...: 

http://youtu.be/eYYASzEjZkk  via @youtube 

#geziyegeziyekazanacagiz #direngezi #occupygezi 

19.  #direngeziparki 

 

Madeleine 

Elfenbein  @maddy_e 

Taksim protesters get cute with riot police 

#occupygezi#DirenGeziParkihttp://fb.me/RHXNiCU  

20.  #occupygezi 

 

Madeleine 

Elfenbein  @maddy_e 

Taksim protesters get cute with riot police 

#occupygezi#DirenGeziParkihttp://fb.me/RHXNiCU  

21.  #direngeziparki 

 

NazKocadere  @NazK

ocadere 

Bu halk sana boyun eğmeyecek #direngeziparki 

#taksimgeziparki @ Taksim Gezi Parkı 

#DirenGeziParkıhttp://instagram.com/p/Z89gquB5HN/  

22.  #direngeziparki 

 

TanemKenber  @Kirm

iziiKedi  

 

GeziParki#DirenGeziParki #geziyegeziyekazanacagiz 

HayvaniOldurmehttp://distilleryimage7.ak.instagram.co

m/89f7061ec97511e285f622000a1f8e95_7.jpg … 

https://twitter.com/targetculture
https://twitter.com/targetculture
http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-i%25
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/strangebelief
https://twitter.com/strangebelief
http://instagram.com/p/Z8jYiajRyY/
https://twitter.com/evrenuzervb
https://twitter.com/orkunbasarir
https://twitter.com/orkunbasarir
http://4sq.com/11rKOsx
https://twitter.com/strangebelief
https://twitter.com/strangebelief
http://instagram.com/p/Z8gIYwjR9L/
https://twitter.com/emrahkavlak
https://twitter.com/emrahkavlak
https://twitter.com/maddy_e
https://twitter.com/maddy_e
https://twitter.com/maddy_e
https://twitter.com/maddy_e
https://twitter.com/NazKocadere
https://twitter.com/NazKocadere
https://twitter.com/KirmiziiKedi
https://twitter.com/KirmiziiKedi
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23.  #direngeziparki 

 

DirenGeziParkı  @Dir

enGeziParki  

Gezi Parkı, Açık Hava Sineması'nda @TheRedHack 

belgeseliizleniyor.#DirenGeziParkihttp://DirenGeziPar

ki.com  

24.  #direngeziparki 

 

FatihYıldız  @fthyldz

7 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime#AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=iFGBSPCVwI&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … @change aracılığıyla 

25.  #direngeziparki 

 

NazKocadere  @NazK

ocadere 

#direngeziparki #taksimgeziparki @ Taksim Gezi Parkı 

#DirenGeziParkı http://instagram.com/p/Z89-SFh5ID/  

26.  #direngeziparki 

 

zuhalizmirli  @zuhal_

ce 

 

Akın var akın.GüneĢi zapt edeceğiz.GüneĢin zaptı 

yakın @TheRedHack #DirenGeziParki #occupygezi 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597691020

255098&l=32099bbc87 … 

27.  #direngeziparki 

 

ulrikemadenhof  @bro

tloss 

gezi Parkından canlı yayın: 

http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  #direngeziparki 

28.  #direngeziparki 

 

CaseyAldridge  @Cas

eyJAldridge 

―@maddy_e: Taksim protesters get cute with riot 

police #occupygezi #DirenGeziParki 

http://fb.me/RHXNiCYU ‖ #ows #Istanbul 

29.  #occupygezi  CaseyAldridge  @Cas

eyJAldridge 

―@maddy_e: Taksim protesters get cute with riot 

police #occupygezi #DirenGeziParki 

http://fb.me/RHXNiCYU ‖ #ows #Istanbul 

30.  #occupygezi Gökhan ÇatıkkaĢ    

 

http://instagram.com/p/Z85K4kBqjG/#  Biz nereye 

gideceğinizin kararını verdik #occupygezi #occupy 

#taksim #turkey #gezi #geziparkı #government #people 

31.  #occupygezi Sets    

 

30 dakikada "13295 kisinin 23006 tweet'i" eklendi, eski 

tweet'ler eklenmeye devam ediyor. 

http://socialdigger.org/geziparki/  #DirenGeziParkı 

#OccupyGezi 

32.  #occupygezi  zuhal izmirli    

 

Akın var akın.GüneĢi zapt edeceğiz.GüneĢin zaptı 

yakın @TheRedHack #DirenGeziParki #occupygezi 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597691020

255098&l=32099bbc87 … 

33.  #occupygezi  zuhal izmirli    

 

Akın var akın.GüneĢi zapt edeceğiz.GüneĢin zaptı 

yakın @TheRedHack #DirenGeziParki #occupygezi 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597691020

255098&l=32099bbc87 … 

34.  #occupygezi elif özgür    Canli yayina bakin, direnisi gorucekdiniz 

#direngeziparkı #occupygezi 

35.  #occupygezi アニル君 ☂    

 

Doğan Haber Ajansı dıĢında canlı yayın kaynağı 

göremedim. At least, There's #DHA for the 

#occupygezi broadasting live from the source. 

36.  #direngeziparki 

 

SsedaA  @Algida_seci

ci 

 

@ErsinYegane tabii ki ÇarĢı'sız olmazdı kaçırdıysan 

izle;)https://www.youtube.com/watch?v=TkxJphOZdA

k&feature=youtube_gdata_player …#DirenGeziParki 

37.  #direngeziparki DirenGezi Gezi Parkı'nda hayat devam ediyor. Kesintisiz canlı 

https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/fthyldz7
https://twitter.com/fthyldz7
https://twitter.com/NazKocadere
https://twitter.com/NazKocadere
http://instagram.com/p/Z89-SFh5ID/
https://twitter.com/zuhal_ce
https://twitter.com/zuhal_ce
https://twitter.com/brotloss
https://twitter.com/brotloss
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/Algida_secici
https://twitter.com/Algida_secici
https://twitter.com/DirenGeziParki


303 

 

 Parkı  @DirenGeziPar

ki  

yayın http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-

bayulgen-gezi-parkinda-310.html … #DirenGeziParki 

http://DirenGeziParki.com  

38.  #direngeziparki 

 

Nilgün 

Avan  @Nil_Wan 

Jammer'lardan etkilenenler inter continental'in 

wireless'ına girsinler..kilitsiz #gezibiziz 

#geziyegeziyekazanacagiz #DirenGeziParki 

39.  #direngeziparki 

 

T.C. denge 

valli  @dengevalli201

1 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/tr/kampanyalar

/taksim-i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-

aya%C4%9Fakalkdirengeziparki?share_id=ujekLkAuK

M&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_med

ium=twitter&utm_source=share_petition … @change 

aracılığıyla 

40.  #direngeziparki CGDM  @CigdemGL

GN 

 

#gezideagacnobeti canli yayin #DirenGeziParki 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-

gezi-parkinda-310.html … 

41.  #occupygezi 

 

Ozan Yılmaz   #GeziParkı'ndan canlı yayın da 

var:http://ustre.am/Z8Md  #OccupyGezi 

42.  #occupygezi 

 

Harika    

 

#Direngeziparkı #Occupygezi Taksim'den Canlı Yayın 

http://dha.com.tr/canli-yayin/  Orada olamasa da gönlü 

sizlerle olan bir sürü insan var inanın! 

43.  #direngeziparki 

 

Rojda 

Demirer  @rojdademir

er__ 

Agaclar nefes almaya devam edebilsin diye bu direnis! 

Bu kadar insani bu kadar yalin bu kadar 

vicdani!#direngeziparki http://pnr.ma/eBRDHE  

44.  #occupygezi 

 

inci k.    

 

http://www.youtube.com/watch?v=s4WkBjV127k … 

@pickpocketband sizi de görmek istiyoruz sahnede! 

#DirenGeziParkı #OccupyGezi #geziparkı için UYAN! 

45.  #direngeziparki 

 

alp 

oztekin  @alpoztekin  

 

#direngeziparki #ayagakalk #gezideağacnobeti 

#GeziBizim #GeziPark #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezi#OccupyTaksimhttp://www.paylas.com/ca

nli-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

46.  #occupygezi 

 

metin uyar    

 

@PINAR_OGUN Gezi parktan canli yayin icin (live at 

http://ustre.am/Z8Md  ) #DirenGeziParkı #occupygezi 

47.  #occupygezi KARAN    

 

"Ben zaten artık 76 yaĢımdayım. Alsın beni hapse atsın 

ama bu ağaçları bıraksın." #DirenGeziParkı 

#occupygezi http://www.59saniye.com/taksim-gezi-

parki-protestosuna-katilan-nine/ … 

48.  #occupygezi Sidar Gürkan    

 

Bu sese kulak versin vermesi gerekenler... 

http://youtu.be/ubYaQ36RuA  #GeziyeGeziyeKazanac

agiz #DirenGeziParkı #GeziBizim #occupygezi 

49.  #direngeziparki 

 

mete  @iloveuhagi  

 

―@DenizEslek: okanbayulgen kitap okuyor! 

#direngeziparki #occupygezi @ Taksim Gezi Parkı 

http://Instagram.com/p/Z82xKizftZ/ ‖ muhtesem ya.. 

50.  #occupygezi mete    

 

―@DenizEslek: okanbayulgen kitap okuyor! 

#direngeziparki #occupygezi @ Taksim Gezi Parkı 

http://Instagram.com/p/Z82xKizftZ/ ‖ muhtesem ya.. 

51.  #occupygezi Nokta Çelik    Helal olsun! Çoluk-çocuk gitmiĢler. #direngeziparkı 

https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
http://direngeziparki.com/
https://twitter.com/Nil_Wan
https://twitter.com/Nil_Wan
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/CigdemGLGN
https://twitter.com/CigdemGLGN
https://twitter.com/rojdademirer__
https://twitter.com/rojdademirer__
https://twitter.com/rojdademirer__
http://pnr.ma/eBRDHE
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/iloveuhagi
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 #occupygezi Canlı yayın için 

http://www.dha.com.tr/canli-yayin/   

52.  #direngeziparki 

 

Emre B  @poruk 

 

#Direngeziparki Hala bir umut var demekki. Biraz once 

ayrildim, kalabalik hic azalmadi. 

Cesurinsanlaratesekkurler.https://twitter.com/poruk/stat

us/340238430174867456 

53.  #occupygezi metin uyar    

 

Watching naber medya 

http://livestre.am/13J7N  @livestream aracılığıyla 

#occupygezi #DirenGeziParkı 

54.  #direngeziparki ErbilKutlu  @erbilkutl

u 

Gezi parkinda tam gaz !! #direngeziparki 

htps://vine.co/v/bYDlWiawwtb  

55.  #occupygezi Güney    Taksiciler, nakliyat arabalari! Gezi parki icin kornalar! 

Cansiniz! #occupygezi 

56.  #direngeziparki Yelta 

Köm  @yeltakom  

 

izmir, gezi parkı için toplanıyor 

https://www.facebook.com/events/175418139286251 

… #DirenGeziParki 

57.  #direngeziparki Melih Onur 

Ekinci  @melihonurek

inci 

Direne Direne Kazanacağız! FaĢizme KarĢı Omuz 

Omuza Sloganları atılırken #direngeziparki #direniĢ… 

http://instagram.com/p/Z9AoXdko3r/  

58.  #direngeziparki Melih Onur 

Ekinci  @melihonurek

inci 

Photo:Direne Direne Kazanacağız! FaĢizme KarĢı 

Omuz Omuza Sloganları atılırken #direngeziparki 

#direniĢ… http://instagram.com/p/Z9AoXdko3r/  

59.  #occuypgezi 

 

Yigit Sönmez    

 

―@bulentburgac: Gezi Parkinda su satan cocuk 

#occupygezihttp://twitter.com/bulentburgac/status/3402

02246321098753/photo/1pic.twitter.com/xWFm16ILGl

 ‖ Olay budur!!! #direngeziparkı 

60.  #occuypgezi Bisikletli UlaĢım    1 Haziran C.tesi 16:00'da bisikletlerle Taksim Gezi 

Parkı'na sahip çıkmaya gidiyoruz! #DirenGeziParkı 

#OccupyGezihttp://fb.com/events/315194611946212/ 

… 

61.  #occuypgezi 

 

BerkerMehmetKorkm

az    

 

paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-

310.html# … evinde olupta orda 

olamayanlar..ArkadaĢlarımızı direniĢimizi buradan 

izleyebilirsiniz !!! #DirenGeziParkı #occupygezi 

62.  #direngeziparki SinanU  @sinanu 

 

bu insanlar, güzel insanlar.. #occupygezi 

#direngeziparki #carsi melisina @sarpdokmeci 

http://instagram.com/p/Z9Bagkt9B7/  

63.  #occuypgezi 

 

Ali    

 

YeĢilin, doğanın dostu tüm insanlara gelsin... 

#occupygezi #DirenGeziParkı 

http://fizy.com/s/3xn3wl  

64.  #direngeziparki Yaz 

Guvendi  @yazguvend

i  

 

Ġmza, imza, imza...Taksim için daha iyi bir proje 

istiyoruz! #GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/petitions/taksi

m-i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki? 

65.  #direngeziparki Burcu 

Tunakan  @Magarica_

bubu 

#geziyegeziyekazanacagiz #geziparki #direngeziparki 

#occupygezi http://instagram.com/p/Z9CE2DCfT0/  

https://twitter.com/poruk
https://twitter.com/erbilkutlu
https://twitter.com/erbilkutlu
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
http://instagram.com/p/Z9AoXdko3r/
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/sinanu
http://instagram.com/p/Z9Bagkt9B7/
http://fizy.com/s/3xn3wl
https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/Magarica_bubu
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66.  #occuypgezi 

 

Burcu 

Tunakan  @Magarica_

bubu 

#geziyegeziyekazanacagiz #geziparki #direngeziparki 

#occupygezi http://instagram.com/p/Z9CE2DCfT0/  

67.  #direngeziparki rominaözipekçi  @rom

inaozipekci  

 

DURMAK YOK YOLA DEVAM! GEZĠ 

PARKI'NDAN CANLI YAYIN*****ĠNSANLARA 

HALA GEZĠ PARKINA AKIYOR.. 

http://haberartiturk.com/Haber/gezi-parki-nda-nobet-

devam-ediyor.html … … #DirenGeziParki‖ 

68.  #direngezi frida kahlo 

 

RT please.. watch live #occupygezi (live at 

http://ustre.am/Z8Md  ) #direngezi 

69.  #occuypgezi 

 

arıza deli    

 

sizin gaziniz varsa bizim maskemiz var! #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #geziparki 

#DirenGeziParkı http://twitpic.com/cucxr0  

70.  #occuypgezi 

 

Tunç Toker   

 

Direne direne kazanacağız.. 

http://nuve.biz/2013/05/30/kocaelili-cevrecilerin-dubai-

port-zaferi/ … #occupygezi #DirenGeziParkı 

#GeziBizim #inadinagezi 

71.  #direngeziparki kasabameyhanesi  @k

asabameyhanesi  

 

paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-

310.html … #DirenGeziParki #DirenGeziParkı 

#DirenGeziParkı http://www.paylas.com/canli- 

yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

72.  #occuypgezi 

 

Zehra Kafkaslı    

 

―@ozuckan: #OccupyGezi #OccupyTaksim CANLI 

YAYIN 

http://www.livestream.com/occupyworldnewsnow …‖ 

73.  #direngeziparki ertan 

çelik  @_ertancelik 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/tr/kampanyalar

/taksim-i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-

aya%C4%9Fakalkdirengeziparki?share_id=oYjAwRIsf

q&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_medi

um=twitter&utm_source=share_petition … @change 

aracılığıyla 

74.  #direngeziparki arzut.  @arzuturksclptr 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=BXsdVQDbVt&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … @change aracılığıyla 

75.  #direngeziparki Tuğçe 

Selçuk  @TuceSelcuk 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

https://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=nItSjJxGfK&utm_campaign=t

witter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_so

urce=share_petition … @change aracılığıyla 

76.  #direngeziparki metin 

uyar  @UyarMetin 

 

Cumhuriyet Haber Portalı - Gezi Parkı nöbetine yoğun 

ilgi 

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=419788&kn=7&ka

https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/Magarica_bubu
https://twitter.com/rominaozipekci
https://twitter.com/rominaozipekci
http://twitpic.com/cucxr0
https://twitter.com/kasabameyhanesi
https://twitter.com/kasabameyhanesi
https://twitter.com/_ertancelik
https://twitter.com/_ertancelik
https://twitter.com/arzuturksclptr
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/UyarMetin
https://twitter.com/UyarMetin
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=4&kb=7 … #geziparki #occupygezi #direngeziparki 

77.  #occuypgezi Goril   

 

#DirenGeziParkı #occupygezi Karar Bizim! 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embe

dded&v=JQcmaNaxJZM … 

78.  #direngeziparki ozge gunes  @osskeee Sevsen nolcak #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z9Dqg5hLvD/  

79.  #direngeziparki SelinG  @selunnn 

 

3.gun #direngeziparki #geziyegeziyekazanacagiz 

#dayangeziparki #occupygezi #occupytaksim… 

http://instagram.com/p/Z9Davhnex1/  

80.  #occuypgezi TGB    

 

AKP zihniyetinin Gezi Parkı'ta söktüğü ağaçları 

yeniden dikmeye gidiyoruz! 

http://bit.ly/17AIIzV  #occupygezi  

81.  #occuypgezi Ediz Hafızoğlu   

 

Fuat ne güzel sözler yazmıĢ! Görüntüler de harika, 

herkesin ellerine sağlık!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=JQcmaNaxJZM&sn

s=em … #occupygezi #geziparki 

82.  #direngezi Rengin Arslan Bu halk sana boyun eğmeyecek #direngezi 

http://instagram.com/p/Z9ET57hmkq/  

83.  #direngeziparki BüĢra 

Özdemir  @busralisin

dan 

Ağaçlar için direnen insanlık ormanı.. Gezi parkına 

gidemeyenler için link ; http://www.paylas.com/canli-

yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

#direngeziparki 

84.  #direngeziparki Özer 

Basaran  @oezerbasar

an 

Gezi çok güzel gelsenize #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z9EXOITU4H/  

85.  #direngeziparki Fotomovimiento  @Fo

tomovimiento  

 

Turquìa, 3 dìas protestando para evitar que construyan 

en un parque. Estas cosas llenan d esperanza. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.39567747

0548098.1073741866.100003175451373&type=3&l=1

1f5be37c6 … #direngeziparki 

86.  #occuypgezi Irem Öz   #OccupyGezi Küresel Kentlesme böyle olur cigerim 

http://www.youtube.com/watch?v=G40VgGctkN4 … 

87.  #direngezi collective 

 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

88.  #direngeziparki collective  @dilarayuc

esoy 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

89.  #occuypgezi collective  @dilarayuc

esoy 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

90.  #occuypgezi UlrikeRosa★   

 

Örgüt lideri kameralara yakalandı. @TheRedHack 

#direngeziparkı #occupygezi #taksimayagakalk 

http://twitter.com/SuhaBugay/status/340246166694420

480/photo/1pic.twitter.com/NAyeOW3xBG  

91.  #occuypgezi Serkan Günel   

 

Saat 01:45 itibariyle #DirenGeziParkı #occupygezi 

#taksimbizimistanbulbizim 

http://yfrog.us/jtwa9mmotszlpjqtytiscftzz … 

92.  #direngeziparki Bisikletli 

Kadin  @Esmer_Masa

Yazıklar olsun! - AyĢe ARMAN - Hürriyet 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23403043.asp … 

https://twitter.com/osskeee
https://twitter.com/selunnn
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/Fotomovimiento
https://twitter.com/Fotomovimiento
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/Esmer_Masal
https://twitter.com/Esmer_Masal
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l  @hurriyet aracılığıyla #DirenGeziParki 

93.  #occuypgezi gorillegal musicblog   

 

#DirenGeziParkı #occupygezi Karar Bizim! 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embe

dded&v=JQcmaNaxJZM … 

94.  #direngeziparki Yelta 

Köm  @yeltakom 

Bu gece çok daha kalabalık , #geziparkiicintaksime 

#direngeziparki http://instagram.com/p/Z9FTPRDNsb/  

95.  #occuypgezi Mehmet Ali YÜCEL    

 

Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. K. Marx 

… http://tmblr.co/Zt_OJymANdIL  #occupygezi 

#direngeziparkı 

96.  #occuypgezi Tunç Toker   

 

@selinasker http://nuve.biz/2013/05/30/kocaelili-

cevrecilerin-dubai-port-zaferi/ … faĢist devlete ve 

acımasız sermayeye bir darbe de Kocaeli'nden.. selam 

olsun Gezi Parkı'na.. #occupygezi 

97.  #occuypgezi Emek Dünyası   

 

#DirenGeziParkı çağrısına katılım 20 bini geçti, direniĢ 

sürüyor http://emekdunyasi.net/ed/toplum-

yasam/21419-direngeziparki-cagrisina-katilim-20-bini-

gecti-direnis-suruyor#.UafiKaomcPw.twitter … 

#GeziParkıĠçinTaksime #occupygezi @denizatam 

98.  #occuypgezi Emek Dünyası   
 

Emek Dünyası   

 

#DirenGeziParkı çağrısına katılım 20 bini geçti, direniĢ 

sürüyor http://emekdunyasi.net/ed/toplum-

yasam/21419-direngeziparki-cagrisina-katilim-20-bini-

gecti-direnis-suruyor#.UafiKaomcPw.twitter … 

#GeziParkıĠçinTaksime #occupygezi @denizatam 

99.  #occuypgezi Skinny Jeanli Ebabil   Hüsmen'in size bi mesajı var! #occupygezi 

http://twitpic.com/cud24k  

100.  #direngeziparki Duygu  @duygutekine

l 

Gece nöbeti. #DirenGeziParki 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #geziparki 

http://instagram.com/p/Z9AJifxTgZ/  

101.  #direngeziparki Huseyin 

Dogus  @huseyindogu

s 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=arWBJEwcMU&utm_campai

gn=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&ut

m_source=share_petition … @change aracılığıyla 

102.  #occuypgezi Neden TT oldu?  

 

Gezi Parkı'nın yıkılmasına karĢı çıkanlar, eyleme 

devam ediyor. Canlı yayın 

http://ustre.am/Z8Md  #occupygezi #DirenGeziParkı 

@PINAR_OGUN 

103.  #direngeziparki Hayrettin 

Gunc  @hayrettingunc 

 

Kafan yerinde,vücudun Gezi Parkı'nda olsun. Hala 

imzalamadıysan: 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki … #direngeziparki 

104.  #occuypgezi nuran yapalak   

 

buyrun taksime gidemeyenlere #direngeziparkı 

#occupygezi 

http://www.ustream.tv/channel/pinarogun … 

105.  #occuypgezi Cooloğlu   

 

Orada olmak vardı ! Gezi Parkı'ndan canlı yayın 

http://ustre.am/Z8Md  #occupygezi #DirenGeziParkı 

https://twitter.com/Esmer_Masal
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/duygutekinel
https://twitter.com/duygutekinel
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/hayrettingunc
https://twitter.com/hayrettingunc
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106.  #direngeziparki fulden 

çelik  @fifulelaa 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-

gezi-parkinda-310.html# … 49 bini gectiii 

#DirenGeziParki 

107.  #direngeziparki elasuleymangil  @ela_

suleymangil 

 

Live: Gezi Parki Istanbul! Oradaki arkadaslara 

tesekkurler, uzakdan da olsa yaninizdayiz! 

#OccupyGezi #direngeziparki 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-

gezi-parkinda-310.html# … 

108.  #occuypgezi elasuleymangil  @ela_

suleymangil 

 

Live: Gezi Parki Istanbul! Oradaki arkadaslara 

tesekkurler, uzakdan da olsa yaninizdayiz! 

#OccupyGezi #direngeziparki 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-

gezi-parkinda-310.html# … 

109.  #direngeziparki Ege Esen  @egeesen  @okanbayulgen Gezi Parkı'nda kitap okuyor. 

#DirenGeziParki http://instagram.com/p/Z8--DrAp5B/  

110.  #occuypgezi Anonymous 

Operations   

#RedHack has hacked AKP/Government Party ran 

council in Gaziantep/Antep over #OccupyGezi. (v 

@TheRedHack & @Hevallo) https://t.co/23PDb8W9T 

111.  #direngeziparki Anıl Basılı  @anilbasi 

 

#geziparki #direngeziparki #gezideagacnöbeti 

#vicdaninidinlebeniöldürme @ Taksim Gezi Parkı 

http://instagram.com/p/Z9GjwUAX78/  

112.  #direngeziparki Alp 

Altıntürk  @altinturk 

 

Would you sell #Eiffel Tower of #Paris to have a 

shopping mall on its ruins? They do! #direngeziparki 

http://edition.cnn.com/2013/05/30/world/meast/istanbul

-protests/ … 

113.  #direngeziparki Biri  @cenovena Gezi parki icin direndik, uykuya direnemedik! 

#direngeziparki http://instagram.com/p/Z9G3tRRfmS/  

114.  #direngeziparki Deniz 

Dinçkök  @DenizDinc

kok 

Binlerce kiĢi gece gündüz demeden nöbette. Yarın sen 

de gel! #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z9GXzfi-Xg/  

115.  #direngeziparki Sem  @laroccala 

 

yasaklasana, yasaklasana, nefes almayı yasaklasana! 

#direngeziparki http://www.paylas.com/canli-

yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

116.  #direngeziparki bekir aksoy  @bekyrr 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=jEamehDuKy&utm_campaign

=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_

source=share_petition … @change aracılığıyl 

117.  #direngeziparki Melis  @melisfalan 

 

Taksim Gezi Parkı ĠĢgali - DĠSK'in iĢgale katılımı: 

http://youtu.be/z57tz_rXVCY  #occupygezi 

@ayagakalktaksim @TaksimGeziParki #direngeziparki 

118.  #occuypgezi Melis  @melisfalan 

 

Taksim Gezi Parkı ĠĢgali-ĠÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 

http://youtu.be/69H0_Uz1Hds  #occupygezi 

@ayagakalktaksim @TaksimGeziParki #direngeziparki 

119.  #occuypgezi hakanuri 

 

http://stream.aljazeera.com/story/201305302148-

0022796 … #DirenGeziParkı #occupygezi Aljazeera 

haber sitesinden. Bizim haber sitelerinden bile böylesi 

yok!!!! 

https://twitter.com/fifulelaa
https://twitter.com/fifulelaa
https://twitter.com/ela_suleymangil
https://twitter.com/ela_suleymangil
https://twitter.com/ela_suleymangil
https://twitter.com/ela_suleymangil
https://twitter.com/egeesen
https://twitter.com/anilbasi
https://twitter.com/altinturk
https://twitter.com/altinturk
https://twitter.com/cenovena
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/laroccala
https://twitter.com/bekyrr
https://twitter.com/melisfalan
https://twitter.com/melisfalan
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120.  #direngeziparki Bahar  @baharoei 

 

Gezi parkina gelin! Ġmza verin! Gezi Parkı'nın 

yıkılmasına izin vermeyin! #direngeziparki / Let… 

http://instagram.com/p/Z9HMjbI2tZ/  

121.  #direngeziparki muhsinAKGÜN  @mu

hsinakgun  

30 Mayis'in fotografli özeti... #DirenGeziParki 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151511

488403043.1073741826.674148042&type=3 … 

122.  #occuypgezi Revolution News 

 

Occupy Istanbul Taksim Gezi Park 

http://wp.me/p2tE4G-3N  #OccupyGezi 

@MeltemArikan @iodemir @KatG4 @rousseau_ist 

@buell003 @15MBcn_int 

123.  #occuypgezi occupiedpalestine 

 

Protesters #OccupyGezi to save Istanbul park 

(#Occupy is still LIVE) 

http://stream.aljazeera.com/story/201305302148-

0022796 … cc. @Anon_Central #Anonymous 

@YourAnonLive #YAL 

124.  #direngezi 

 

efe aras  @arasefe 

 

Beyoğlu‘nda çatıĢma 

http://sozcu.com.tr/2013/gundem/beyoglunda-catisma-

2.html … #direngezi 

125.  #direngezi 

 

Dahi anlamindaki -de 

 

ÇARġI GRUBU GÜRSEL TEKĠN'E "100 TANE GAZ 

MASKESĠ VERĠN PARKI ALALIM.DÜRENĠġ 

GÜNÜDÜR" DEDĠ. #direngezi 

http://sozcu.com.tr/2013/gunun-icinden/carsinin-gursel-

tekinden-istegi.html … 

126.  #direngezi 

 

Ceren Danis 

 

―@yektakopan: AKPli milletvekili dalga geçti: Gaza 

ihtiyaçları var demek 

http://www.radikal.com.tr/politika/akpli_milletvekili_d

alga_gecti_gaza_ihtiyaclari_var_demek-1135718 … 

Mesele agac dikme meselesi degil, #direngezi 

127.  #direngezi 

 

Serkan Günel 

 

FaĢizm içeri atamadığını öldürmeye teĢebbüs eder! 

#direngezi #occupygezi #ahmetĢık #fasizm 

http://instagram.com/p/Z-K6jFjyK9/  

128.  #direngezi 

 

Ajans Press 

 

Gezi Parkı twitter trend topic listesinde ilk sırada: Gezi 

Parkı protestosu için açılan #direngezi baĢlıklı... 

http://dlvr.it/3RyZ3l  

129.  #direngezi 

 

fazila mat 

 

#Istanbul diretta video nuovo intervento con idranti 

polizia per disperdere la folla a #Taksim #Geziparki 

#direngezi http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  

130.  #direngezi Yasmin hala çat çat sesler geliyor, mermileri de tükenmiyor, 

#direngezi http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  

131.  #direngezi Saga Vasuki 

 

"@hellyeahelmyra: #direngezi 

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-980163 " okurken ck 

kotu oldum.. lutfen yayalim.. 

132.  #direngeziparki Özge Nalbantoğlu   Tayyibin ******* yıldıramaz bizleri! #direngeziparki 

@ Harbiye http://instagram.com/p/Z_YfkEywkJ/  

133.  #direngezi melek Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  

134.  #direngezi palmlover 

 

INSANLIGINIZ NEREDE? ―@aslihanis: Taksim 

metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar #direngezi http://twitpic.com/cugkbv ‖ 

https://twitter.com/baharoei
https://twitter.com/muhsinakgun
https://twitter.com/muhsinakgun
https://twitter.com/arasefe


310 

 

135.  #occuypgezi Lorax 

 

LIVE: Riot Police attacks protesters with gas in 

Istanbul   http://www.livestream.com/revoltistanbul  

#OccupyGezi #GeziParkı #RedHack #Anonymous 

136.  #occuypgezi T.C.TopalOsman #direngeziparkı Shoulder to shoulder against fascism 

http://tks.ibb.gov.tr/noc-player.php?id=17 …  

#OccupyGezi #Anonymous Turkish people support call 

137.  #direngezi Ecem Nadir 

 

OHA! ―@aslihanis:Taksim metrosuna gaz bombası atıp 

kapıları üstümüze kapadılar dönüp ĢiĢhaneden 

geliyoruz #direngezi http://twitpic.com/cugkbv ‖ 

138.  #direngezi emine noyan 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

139.  #direngezi Berfe AktaĢ #direngezi bu vicdanasızlığa diren!! 

http://instagram.com/p/Z-XUFam1UD/  

140.  #direngezi fatih kudug 

 

Rus Ġtar-Tass haber ajansı biber gazına bu karelerle 

vurgu yaptı http://www.itar-

tass.com/c1/755838.html  #taksimgeziparkı #direngezi 

#gziyegeziyekazanacagiz 

141.  #direngezi Damla Chatan ĠNSANLIĞIN NEREDE????????????????????? 

@RT_Erdogan #direngezi http://twitpic.com/cugkbv  

142.  #direngezi Kaos GL 

 

#direngezi! Taksim Gezi Parkı DireniĢiyle DayanıĢmak 

için Kaos GL Dergilerimizle saat 19:00'da Kuğulu 

Parktayız! http://fb.me/2oCbbVAGS  

143.  #direngezi Devrim Baba 

 

#direngezi taksimden canlı 

http://www.ustream.tv/channel/pinarogun?utm_campai

gn=ustre-

am&utm_source=14571749&utm_medium=social … 

144.  #occuypgezi Gökhan K. 

 

!RT Biber Gazı Bilgilendirmesi Ġçeride !RT 

http://forum.donanimhaber.com/m_60833984/tm.htm 

… #direngeziparkı #occupygezi #parkinasahipcik 

145.  #direngezi Gökhan K. 

 

!RT Biber Gazı Bilgilendirmesi Ġçeride !RT 

http://forum.donanimhaber.com/m_60833984/tm.htm 

… #direngeziparkı #occupygezi #parkinasahipcik 

146.  #direngezi Can 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  

147.  #direngezi zeynep alpay 

 

―@nisan_ak: Az önceki saldırıdan 

http://twitter.com/nisan_ak/status/34043202583828889

6/photo/1pic.twitter.com/AfUSRFEnaw ‖ #occupygezi 

#direngeziparkı #direngezi 

148.  #direngezi fatih kudug 

 

Rusya'nın Sesi Radyosu Rusça servisi. Kimyasal 

Tayyip'e biber gazı sıkan polis. 

http://rus.ruvr.ru/news/2013_05_31/Policija-

ispolzovala-slezotochivij-gaz-dlja-razgona-

demonstracii-v-Stambule-est-ranenie-7107/ … 

#direngezi #geziyegeziyekazanacagiz 

149.  #direngezi ġenhayat Alp 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic aracılığıyla 

150.  #occuypgezi TaĢkıĢla ġenlik Hızlı bir forum ortamı oluĢturulup, 19:00'daki eyleme 

birlikte geçilecektir! #DirenGeziParkı #OccupyGezi 
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 @taksimdayanisma @ayagakalktaksim 

151.  #direngezi Alara Toprak Taksim metrosu #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic aracılığıyla 

152.  #direngezi Ugur Sakarya 

 

** http://occupygezipics.tumblr.com/  ** 

#direngeziparkı #occupygezi #direngezi 

#geziyegeziyekazanacagiz HükümetYıkılsın 

YerineAVMYapılsın 

153.  #direngezi fulya akinci Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları insanların 

üstlerine kapamıĢlar!ġaka gibi!#direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic aracılığıyla 

154.  #direngezi FIRAT YILDIRIM 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

155.  #direngezi @berlinpostasi 

 

#direngezi bu aksam 19:00'da kotti'de! 

https://www.facebook.com/events/588543514510454/ 

… 

156.  #direngezi CEVREYI 

KATLETME   

 

#direngezi #taksim DĠKKAT ARKADAġLAR! 

TAKSĠMDE ĠKAMET EDEN, ÇATIġMA 

CĠVARINDA OLABĠLEN, YANLARINDA 

KAMERA (cont) http://tl.gd/n_1rkj8lg  

157.  #occuypgezi ✌ ☮#UpTheRebels ☮  

 

Live streaming of the conflicts in #Istanbul 

#Anonymous #Turkey #occupygezi ●●● 

─►http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  

158.  #direngezi Kerim Karakaya 

 

Ġstikamet gezi parkı. Tüm geliĢmeleri 

http://wsj.com.tr  den takip edebilirsiniz/ #occupygezi 

#direngezi #direngeziparkı 

159.  #direngezi Faruk Erman 

 

#occupygezi #direngezi kilisise bahcesine kadar 

bombaliyorlar https://vine.co/v/bYPADnUZOw7  

160.  #direngezi Faruk Erman 

 

#occupygezi #direngezi kilisise bahcesine kadar 

bombaliyorlar https://vine.co/v/bYPADnUZOw7  

161.  #direngeziparki Heja Bozyel 

 

Anonymous is with us! Meanwhile in Istanbul! 

http://occupygezipics.tumblr.com/   #occupygezi 

#direngeziparki @YourAnonNews 

162.  #occuypgezi Heja Bozyel 

 

Anonymous is with us! Meanwhile in Istanbul! 

http://occupygezipics.tumblr.com/   #occupygezi 

#direngeziparki @YourAnonNews 

163.  #direngezi Heja Bozyel 

 

Anonymous is with us! Meanwhile in Istanbul! 

http://occupygezipics.tumblr.com/   #occupygezi 

#direngeziparki @YourAnonNews 

164.  #occuypgezi ✌ ☮#UpTheRebels ☮  

 

Live streaming of the conflicts in #Istanbul 

#Anonymous #Turkey #occupygezi ●●● 

─►http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  @2_leviathan 

165.  #direngeziparki Zeynep Mengi 

 

Anonymous'tan Gezi Parkı eylemcilerine destek!  

#DirenGeziParki #occupygezi  

http://www.radikal.com.tr/turkiye/anonymoustan_gezi_

parki_eylemcilerine_destek-1135743 … 

166.  #occuypgezi Zeynep Mengi Anonymous'tan Gezi Parkı eylemcilerine destek!  

#DirenGeziParki #occupygezi  
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 http://www.radikal.com.tr/turkiye/anonymoustan_gezi_

parki_eylemcilerine_destek-1135743 … 

167.  #direngezi Zeynep Mengi 

 

Anonymous'tan Gezi Parkı eylemcilerine destek!  

#DirenGeziParki #occupygezi  

http://www.radikal.com.tr/turkiye/anonymoustan_gezi_

parki_eylemcilerine_destek-1135743 … 

168.  #direngezi Hülya Günal 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

169.  #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

#direngezi #occupygezi Yarin Londra'da Gezi parkiyla 

dayanismak icin 11'de Hyde Parkta toplaniyoruz!... 

http://fb.me/1sAuXRr4D  

170.  #direngeziparki Hande Aydin 

 

Ankara meclise yürüyor.. Önde Erdal BeĢikçioğlu 

#direngeziparki 

http://twitter.com/ssatsuma/status/34060607658618060

9/photo/1pic.twitter.com/OvzA9T6FxK ‖ 

171.  #direngeziparki elif kalan 

 

besiktasta evlerden sokaga tencere tava protestosu! 

#occupygezi #besiktas #direngeziparki eve de mi gaz 

atacaksın! http://youtu.be/Ze3AIjDE90w  

172.  #occuypgezi elif kalan 

 

besiktasta evlerden sokaga tencere tava protestosu! 

#occupygezi #besiktas #direngeziparki eve de mi gaz 

atacaksın! http://youtu.be/Ze3AIjDE90w  

173.  #direnankara 

 

T.Cmetehan 

TEKĠN1907 

 

"@chpcankayagenc: Ankara'nın sokaklarında direniĢ 

devam ediyor.#direngeziparki #direnAnkara 

http://twitter.com/chpcankayagenc/status/34060954633

6731136/photo/1pic.twitter.com/slIaklCg2E " 

174.  #direngeziparki  T.Cmetehan 

TEKĠN1907 

 

"@chpcankayagenc: Ankara'nın sokaklarında direniĢ 

devam ediyor.#direngeziparki #direnAnkara 

http://twitter.com/chpcankayagenc/status/34060954633

6731136/photo/1pic.twitter.com/slIaklCg2E " 

175.  #direngeziparki Yudum Kaymak Cezvelerle tencerelerle #direngeziparki @ BeĢiktaĢ 

http://instagram.com/p/Z_qM5Vssru/  

176.  #direngeziparki Melike Karasu 

 

http://www.livestream.com/revoltistanbul  #direngezipa

rki bir ses çıkacaksa bunda herkesin katkısı olmalı artık 

bir dur demelii 

177.  #direngeziparki Elif.C 

 

#direngeziparki 

http://halktvcanli.tumblr.com/  eskiĢehir ankara izmir 

taksimden canlı yayın yapan tek kanal !!!! 

178.  #direngeziparki Emir 

 

Kadikoyde herkes meydana dogru akin ediyor araclarin 

hepsi kornalarla ilerliyor #direnGeziParki #occupygezi 

http://4sq.com/117HcvU  

179.  #occuypgezi Emir 

 

Kadikoyde herkes meydana dogru akin ediyor araclarin 

hepsi kornalarla ilerliyor #direnGeziParki #occupygezi 

http://4sq.com/117HcvU  

180.  #direngeziparki  ⭐ ⭐ Furkan  ⭐  

 

Toma'nın ezdiği adam görseli gerçeği yansıtmıyor. 

Yalan haber yaymayın! Olayın gerçeği burada 

http://www.clydebanksubaquaclub.co.uk/9.html  #diren

geziparki 

181.  #direngeziparki Gizem Belen 

Akgüney 

Barbaros'ta kornalar, tencere kasikli halk, muhtesem!! 

http://twitpic.com/cul9qx  #occupygezi #direngeziparki 
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182.  #direngeziparki aylin güner Besiktas'tan tam destek #direngeziparki 

http://yfrog.us/g9splsydnlfevizhumhehjuuz … 

183.  #occuypgezi Gizem Belen 

Akgüney 

Barbaros'ta kornalar, tencere kasikli halk, muhtesem!! 

http://twitpic.com/cul9qx  #occupygezi #direngeziparki 

184.  #direngeziparki Buket Temel #direngeziparki diyen Barcelona helal sana 

http://instagram.com/p/Z_qnCPyvOR/  

185.  #direngeziparki mako 

 

#direngeziparki YARIN BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 

OLARAK SAAT 13:00 DA CUMHURĠYET 

MEYDANINDAYIZ 

https://www.facebook.com/events/457548691006689/4

57610127667212/?notif_t=like … 

186.  #direngeziparki Yusuf Nazım 

 

Hayat TV, 02.39 : Okmeydanı halkı sokakları 

doldurmuĢ durumda. 

http://www.hayattv.net/  #direngeziparki 

#TürkiyemDireniyor 

187.  #direngeziparki mako 

 

#direngeziparki YARIN BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 

OLARAK SAAT 13:00 DA CUMHURĠYET 

MEYDANINDAYIZ 

!https://www.facebook.com/events/457548691006689/

457610127667212/?notif_t=like … 

188.  #direngeziparki AyyaĢÇapulcu 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

TAKSĠMDEKĠ NÖBETÇĠ ECZANELER. 

PAYLAġALIM YAYALIM LÜTFEN! 

http://twitter.com/tugmerttt/status/34056267916708659

2/photo/1pic.twitter.com/jDD17TBwz1  

189.  #direngeziparki Erbil Kutlu 

 

Dolmabahceye ulastik !! RT !! @senaygurler 

@handedane @esingorur #direngeziparki 

https://vine.co/v/bYEMYZbH6gE  

190.  #direngeziparki Adil Can Akgün 

 

http://s7.directupload.net/images/130601/cwtg7pg8.swf

 … … Her Ģeyi yayınlayabilecek misiniz? Tabiki hayır. 

#direngeziparki 

191.  #direngeziparki Mert 

 

TarlabaĢı yanıyordu. Polisin terkettigi tek yer 

#occupygezi #direngeziparki @ Taksim Gezi Parkı… 

http://instagram.com/p/Z_rPwGBKP7/  

192.  #occuypgezi Mert 

 

TarlabaĢı yanıyordu. Polisin terkettigi tek yer 

#occupygezi #direngeziparki @ Taksim Gezi Parkı… 

http://instagram.com/p/Z_rPwGBKP7/  

193.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

AyyaĢÇapulcu 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

TAKSĠMDEKĠ NÖBETÇĠ ECZANELER. 

PAYLAġALIM YAYALIM LÜTFEN! 

http://twitter.com/tugmerttt/status/34056267916708659

2/photo/1pic.twitter.com/jDD17TBwz1  

194.  #direngeziparki Karhan Akay 

 

"@otekidunyali Ġstanbul!!!!! Ġzmir yanındaaaaaaaaaa.... 

#direngeziparki 

http://twitter.com/otekidunyali/status/34060858704069

8368/photo/1pic.twitter.com/kF0lTI6yma " harikasın 

izmiirrr 

195.  #direngeziparki ibukampus #DirenGeziParki BOLU Uyumuyor... Her Yer Taksim, 

Her Yer DireniĢ! http://fb.me/2kgl18aYm  

196.  #direngeziparki Berna Ekim RT canlı canlı #direngeziparki #occupygezi 

http://www.ustream.tv/channel/diren-gezi-
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 park%C4%B1?utm_campaign=t.co&utm_source=1460

8447&utm_medium=social … 

197.  #direngeziparki Erdem ġahin 

 

Taksim Gezi Parkı Eylemleri 

http://www.lekephotos.com/index.php/fotoroportajlar/it

em/42-taksim-gezi-park%25C4%25B1-

eylemleri.html … @Lekephotos aracılığıyla 

#direngeziparki #okanbayulgen 

198.  #occuypgezi Berna Ekim 

 

RT canlı canlı #direngeziparki #occupygezi 

http://www.ustream.tv/channel/diren-gezi-

park%C4%B1?utm_campaign=t.co&utm_source=1460

8447&utm_medium=social … 

199.  #direngeziparki AysunC 

 

02:35 ...Bütün site tencere tava parka indi ! Sabah bunu 

da unutma Türkiye!!!! #direngeziparki… 

http://instagram.com/p/Z_qyEIiOd9/  

200.  #direngeziparki Yusuf Nazım 

 

Hayat TV, 02.43 :Taksim Sıraselvilerden meydana 

çıkan bir grup geri püskürtüldü. 

http://www.hayattv.net/  #direngeziparki 

#TürkiyemDireniyor 

201.  #direngeziparki bad 

 

"Yazıklar OLSUN... #direngeziparki 

http://twitter.com/SirSureyyaonder/status/34056793631

6092416/photo/1pic.twitter.com/ObZx514zWw  

202.  #direngeziparki Aral 

 

#direngeziparki bir arkadaĢ canlı yayın yapıyor 

telefonuyla http://www.ustream.tv/channel/diren-gezi-

park%C4%B1 … 

203.  #direngeziparki DAMBA #direngeziparki taksim civarindaki tum evler wifi 

sifrelerinizi kaldirinnnn !!!!! 

204.  #direngeziparki Emre 

PekerOnaylanmıĢ 

hesap 

#Turk medyasi #direngeziparki hakkinda sus pus 

olabilir, ama bizim oyle bir niyetimiz yok, via 

@TurkiyeWSJ: http://on.wsj.com/138ZSPX  

205.  #direngeziparki BüĢranur KırıĢ ∞ 

 

ARKADAġLAR ġUNU YAYIN. DĠKKATLĠ OLSUN 

HERKES. #direngeziparki 

http://twitter.com/cerendemiir/status/340600843353075

713/photo/1pic.twitter.com/1gO69ohMVm  

206.  #direngeziparki Twittir o, Twit BeĢiktaĢ bildiğiniz gibi #direngeziparki: 

http://youtu.be/xRGbZJKyhgs?a  via @YouTube 

207.  #direngeziparki G. Ulkem GURBUZ uzaktan bile hoĢ gelen ses! #direngeziparki 

https://vine.co/v/bYEOtJMzx0D  

208.  #direngeziparki bmo 

 

youtube.com/watch?v=R_XGLm24TbU&feature=yout

ube_gdata_player … BEYLĠKDÜZÜ SALLANIYOR 

#DirenGeziParki 

209.  #direngeziparki Tutku Duran 

 

―@cerendemiir: ARKADAġLAR ġUNU YAYIN. 

DĠKKATLĠ OLSUN HERKES. #direngeziparki 

http://twitter.com/cerendemiir/status/340600843353075

713/photo/1pic.twitter.com/kgGVPjjN8U ‖ 

210.  #direngeziparki Yasemin Kennedie Atakoy karakolu'nda yuzlerce insaniz! #direngeziparki 

http://twitpic.com/culaoo  

211.  #direngeziparki Greenpeace 

TürkiyeOnaylanmıĢ 

hesap 

RT @acikradyo: Canlı yayınımız devam ediyor. 

#direngeziparki 

http://www.yayinonline.com/asx/radyoplayer.asp?rd=a

cikradyo … 
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212.  #direngeziparki Buse Dalkıran #direngeziparki @zulal_akdag (@ Rıhtım Meydanı w/ 

11 others) http://4sq.com/1aKiFT0  

213.  #direngeziparki campin Cadde sizinle!! #direngeziparki 

https://vine.co/v/bYEeQ0ZrhZu  

214.  #direngeziparki Onur Dalay Helal olsun FB den GS ye tebrik tweeti ! Bugün büyük 

bir gün ! 

https://twitter.com/12numaraorg/status/3406143861315

37921 … #direngeziparki 

215.  #direngeziparki Fulya Gulel Her yer Taksim her yer direnis! Antalya ayakta! 

#occupygezi #direngeziparki http://t.co/POoUqT7kMl  

216.  #direngeziparki Can Cihan Tum site ayaktayiz, uyutmuyoruz #DirenGeziParki 

https://vine.co/v/bYEeQjQHrJl  

217.  #occupygezi Fulya Gulel Her yer Taksim her yer direnis! Antalya ayakta! 

#occupygezi #direngeziparki http://t.co/POoUqT7kMl  

218.  #direngeziparki BarıĢ Ġpek 

 

*** BĠLGĠLENDĠRME *** SOSYAL MEDYANIN 

ENGELLENMESĠNE KARġI ÖNEMLĠ 

BULDUĞUNUZ FOTOĞRAF VE VĠDEO'LARI 

BĠLGĠSAYARINIZA KAYDEDĠN #direngeziparki 

219.  #direngeziparki Halkın Haberi 

 

*** BĠLGĠLENDĠRME *** SOSYAL MEDYANIN 

ENGELLENMESĠNE KARġI ÖNEMLĠ 

BULDUĞUNUZ FOTOĞRAF VE VĠDEO'LARI 

BĠLGĠSAYARINIZA KAYDEDĠN #direngeziparki 

220.  #direngeziparki Sevil Basaran 

 

Tophane saldırı görüntüleri 

http://youtu.be/urlEHZoh8J4  Lütfen buralarda dikkatli 

olun! #direngeziparki 

221.  #direngeziparki Berkay Özdoğu 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

dha canlı yayın 

http://newmedia.pivol.com/dhafeed.htm  

222.  #direngeziparki Onur Atahan 

 

―@chirimirim: saat 02:37 - 4. levent ayakta! direniĢ 

değil diriliĢ! #direngeziparki #geziparkıcanlabaĢla 

http://twitter.com/chirimirim/status/3406137691871723

52/photo/1pic.twitter.com/tpZndBS25s ‖ 

223.  #direngeziparki FATĠH ERDOĞAN 

 

Bu fotoğraf gerçek dıĢıdir gezi parkı olayları ile ilgisi 

yoktur PROVOKASYONA GELMEYELIM 

#direngeziparki 

http://twitter.com/umut_glden/status/340607891667030

016/photo/1pic.twitter.com/GWE9W538NQ " 

224.  #direngeziparki Aysegul Altinel Cihangir/Gumussuyu sokaklarda! Uyuma istanbul! 

#direngeziparki http://instagram.com/p/Z_sGtMOz2d/  

225.  #direngeziparki Mehmet Tutku Ergani Ġzmir'de Olaylar #direngeziparki 

http://fb.me/27WKz2v6T  

226.  #direngeziparki Zafer CANKUT TAKSĠM CĠVARINDA SKYPE 

KULLANABĠLENLER ULAġSIN BBC WORLD 

KONUġMAK ĠSTĠYOR ulaĢım 00447807427324 

#direngeziparki @LeventUzumcu 

227.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

Berkay Özdoğu #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

dha canlı yayın 

http://newmedia.pivol.com/dhafeed.htm  

228.  #direngeziparki Mr.ERDOĞMUġ ® #Direngeziparki Ne yaĢandı ve ne yaĢanıyor kısaca 

özetleyelim http://listelist.com/gezi-parkinda-yasanan-
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 insanlik-ayibinin-48-fotografta-ozeti-direngeziparki/ … 

229.  #direngeziparki keskinsirke 

 

Efeler Diyarı AYDINIMIZDAN da Gezi Parkına 

Destek 

https://www.facebook.com/photo.php?v=19598904722

1393&set=vb.100004308964269&type=2&theater … 

#direngeziparki 

230.  #direngeziparki Gizem Belen 

Akgüney 

Hukumet istifa sesleri Ortakoy'u inletiyor! 

http://twitpic.com/culbms  #occupygezi #direngeziparki 

231.  #direngeziparki Ali Sinan AVSAR 

 

Tophanede eylemcilere saldıran bıçaklı grubun 

videosu. #direngeziparki 

http://www.youtube.com/watch?v=urlEHZoh8J4 … 

232.  #occupygezi Gizem Belen 

Akgüney 

Hukumet istifa sesleri Ortakoy'u inletiyor! 

http://twitpic.com/culbms  #occupygezi #direngeziparki 

233.  #direngeziparki EnSBzTp 

 

#direngeziparki Bu bağlantıdan Taksim'i canlı olarak 

izleyebilirsiniz: http://www.ustream.tv/channel/diren-

gezi-park%C4%B1 … 

234.  #direngeziparki Can Değer Kaynak 

 

#direngeziparki NOT AL EriĢim kapanırsa burdan 

baglanın ! DNS ADRESLERĠ: 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 

GOOGLE DNS 208.67.220.220 ve 208.67.222.222 

235.  #direngeziparki Barıs Sucu 

 

#DirenGeziParki polis geri cekilmektedir taksimde 

olamayipta sosyal medyadan yardim etmeye 

calisanlarda sagolsun yonlendirdiler bazen bizi 

236.  #direngeziparki ferhan talib 

 

―@aliiiiii212: @iconjane @onuryuksel @yigitbulutt 

http://www.youtube.com/watch?v=urlEHZoh8J4&sns=

tw … akgençlik VATANDAġA SALDIRIYOR.‖ 

#direngeziparki 

237.  #direngeziparki Özgen Ergün 

 

New York'tan da Gezi Parkı'na Destek Var!!! 

#DirenGeziParki: 

http://youtu.be/XNAd8B45LGI  @youtube aracılığıyla 

238.  #direngeziparki ibukampus 

 

#DirenGeziParki BOLU Uyumuyor... Her Yer Taksim, 

Her Yer DireniĢ! YürüyüĢ devam ediyor 

#senyoksanbireksiğiz http://fb.me/ydRIrL8X  

239.  #direngeziparki Halkın Haberi 

 

*** ACĠL RT *** TOPHANE'DE RTE 

TARAFTARLARI DĠRENĠġÇĠLERE SALDIRDI 

http://www.youtube.com/watch?v=urlEHZoh8J4&featu

re=youtu.be … #direngeziparki 

240.  #direngeziparki Spina Pubica #direngeziparki http://tks.ibb.gov.tr/noc-

player.php?id=97 … Bağdat caddesi ayakta 

241.  #direngeziparki Tolga #direnkadikoy #direngeziparki (@ Boğa Heykeli w/ 46 

others) [pic]: http://4sq.com/15lVpKp  

242.  #direngeziparki Gürkan Özturan 

 

Tophane saldırı görüntüleri: 

http://youtu.be/urlEHZoh8J4  #direngeziparki 

#occupygezi 

243.  #direngeziparki sertaç özgümüĢ 

 

tophaneye dikkat !! 

http://www.youtube.com/watch?v=urlEHZoh8J4&sns=

tw … #direngeziparki 

244.  #direngeziparki BeTwin Us 

 

Turkiye laiktir! Laik kalacak!!! #heryertaksim 

#direngeziparki @ Batı AtaĢehir 

http://instagram.com/p/Z_s5g5MDdI/  
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245.  #occupygezi 

 

Gürkan Özturan 

 

Tophane saldırı görüntüleri: 

http://youtu.be/urlEHZoh8J4  #direngeziparki 

#occupygezi 

246.  #direngeziparki ibukampus #DirenGeziParki BOLU Haykırıyor "Her Yer Taksim, 

Her Yer DireniĢ!" http://fb.me/2CWxJAQYP  

247.  #direngeziparki Emir 

 

inlerce insan altiyol'da. Her taraftan akin akin cogaliyor 

sogutlucesmeye dogru tasiyor #direnGeziParki 

#occupyTa... http://4sq.com/117J1c3  

248.  #occupygezi 

 

Emir 

 

inlerce insan altiyol'da. Her taraftan akin akin cogaliyor 

sogutlucesmeye dogru tasiyor #direnGeziParki 

#occupyTa... http://4sq.com/117J1c3  

249.  #direngezi Kemal Özkan 

 

Engellemeye karsi http://spotflux.com  vpn servisi cok 

basit kuruluyor #direngezi #direngaziparki 

#DirenIstanbul #ocuppygezi @ilkerdurali 

250.  #direngeziparki Kemal Özkan 

 

Engellemeye karsi http://spotflux.com  vpn servisi cok 

basit kuruluyor #direngezi #direngaziparki 

#DirenIstanbul #ocuppygezi @ilkerdurali 

251.  #direngezi TC vatandaĢı Pınar 

 

http://www.istanbulbarosu.org.tr/images/haberler/GEZI

PARKSUCDUYURUSU.pdf … Ġstanbul Barosu suç 

duyurusunda bulunuyor...#direngezi #direntaksim 

252.  #direngezi Zekeriya Tor 

 

@handedane #direngezi #GeziyeGeziyeKazanacağız 

eski bakanları geziparkı yıkımı ve polisin yaptığı 

hukukdıĢıdır 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embed

ded&v=W_yZy- 

253.  #direngezi Laedri 

 

Yarın #antalya bugün Ġstanbul'da yaĢananlar için 

tepkisini ortaya koyacak #direngezi 

http://www.facebook.com/events/166911536818692/ 

… #yay #RT #occupygezi 

254.  #occupygezi 

 

Laedri 

 

Yarın #antalya bugün Ġstanbul'da yaĢananlar için 

tepkisini ortaya koyacak #direngezi 

http://www.facebook.com/events/166911536818692/ 

… #yay #RT #occupygezi 

255.  #direngezi  cinsiyetcisiniz Iste Taksimde olanlari gosteren bir video daha 

#occupygezi #direngezi http://fb.me/1KsgQxHrh  

256.  #occupygezi cinsiyetcisiniz Iste Taksimde olanlari gosteren bir video daha 

#occupygezi #direngezi http://fb.me/1KsgQxHrh  

257.  #direngezi  avuç içleri "@Simsponge: ĠSTANBUL GAZ FESTĠVALĠ… 

#direngezi #occupygezi 

http://twitter.com/Simsponge/status/340473742964707

329/photo/1pic.twitter.com/FpZsVvIheG " 

258.  #occupygezi 

 

avuç içleri 

 

"@Simsponge: ĠSTANBUL GAZ FESTĠVALĠ… 

#direngezi #occupygezi 

http://twitter.com/Simsponge/status/340473742964707

329/photo/1pic.twitter.com/FpZsVvIheG " 

259.  #direngezi  cinsiyetcisiniz 

 

Eylemcilerden Sinan Çetin'e tepki: Ağaoğlu'na git... 

#occupygezi #direngezi Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret 

etmek... http://fb.me/2fD2hxuKG  

260.  #occupygezi cinsiyetcisiniz Eylemcilerden Sinan Çetin'e tepki: Ağaoğlu'na git... 

#occupygezi #direngezi Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret 
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  etmek... http://fb.me/2fD2hxuKG  

261.  #occupygezi News & Lulz Live stream #occupygezi #Turkey -> 

http://istanbul.indymedia.org/  #Anonymous 

262.  #direngezi  Gamze Malkoç 

 

Markalar #annelergeziicindireniyor , sen neye karar 

verdin ? #occupygezi #direngezi #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z- 

263.  #occupygezi 

 

Gamze Malkoç 

 

Markalar #annelergeziicindireniyor , sen neye karar 

verdin ? #occupygezi #direngezi #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z- 

264.  #direngeziparki  Gamze Malkoç 

 

Markalar #annelergeziicindireniyor , sen neye karar 

verdin ? #occupygezi #direngezi #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z- 

265.  #direngezi  Volga Calderon 

 

Yarin New York'da buradan #direngezi'ye destek icin 

planlar var, ben (Secil) burda olacagim, baska... 

http://fb.me/28DzLtuCJ  

266.  #occupygezi 

 

atrintr 

 

sanıyorum en güzel bu video özetliyor. ĠZLE ĠZLET 

#CNN #anonymous #occupygezi #direngeziparkı 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10151629121

113164 … 

267.  #direngezi  cinsiyetcisiniz 

 

Uluslararasi Af Orgutunden Turkiye icin acil eylem 

cagrisi #direngezi #occupygezi... 

http://fb.me/1xrQC93ht  

268.  #occupygezi 

 

cinsiyetcisiniz 

 

Uluslararasi Af Orgutunden Turkiye icin acil eylem 

cagrisi #direngezi #occupygezi... 

http://fb.me/1xrQC93ht  

269.  #direngeziparki baran atmanoglu yürüyoruz en azından.. #direngeziparki (@ Pangaltı w/ 

5 others) http://4sq.com/12TPc64  

270.  #direngezi tutku 

 

polis müdahalesi yok diyen vali için gelsin bu 

görüntüler uzaylı istilası mı yoksa bu #direngeziparkı 

#direngezi  http://geziparkitv.blogspot.it/  

271.  #direngezi ozlem yildirim 

 

buz evdeyiz ama sizinleyiz. ediz o agaclarin altinda 

sevgilisiyle opusecek! #direngezi #occupygezi… 

http://instagram.com/p/Z-2JBdN-pP/  

272.  #direngeziparki Merve #taksim #taksimgeziparki #catisma #direngeziparki 

#occupygezi http://instagram.com/p/Z-1_BoN3-E/  

273.  #occupygezi Merve #taksim #taksimgeziparki #catisma #direngeziparki 

#occupygezi http://instagram.com/p/Z-1_BoN3-E/  

274.  #direngezi chi 

 

Gezi Parkı Canlı Yayını: Gezi Parkı Canlı Yayını   -   2 

http://geziparkitv.blogspot.com/2013/05/gezi-park-

canl-yayn.html?spref=tw … #direngezi #occupygezi 

Vali yalan söylüyor!Polis saldırıyor! 

275.  #direngezi Mert Öztürk 

 

http://www.ustream.tv/channel/okanbay%C3%BClgenf

m?utm_campaign=t.co&utm_source=14575601&utm_

medium=social … canlı yayın #direngezi 

276.  #direngezi EKREM ÇAĞAN Direnenlere Bin Selam ! FaĢizme Geçit Yok ! 

#direngezi http://fb.me/20LPKZWjm  

277.  #direngezi songül 

 

#direngezi #occupygezipark 

http://twitter.com/deeffnnee/status/3404880244733624

34/photo/1pic.twitter.com/XsRrF84A7M  
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Ah be teyzem. Dogrusun.. Dogrusun da !! 

278.  #direngezi bikbik Izmir uyumuyor! #direngezi #izmirdegezi 

http://instagram.com/p/Z-7QDjGy0-/  

279.  #direngezi Çağıl ALTAY 

 

EskiĢehir Eti Park direniyor #direngezi park 

http://pbs.twimg.com/media/BLm9HTKCIAEYgYJ.jpg 

… 

280.  #direngezi Gurdal 

 

#america #usa #amerika #agac diker bizimkiler soker 

#direngezi #direngeziparki #yesil #green #tree… 

http://instagram.com/p/Z-8b3sp4oT/  

281.  #direngezi kastamonununsesi™ 

 

gaz bombası atıp kapıları üstümüze kapattılar.geri 

dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic aracılığıyla 

282.  #direngezi Erdal BA Gumussuyundan Direnise Devam! #direngezi 

http://instagram.com/p/Z-890hG8gl/  

283.  #occupygezi keytarist Zıpla! Zıpla! Taksim için zıpla! Çanakkale sizinle! 

#direngeziparkı #occupygezi http://sdrv.ms/17EIwzn  

284.  #direngeziparkı keytarist Zıpla! Zıpla! Taksim için zıpla! Çanakkale sizinle! 

#direngeziparkı #occupygezi http://sdrv.ms/17EIwzn  

285.  #direngezi sebla_kucuk Ġstiklal'de 'Tayyip istifa' sloganları atılıyor. Tarihe 

tanıklık ediyoruz! #direngezi http://campl.us/o8WD  

286.  #direngezi ~SıRaDaN ßiRi~ Gezi Parkında Ġntercontinental ve Divan Otellerinin 

Wirelessları ġĠFRESĠZ ! KULLANIN! #direngezi 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

287.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

~SıRaDaN ßiRi~ Gezi Parkında Ġntercontinental ve Divan Otellerinin 

Wirelessları ġĠFRESĠZ ! KULLANIN! #direngezi 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

288.  #direngezi Dag. 

 

―@gafebesi: Lüleburgaz: RT  @sidensergen 

Lüleburgaz Kongre Meydanı 

http://twitter.com/sidensergen/status/340517105654960

132/photo/1pic.twitter.com/G1anPxYHSo ‖ 

#direngeziparki #direngezi 

289.  #direngezi c. aslı filiz 

 

#occupygezi fotoğrafları 

http://occupygezipics.tumblr.com/   #direngeziparki 

#direngezi 

290.  #direngezi Verd-i Cenan Dikkat dikkat divan ve intercontinentalin wifi leri 

AÇILDI.#DirenGeziParki #direngezi #direngaziparki 

291.  #occupygezi c. aslı filiz 

 

#occupygezi fotoğrafları 

http://occupygezipics.tumblr.com/   #direngeziparki 

#direngezi 

292.  #direngezi memo-random #direngezi insan akıyor!!! Kalan %50 burada !!! 

https://vine.co/v/bYQ1dw2bWQ0  

293.  #direngeziparki Sthenno 

 

taksim tütüyor. #bibergazi #geziparkı #eylem #catisma 

#ayagakalk #occupygezi #direngeziparki @… 

http://instagram.com/p/Z-_u2gDKbV/  

294.  #occupygezi Sthenno 

 

taksim tütüyor. #bibergazi #geziparkı #eylem #catisma 

#ayagakalk #occupygezi #direngeziparki @… 

http://instagram.com/p/Z-_u2gDKbV/  

295.  #direngezi parêzer Ceylan ve divan oteli Wifi açtı.. Haberiniz ola... 



320 

 

#direngeziparkı #direngezi #occupygezi 

296.  #direngezi Aysegul Karacan #direngezi @ TarlabaĢı 

http://instagram.com/p/Z_AqLyojhE/  

297.  #direngezi gonca bayraktar 

 

#occupygezi #direngezi Intercontinental ve Ceylan 

otelleri sifrelerini kaldirdi bu aglari gorenler twitter ve 

fb sayfalarindan takıp etsin 

298.  #direngezi blind_f Helal Divan'a ! Wifi leri herkese açmıĢ! #direngezi 

#gezibizim #occupygezi 

299.  #direngezi Berk B. 

 

Korkmayın, bi merhaba diyip çıkacağız :) #direngezi 

#istanbul #riot #we #will #get #what's #rightfully… 

http://instagram.com/p/Z_BfAeq_tr/  

300.  #direngezi   Tolga AKMAN 

 

#direngezi #DirenGeziParki #occupygezi @ 

Galatasaray Meydanı 

http://instagram.com/p/Z_CA4_IWb0/  

301.  #occupygezi Tolga AKMAN 

 

#direngezi #DirenGeziParki #occupygezi @ 

Galatasaray Meydanı 

http://instagram.com/p/Z_CA4_IWb0/  

302.  #direngezi   Nora Jartan Taksim'e çıkarken.. #occupygezi #direngezi 

http://instagram.com/p/Z_CUyBqSxd/  

303.  #occupygezi sinem biyik 

 

#tayyipistifa #direngeziparki #occupygezi 

#occupytaksim #omuzomuza sdikkaya ecandase 

http://instagram.com/p/Z_CWyGl9Gy/  

304.  #tayyipistifa sinem biyik 

 

#tayyipistifa #direngeziparki #occupygezi 

#occupytaksim #omuzomuza sdikkaya ecandase 

http://instagram.com/p/Z_CWyGl9Gy/  

305.  #direngezi   r3dh4ck RT LÜTFEN : Mete Cad. Seyran Apt. Devlet Opera ve 

Balesi Müd. Binası önü. Wifi isimi Turizm_Danisma 

sifresi 12345678 #DirenGezi #REDHACKr3dh4ck 

306.  #direngezi   Nazli 

 

Cesur #halktv cesur yurttas. Gercek #medya budur 

#sansursuz medya budur #direngezi #occupygezi 

http://instagram.com/p/Z_CqmCrDmb/  

307.  #direngezi   Cosmos 

 

RT LÜTFEN : Mete Cad. Seyran Apt. Devlet Opera ve 

Balesi Müd. Binası önü. Wifi isimi Turizm_Danisma 

sifresi 12345678 #DirenGezi #REDHACK 

308.  #direngezi   Mesut 

URGANCILAR 

 

Aman ha,Ergenekon falan demesinler yine! #direngezi 

#direngeziparkı  

http://twitter.com/Sen_Ben_Yok/status/3405243787458

68288/photo/1pic.twitter.com/30XV4RaZej ‖ 

309.  #direngeziparki Sthenno 

 

#direngeziparki #ayagakalk #occupygezi #bibergazi 

#catisma (@ Taksim Gezi Parkı #DirenGeziParkı w/ 

@kubilayugur) http://4sq.com/17bmpQj  

310.  #occupygezi Sthenno 

 

#direngeziparki #ayagakalk #occupygezi #bibergazi 

#catisma (@ Taksim Gezi Parkı #DirenGeziParkı w/ 

@kubilayugur) http://4sq.com/17bmpQj  

311.  #direngezi   bGm 

 

Mete Cad. Seyran Apt. Devlet Opera ve Balesi Müd. 

Binası önü. Wifi isimi Turizm_Danisma sifresi 

12345678 #DirenGezi #REDHACK 

312.  #direngezi   hassas Mete Cad. Seyran Apt. Devlet Opera ve Balesi Müd. 

Binası önü. Wifi isimi Turizm_Danisma sifresi 
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 12345678 #DirenGezi #REDHACK 

313.  #direngezi   Uğur Can ERTÜRK 

 

#direngezi Zeynep (@ Kuğulu Park w/ @huseyin8 

@zynppppppp @onur_aksoy_ @saimurat 

@beratgokmen) http://4sq.com/11tGwkc  

314.  #direngezi aylin akayoğlu 

 

Gercekten sözün bittiği nokta. Lanet olsun avm'nize ! 

#direngezi #direngeziparki YeĢili korumak… 

http://instagram.com/p/Z_DzeMu9hk/  

315.  #tayyipistifa Çağrı Nerkiz 

 

Tayyip bize ayran alsana... #direngeziparkı 

#tayyipistifa #ankaradadireniyor 

http://yfrog.us/0nubpxyaithlpbggidofmfuez … 

316.  #tayyipistifa Tolga Uludemirciler 

 

#direngezi #taksim #tayyipistifa #fasizme #karsi #omuz 

#omuza #istanbul #direnis #turkey #gezibizim… 

http://instagram.com/p/Z_CTnSl0Yf/  

317.  occupygezi MeLike Tufanyazici #tayyipistifa #direngeziparki #occupy 

http://instagram.com/p/Z_EdYBJZhb/  

318.  #tayyipistifa  MeLike Tufanyazici #tayyipistifa #direngeziparki #occupy 

http://instagram.com/p/Z_EdYBJZhb/  

319.  #direngezi Ahmet Burak 

 

Canlarim benim yaa.. Nasil yorulmislarsa artik :( 

#occupygezi #direngezi 

http://instagram.com/p/Z_EkMBw8k6/  

320.  #direngezi FSN 

 

RT LÜTFEN  : Mete Cad. Seyran Apt. Devlet Opera ve 

Balesi Müd. Binası önü. Wifi isimi Turizm_Danisma 

sifresi 12345678 #DirenGezi #REDHACK 

321.  #direngezi Michelle 

 

Demonstrator has just lost his life because of Pepper 

Gas used By Turkish cops 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=385785781

525931&set=a.313167835454393.61796.31316510545

4666&type=1&theater … #DirenGezi v 

@nabucadnezzar 

322.  #direngezi Erman Yaman 

 

Bunlar da mı bindirilmiĢ kıt'a? Helal olsun size biber 

gazı yiyeceğini bile bile meydanları dolduranlar 

#direngezi http://youtu.be/pN-LQbqcDG0?ac  

323.  #tayyipistifa Korhan Sönmezer 

 

Taksim'e uzaktan bakmak.. 

http://twitter.com/sondakikam/status/340529108276633

601/photo/1pic.twitter.com/MhJKqmpR5z  sadece 

yeĢili korumak uğruna değer mi??? bu halka yapılır 

mı?? #tayyipistifa 

324.  #tayyipistifa TC Mert Demirsöz 

 

#tayyipistifa #istanbulvalisiistifa 

http://cagdasses.com/galeri/97-43-sosyal-medya39da-

gezi-parki-eylemi.html … 

325.  #direngezi banu uruçoğlu 

 

RT LÜTFEN : Mete Cad. Seyran Apt. Devlet Opera ve 

Balesi Müd. Binası önü. Wifi isimi Turizm_Danisma 

sifresi 12345678 #DirenGezi 

326.  #direngezi Emrah Sibil 

 

31.05.2013 #izmir #alsancak #gundogdumeydani 

yakaladığım en anlamlı kare.. #dayangeziparkı 

#direngezi… http://instagram.com/p/Z_DyMiG74L/  

327.  #direngezi Aydin|Y 

 

buda güzel Ģehrim edirnem,  adrian.no.polis' ten... RT 

@z_sozbir #direngezi  #Edirne 

http://twitter.com/z_sozbir/status/34053165573748326

5/photo/1pic.twitter.com/PsGyq0Nu6J  
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328.  #direngezi MahĢerin 4ncü Atlısı 

 

#DirenGezi NE YAPSAN TSK NIN RUHUNU YOK 

EDEMEZSĠN Polis gaz sıkıyor, asker maske dağıtıyor. 

http://ow.ly/lAqO9  

329.  #occupygezi 

 

A.Anonymous 

 

Now on @HuffPostLive: Anti-government protests 

spreading in #Turkey - http://huff.lv/17F4rXg  

#OccupyGezi 

330.  #direngezi oya  

 

―@RedHackHaberMete Cad. Seyran Apt. Devlet Opera 

ve Balesi Müd. Binası önü. Wifi isimi 

Turizm_Danisma sifresi 12345678 #DirenGezi 

#REDHACK‖ 

331.  #direngezi Goksu Icoglu 

 

Yarın Londra'da Gezi için toplanıyoruz. Lütfen siz de 

sesimizi duyurmamıza yardım edin. @cuneytozdemir 

http://www.facebook.com/events/597999976911525/ 

… #direngezi 

332.  #occupygezi   A.Anonymous 

 

Tear gas and water cannon at protest in #Instanbul 

MT  @sercansolmaz 

http://twitter.com/sercansolmaz/status/3405333068084

96128/photo/1pic.twitter.com/1D3Y6WIphW   

#occupygezi  #direngeziparkı 

333.  #direngeziparkı A.Anonymous 

 

Tear gas and water cannon at protest in #Instanbul 

MT  @sercansolmaz 

http://twitter.com/sercansolmaz/status/3405333068084

96128/photo/1pic.twitter.com/1D3Y6WIphW   

#occupygezi  #direngeziparkı 

334.  #direngeziparkı FSN 

 

#direngeziparki Mete Cad.SeyranApt.DevletOpera ve 

BalesiMüd.Binası önü. Wifi isimi Turizm_Danisma 

sifresi 12345678 #DirenGezi #REDHACK 

335.  #direngezi DideM 

 

#turkey #istanbul #taksim #dumanalti #gaz #31may 

#ocuppygezi durma #direngeziparki #diren 

#direngezi… http://instagram.com/p/Z_HffALAUw/  

336.  #direngezi Fatih ġengül 

 

Ordu "Gezi" için biraraya geldi. #direngezi #gezipark 

#occupygezi #Ordu #heryer @ Atatürk Parkı 

http://instagram.com/p/Z_HavUIQ8j/  

337.  #direngeziparkı DideM #turkey #istanbul #taksim #dumanalti #gaz #31may 

#ocuppygezi durma #direngeziparki #diren 

#direngezi… http://instagram.com/p/Z_HffALAUw/  

338.  #ocuppygezi DideM 

 

#turkey #istanbul #taksim #dumanalti #gaz #31may 

#ocuppygezi durma #direngeziparki #diren 

#direngezi… http://instagram.com/p/Z_HffALAUw/  

339.  #direngezi BAKUMDĠ #direngezi (@ Fatih Sultan Mehmet Köprüsü w/ 77 

others) http://4sq.com/1aJbCKf  

340.  #direngezi Basak Kızıltan #direngezi @ Taksim 

http://instagram.com/p/Z_IUwCH00a/  

341.  #direngezi Emre Özilhan Taksim'e gidemiyoruz, mahallemizde skistik kaldik! 

#direngezi #occupygezi (@ Fulya w/ 15 others) 

http://4sq.com/143yDrd  

342.  #direngezi Ozge Onal 

 

http://instagram.com/p/Z_GetSR6k1/   #direngezi iĢten 

çıktım karĢıma çıkan ağacın üzerinde yazan: bu daha 

baĢlangıç  :))++ 

343.  #direngezi TC vatandaĢı Pınar Cihangir civarindaki 3G ve internet provokasyonuna 

karsi cafe smyrna wireless internet sifresi 9876543210  

https://twitter.com/bra_uak/status/340536426103967745
https://twitter.com/bra_uak/status/340536426103967745
https://twitter.com/bra_uak/status/340536426103967745
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 paylasin lutfen!‖ #direngezi 

344.  #tayyipistifa MeltemTaner 

 

#taksimdireniyor #heryertaksim #direngeziparkı 

#hükümetistifa #tayyipistifa 

#yahepberaberyahiçbirimiz 

http://instagram.com/p/Z_IUHXho87/  

345.  #direngezi Yasemin BektaĢ 

 

Arkadaslar fotograf videolarınızı yourpics@bbc.co.uk 

ile paylaĢın lütfen!!! #direngezi #diregeziparkı 

#geziparki 

346.  #direngezi Meltem Semiz 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101516364

21067412&set=oa.659958284020732&type=1&theater 

… geziye izmirden tam destek! yarın orda olacağız!! 

#direngezi #occupygezi 

347.  #direngezi   aliplatin 

 

RT LÜTFEN : Mete Cad. Seyran Apt. Devlet Opera ve 

Balesi Müd. Binası önü. Wifi isimi Turizm_Danisma 

sifresi 12345678 #DirenGezi #REDHACK -- 

348.  #direngezi   Tuğçe Erçetin 

 

Devlet vuruyor! 

http://www.vgtv.no/#!/video/65023/dirkete-

oppt%C3%B8yer-i-istanbul … #direngezi #occupygezi 

349.  #direngezi Cengiz Törer 

 

Resmi savas ilani "An itibariyle suan TOPKAPI 

civarinda en az 20 otobus POLIS taksime gidiyor ve 

Panzerler. #direngezi #direnistanbul" 

350.  #direngezi ekin çirmene Bu yazıyı paylaĢalım lütfen!! #geziparkı #occupygezi 

#direngezi http://instagram.com/p/Z_LRdOqMZP/   

351.  #direngezi erdemisler son durum #direngezi #occupygezi 

http://instagram.com/p/Z_M0llIlXm/  

352.  #direngezi duygu öztürk 

 

Taksim çok güzel gelsenize:) #direngezi 

#direngeziparkı #taksim #direnedirenekazanacagız 

http://instagram.com/p/Z_NGHoo5QL/  

353.  #direngezi emrecan baykara 

 

#occupygezi #direngezi 

http://istanbul.indymedia.org/tr/haber/canl%C4%B1-

yay%C4%B1n-taksim-dlreni%C5%9Fi-

s%C3%BCr%C3%BCyor … you can watch live whats 

going on in taksim ... arkadaĢlar buyrun burdan izleyin 

354.  #direngezi emrecan baykara 

 

#occupygezi #direngezi 

http://istanbul.indymedia.org/tr/haber/canl%C4%B1-

yay%C4%B1n-taksim-dlreni%C5%9Fi-

s%C3%BCr%C3%BCyor … you can watch live whats 

going on in taksim ... arkadaĢlar buyrun burdan izleyin 

355.  #occupygezi MimarErdem #occupyny #occupygezi #occupywallstreet #izmir 

#support http://instagram.com/p/Z_NmcBzdQc/  

356.  #occupygezi MimarErdem #occupygezi #occupyny #occupywallstreet 

http://instagram.com/p/Z_NnkUzdQe/  

357.  #direngeziparki Onur 

AydınOnaylanmıĢ 

hesap 

Dolmabahçe önünde çatıĢma... #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z_Nv4ZqA2G/  

358.  #direngezi Mistır Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi RT 

@Zerrinofficial: AN ĠTĠBARĠYLE ĠSTĠKLAL ! : 

http://twitter.com/Zerrinofficial/status/3405493044753

32609/photo/1pic.twitter.com/fStx8AFJFU  

https://twitter.com/esrftml/status/340539600021889025
https://twitter.com/esrftml/status/340539600021889025
https://twitter.com/esrftml/status/340539600021889025
https://twitter.com/esrftml/status/340539600021889025
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359.  #direngeziparki Mistır Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi RT 

@Zerrinofficial: AN ĠTĠBARĠYLE ĠSTĠKLAL ! : 

http://twitter.com/Zerrinofficial/status/3405493044753

32609/photo/1pic.twitter.com/fStx8AFJFU  

360.  #occupygezi Mistır Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi RT 

@Zerrinofficial: AN ĠTĠBARĠYLE ĠSTĠKLAL ! : 

http://twitter.com/Zerrinofficial/status/3405493044753

32609/photo/1pic.twitter.com/fStx8AFJFU  

361.  #direngezi Aysegul Karacan #direngezi burdayiz gitmiyoruz! hadi sen de gel!! 

http://instagram.com/p/Z_OPytIjkq/  

362.  #direngezi Banum. 

#GalATAsaray 

Kızınca biz TÜRK'ler böyle oluyoruz iste... Kusura 

bakmayin... #occupygezi #direngeziparki #direngezi… 

http://instagram.com/p/Z_OWOih0Sl/  

363.  #direngezi büĢra 

 

Sık bakalım sık bakalım delikanlı gibi sık bakalım! 

#direngezi #Ģerefinetayyip [pic] — 

http://path.com/p/FmQw5  

364.  #direngeziparki Banum. 

#GalATAsaray 

Kızınca biz TÜRK'ler böyle oluyoruz iste... Kusura 

bakmayin... #occupygezi #direngeziparki #direngezi… 

http://instagram.com/p/Z_OWOih0Sl/  

365.  #occupygezi Banum. 

#GalATAsaray 

Kızınca biz TÜRK'ler böyle oluyoruz iste... Kusura 

bakmayin... #occupygezi #direngeziparki #direngezi… 

http://instagram.com/p/Z_OWOih0Sl/  

366.  #direngezi Ozan Basoglu Beni hapse atsin! Ama bu agaclari biraksin #DirenGezi 

http://twitpic.com/cuk9w4  

367.  #direngezi Pınar Ramadanın alt sokağı #direngezi 

http://instagram.com/p/Z_O2gjweJ-/  

368.  #occupygezi Carolyn Breedlove Solidarity protest with #occupygezi - Zucotti Park 

#NYC 1 June #OWS #OccupyWallStreet 

https://www.facebook.com/events/159210150931985/ 

… 

369.  #direngezi Mistır Gezellig 

 

ÇOK ÖNEMLĠ!! ltf yayın #dayangeziparki 

#direngeziparki #direngezi RT @eylemkoza: Dikkat 

avukatlar uyarıyor. RT 

http://twitter.com/eylemkoza/status/3405333463901143

04/photo/1pic.twitter.com/Zgx0B9QOMn  

370.  #direngeziparki Mistır Gezellig 

 

ÇOK ÖNEMLĠ!! ltf yayın #dayangeziparki 

#direngeziparki #direngezi RT @eylemkoza: Dikkat 

avukatlar uyarıyor. RT 

http://twitter.com/eylemkoza/status/3405333463901143

04/photo/1pic.twitter.com/Zgx0B9QOMn  

371.  #direngezi Gaye Bulut It all started as an environmental act but now it is a 

libertarian one! #direngezi #direngeziparki 

http://24.media.tumblr.com/9f68e4f9805cbc95bb7c18d

c3a5c846e/tumblr_mnogymNqSP1ste7qoo1_1280.jpg 

… 

372.  #direngeziparki 

 

Gaye Bulut 

 

It all started as an environmental act but now it is a 

libertarian one! #direngezi #direngeziparki 

http://24.media.tumblr.com/9f68e4f9805cbc95bb7c18d

c3a5c846e/tumblr_mnogymNqSP1ste7qoo1_1280.jpg 

… 

373.  SesVerTürkiye Öz #Sesverturkiyebuulkesahipsizdegil Helsinki yarin 
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BuÜlkeSahipsiz

Değil 

yaninda 

https://www.facebook.com/events/129276403942630/?

notif_t=plan_user_invited … #direngeziparki 

374.  #direngezi Mesut 

URGANCILAR 

 

ANA AKIM MEDYA GEZĠ PARKINDAN 

BĠLDĠRĠYOR #direngeziparkı 

http://twitter.com/SirSureyyaonder/status/34055362650

8468224/photo/1pic.twitter.com/Kd5OOVx0wF ‖ 

#direngezi #direngeziparkı #direngeziparki 

375.  #direngeziparkı Mesut 

URGANCILAR 

 

ANA AKIM MEDYA GEZĠ PARKINDAN 

BĠLDĠRĠYOR #direngeziparkı 

http://twitter.com/SirSureyyaonder/status/34055362650

8468224/photo/1pic.twitter.com/Kd5OOVx0wF ‖ 

#direngezi #direngeziparkı #direngeziparki 

376.  #direngezi Pelin Sukruoglu 

 

bizim #korkakmedya miz susuyor, norvec kanali 

istiklal'den canli yayin yapiyor. IZLEYIN! 

#occupytaksim #direngezi 

http://www.vgtv.no/#!/video/65023/direkte-opptøyer-i-

istanbul … 

377.  #direngezi MarkaAnne Önemli!!! #direngezi #direngeziparkı 

http://instagram.com/p/Z_QvKXhheF/  

378.  #direngezi zeynepgabrali San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … #Occupygezi #Direngeziparki 

#Direngezi 

379.  #direngezi Cem #occupygezi #diren #direngezi 

http://instagram.com/p/Z_Qr_ZTSnv/  

380.  #occupygezi 

 

zeynepgabrali 

 

San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … #Occupygezi #Direngeziparki 

#Direngezi 

381.  #direngeziparki 

 

 

zeynepgabrali 

 

San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … #Occupygezi #Direngeziparki 

#Direngezi 

382.  #direngeziparki MimarErdem 

 

#occupygezi #occupyny #occupywallstreet 

#occupydatca #datca #support #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z_Q7K1zdWr/  

383.  #occupygezi MimarErdem 

 

#occupygezi #occupyny #occupywallstreet 

#occupydatca #datca #support #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z_Q7K1zdWr/  

384.  #direngezi MimarErdem 

 

#occupygezi #occupyny #occupywallstreet 

#occupydatca #datca #support #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z_Q7K1zdWr/  

385.  tayyipistifa Eylül Aygün https://twitter.com/EylulAksit/status/340556821263704

064 
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386.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

YağızGakgo 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil #OccupyGezi 

#direnGEZIparki (@ Halk Bahçesi w/ 17 others) 

http://4sq.com/143OEgA  

387.  #direngezi Berk DanıĢ ArkadaĢlar wifi Ģifresi paylaĢıyoruz da sinyal bozucular 

olduğu için o da iĢe yaramıyor. #direngezi 

388.  #direngezi Pınar Ramada. Saldırıyorlar. #direngezi 

http://instagram.com/p/Z_R7gWQeOu/  

389.  #direnizmir Sirin Erdilek #gezipark #direngeziparkı #occupygezi #direnizmir 

http://instagram.com/p/Z_SBVrqNGn/  

390.  #direngezi Ozan Basoglu Herkesin 10tane katı olacagina bir tane bahcemiz olsun. 

#DirenGezi http://twitpic.com/cuke45  

391.  #direngezi Nihal Türüt 

 

Hilton kapılarını bütün direniĢçilere açtı 

#direngeziparkı #direngezi su ve yemek ikramı 

yapıyor... Devam... http://fb.me/1iyGFzK7B  

392.  #SesVerTürkiye

BuÜlkeSahipsiz

Değil 

Eda Ural #direngeziparki #turkiyedireniyor #tekyurek 

#sesverturkiyebuulkesahipsizdegil !! 

http://instagram.com/p/Z_Sls8v8SQ/  

393.  #direngeziparki WarisaRacket 

 

RT "@OccupyWallSt: It was never only about the park. 

The park became a symbol http://fb.me/2drU9KQig " 

#geziparki #occupygezi #direngeziparki 

394.  #occupygezi WarisaRacket 

 

RT "@OccupyWallSt: It was never only about the park. 

The park became a symbol http://fb.me/2drU9KQig " 

#geziparki #occupygezi #direngeziparki 

395.  #direngezi WarisaRacket 

 

RT "@OccupyWallSt: It was never only about the park. 

The park became a symbol http://fb.me/2drU9KQig " 

#geziparki #occupygezi #direngeziparki 

396.  #direngezi tezerkayacan Taksim'den canlı yayın @MVCHO 

http://ustre.am/YcOz  #direngezi 

397.  #direngezi TGB Almanya 

 

Ġstiklal den Canlı Yayın / Live Stream in Istanbul 

http://rt.com/on-air/turkey-clashes-istanbul-park/ … 

#direngezi #occupygezi @genclikbirligi "FaĢizme karĢı 

omuz omuza!" 

398.  #direngezi salihaksu Bugün taksim meydanda olanlar #direngezi 

http://youtu.be/RcAXfFwaVwg  

399.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

Ecem Yazar 

 

An itibariyle Istiklal 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil #DirenGaziParki 

#GeziParkiCanlaBasla… 

http://instagram.com/p/Z_UIJAxsoF/  

400.  #tayyipistifa Deniz Gözler Özenç   #tayyipistifa sloganları eĢliğinde inönü 

https://vine.co/v/bY2P3PlXjJe  

401.  #direngezi Orsan Sengül 

 

#direngezi #occupytaksim #occupygezi Canlı Yayın 

Takip Edilebilir!!! http://rt.com/on-air/turkey-clashes-

istanbul-park/ … 

402.  #direngezi salihaksu Ġnternetten Canlı yayın yaparken yere yigilan birisi var! 

Akıbetini bilen var mı?- #occupygezi #direngezi 

http://youtu.be/AjWa3KRwg1Y  

403.  #direngezi serkeĢ panda 

 

uyanın artık. katil polisler iĢ baĢında. katil vekiller iĢ 

baĢında! izleyin! 

http://www.vgtv.no/?_escaped_fragment_=/video/6502
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3/direkte-oppt%C3%B8yer-i-

istanbul#!/video/65023/direkte-oppt%C3%B8yer-i-

istanbul … #direngezi 

404.  #occupygezi 

 

A.Anonymous 

 

In #Turkey, at least 100 injured as police clash with 

protesters at #Gezi Park http://reut.rs/18DxojA  

#OccupyGezi  

405.  #direngezi Mistır Gezellig 

 

RT @evrimguvenc: Yarım saat önce Ġstiklal 

https://www.youtube.com/watch?v=NQW5yjZkSBo&f

eature=youtube_gdata_player … Az öne panikle bi 

kaçıĢma oldu ama Ģimdi saflar sıklaĢıyor yine 

#direngezi 

406.  #tayyipistifa Ġrem Özdemir   

 

Taksim'den tayyip istifa sesleri yükselmekte 

#tayyipistifa 

http://www.vgtv.no/#!/video/65023/direkte-live-

opptøyer-i-istanbul … 

407.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

Deniz. 

 

#direngeziparki #TurkiyemDireniyor 

#GeziParkiCanlaBasla 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil Gezi'de neler 

oldu? 

http://www.youtube.com/watch?v=bIvjXLOmx4c&sns

=tw … 

408.  #direngezi 10numara4yıldız 

 

http://rt.com/on-air/turkey-clashes-istanbul-park/ … 

Taksim canlı yayın #direngezi 

409.  #direngezi 10numara4yıldız http://rt.com/on-air/turkey-clashes-istanbul-park/ … 

Taksim canlı yayın #direngezi 

410.  #tayyipistifa tuğba aydoğan 

 

#geziparki #tayyipistifa #hukumetistifa 

#helpinhumanrightsinturkey sen halkina bunu reva gör 

allah bin beterini versi 

http://twitter.com/ByKhanos/status/3405579700625858

56/photo/1pic.twitter.com/FxMTsEMAey  

411.  #tayyipistifa @tugbaaydogan87 

 

#geziparki #tayyipistifa #hukumetistifa 

#helpinhumanrightsinturkey sen halkina bunu reva gör 

allah bin beterini versi 

http://twitter.com/ByKhanos/status/3405579700625858

56/photo/1pic.twitter.com/FxMTsEMAey  

412.  #direngezi arzu akgun 

 

http://www.vgtv.no/#!/video/65023/direkte-live-

opptøyer-i-istanbul … live in Ġstanbul istiklal 

#occupygezi #direngezi 

413.  #direngezi kerem   

 

Norveç'ten izleyeyim bari. Se denne videoen: 

DIREKTE/LIVE: Opptøyer i Istanbul 

http://www.vgtv.no/?id=65023  

#direngeziparkı #direngezi 

414.  #direngezi kerem   

 

Norveç'ten izleyeyim bari. Se denne videoen: 

DIREKTE/LIVE: Opptøyer i Istanbul 

http://www.vgtv.no/?id=65023  

415.  #direngezi ayĢenur 

 

Dünya basınında Türkiye var, Türkiye basininda diziler 

ve güzellik yarıĢması.. Hey yavrum hey ! #direngezi... 

http://tmblr.co/ZpfxWxmHAFdQ  

416.  #tayyipistifa 

 

Salih Bozdemir 

 

http://newmedia.pivol.com/dhafeed.htm  Canlı yayın.. 

#KORKAKMEDYA #tayyipistifa Mesele 

AkPartiDüĢmanlığı 

https://twitter.com/isyangi/status/340570015013154819
https://twitter.com/isyangi/status/340570015013154819
http://rt.com/on-air/turkey-clashes-istanbul-park/%20…%20Taksim%20canlı%20yayın#direngezi
http://rt.com/on-air/turkey-clashes-istanbul-park/%20…%20Taksim%20canlı%20yayın#direngezi
https://twitter.com/ilkaymavinil/status/340570651884650498
https://twitter.com/ilkaymavinil/status/340570651884650498
https://twitter.com/ilkaymavinil/status/340570651884650498
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417.  #tayyipistifa 

 

Salih Bozdemir 

 

http://newmedia.pivol.com/dhafeed.htm  Canlı yayın.. 

#KORKAKMEDYA #tayyipistifa Mesele 

AkPartiDüĢmanlığı 

418.  #tayyipistifa 

 

Salih Bozdemir 

 

http://newmedia.pivol.com/dhafeed.htm  Canlı yayın.. 

#KORKAKMEDYA #tayyipistifa Mesele 

AkPartiDüĢmanlığı 

419.  #tayyipistifa 

 

Onur Can GEÇE  

 

31 Mayıs unutulmayacak!!! #direngeziparkı 

#geziparkıcanlabasla #tayyipistifa 

http://twitter.com/OzknEzg/status/34057047251524812

8/photo/1pic.twitter.com/5yUkRpY2FH   

420.  #tayyipistifa 

 

Onur Can GEÇE  

 

31 Mayıs unutulmayacak!!! #direngeziparkı 

#geziparkıcanlabasla #tayyipistifa 

http://twitter.com/OzknEzg/status/34057047251524812

8/photo/1pic.twitter.com/5yUkRpY2FH   
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Tablo 4.5. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Hem İnternette Hem Kent 

Uzamında Birliktelik Yaratma” Yönünde Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #direngezi Batuhan Duyargil Otobüs yok, metro yok ben de karadan yürüyorum. 

Fatih'in gemisiyim maĢallah. Yürü ya fıĢ fıĢ! #direngezi 

 

2.  #occupygezi 

 

AC    

 

Taksim'deki ne kadar kisi var bilmiyorum ama internette 

30 000 kisi su an seyretmekte. #DirenGeziParki 

#occupygezi 

 

3.  #direngeziparki 

 

Uğur 

BAYHANER  @ugu

rbayhaner 

 

@barbarossansal @okanbayulgen @sadicece @metinuca 

@kayitsizhal #direngeziparki #geziparkibizim 

#occupygezi hepsi oradaydı... Varolsunlar!.. 

 

4.  #occupygezi 

 

Uğur 

BAYHANER  @ugu

rbayhaner 

 

@barbarossansal @okanbayulgen @sadicece @metinuca 

@kayitsizhal #direngeziparki #geziparkibizim 

#occupygezi hepsi oradaydı... Varolsunlar!.. 

 

5.  #direngeziparki 

 

Asli 

Karakitapoglu  @cle

matise 

 

#BirideBana tweetcileri #direngeziparki orada birseyler 

oluyor faekinda misiniz? 

 

6.  #direngezi 

 

 

Semih ★   

 

Gezi Parkı'nda Ģu an çatıĢma var. Halk ile AKP köleleri 

arasında. #direngezi #gezibizim #GeziParkıBizim ek 

olarak; #EmekBizimdirBizimKalacak 

 

7.  #direngezi Batuhan Duyargil Otobüs yok, metro yok ben de karadan yürüyorum. 

Fatih'in gemisiyim maĢallah. Yürü ya fıĢ fıĢ! #direngezi 

 

8.  #direngezi ilker Bu saatte uyku tutmadi kalktim beylikdüzünden nöbete 

gidiyorum #direngezi 

 

9.  #direngezi ilker  Geliyorum kimler orada #geziparki #direngezi 

 

10.  #direngeziparki 

 

gizç.  @abottleofsoc

o  

Park çok güzel, coĢkulu... O kalabalığı görmek herseye 

ragmen umut verici, heyecanlandirici! #direngeziparki 

 

11.  #direngeziparki 

 

nejatbicen  @nejatbi

cen 

Gitmiyoruz.Geliyoruz...#DirenGeziParki#DirenGeziParkı 

#geziyegeziyekazanacagiz #occupygezi #occupygezipark 

 

12.  #direngeziparki SinanÇ.  @sinancav

usoglu1 

#direngeziparki #occupygezi #gezibizim 

#konserdensonrageziparkına #  

 

13.  #direngeziparki 

 

SelinMeral  @target

culture 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk#DirenGeziParki 

 http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-i% 

C3%A7in-daha-iyi-bir-projeIstiyoruzgeziparkii 

%C3%A7intaksimeaya%C4%9Fakalkdirengeziparki?sha

re_id=pyRiImfHmV&utm_campaign=twitter_link_action

_box&utm_medium=twitter&utm_source=sharepetition 

… via @change 

 

14.  #direngeziparki Tunay 

Aygün  @tunay_07  

Uzak olmasaydim da keske bende bu gece gezi parkinda 

sabahlasaydim #direnGeziParki 

 

15.  #direngeziparki MiNe  @Itsmynatur

e 

 

Gezi parkinda internet baglantisi cok kisitli.Gezide 

olamayip kalbi bizimle olanlar duyurun dunyaya sesimizi 

#direngeziparki #occpygezi 

 

16.  #occupygezi MiNe  @Itsmynatur Gezi parkinda internet baglantisi cok kisitli.Gezide 

https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/clematise
https://twitter.com/clematise
https://twitter.com/clematise
https://twitter.com/abottleofsoco
https://twitter.com/abottleofsoco
https://twitter.com/nejatbicen
https://twitter.com/nejatbicen
https://twitter.com/sinancavusoglu1
https://twitter.com/sinancavusoglu1
https://twitter.com/targetculture
https://twitter.com/targetculture
http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-i%25
https://twitter.com/tunay_07
https://twitter.com/tunay_07
https://twitter.com/Itsmynature
https://twitter.com/Itsmynature
https://twitter.com/Itsmynature
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olamayip kalbi bizimle olanlar duyurun dunyaya sesimizi 

#direngeziparki #occpygezi 

 

17.  #direngeziparki  ✌ SosyalisT ★ 

☭  @Sosyalist_HDP 

YILDIRAMAZSINIZ KĠMSEYĠ AKIN AKIN 

GELĠYORUZ #direngeziparki 

 

18.  #direngeziparki 

 

DirenGezi 

Parkı  @DirenGeziP

arki  

HalukLeventGeziParkı'nda. 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-gezi-

parkinda-310.html…#DirenGeziParki 

http://DirenGeziParki.com  

 

19.  #direngeziparki kadirhan  @kadirhan iyi ki gitmiĢim, iyi ki oradaydım. hafta sonu da oradayım 

#direngeziparki! 

 

20.  #direngeziparki Deniz  @AvDenizOr

han  

Ġstanbul kadar duyarlı olamadık. #geziparki icin binlerce 

insan birlik oldu, biz AOÇ'nin Ġ.Melih G. talanına göz 

yumduk. #DirenGeziParki 

 

21.  #direngeziparki BetülÖzkaya  @Bet

ulOzkaya 

#occupygezi #DirenGeziParki #gezibizim 

#geziyegeziyekazanacagiz #GeziĠçinTaksime 

22.  #direngeziparki sinancakir  @sinana  Gecenin ozeti biz birakmadik sizde 5 dkk bile olsa gelin 

#direngeziparki  

 

23.  #direngeziparki cemalöksüz  @cema

l_oksuz1 

#DirenGeziParki da elektrikleri mi ? kestiler.. 

 

24.  #direngeziparki cemalöksüz  @cema

l_oksuz1 

@edihvet elektriklerimi kestiler orda #DirenGeziParki 

da..haberdar edin 

 

25.  #direngeziparki EceY  @eceyild #direngeziparki lise zamaninda öss telaĢında tek "nefes" 

aldigim yersin. O nefesi yok etmelerine izin vermeyelim 

yoksa boğulmamız pek yakın. 

 

26.  #direngeziparki AyĢeSAĞLAM  @a

ysesaglam48 

 

#direngeziparki habertürk'te gece yemenin kilo aldırıp 

aldırmadığı tartıĢılıyor, konu gezi parkındaki köfteciden 

mi geldi acep akıllarına? 

 

27.  #direngeziparki aĢoĢıytırtprofüsürü  

@benerdem 

gezi parkinin elektrigini kestiler #DirenGeziParki 

 

28.  #direngeziparki ElifBaydur  @ElifBa

ydurr  

Halk herzaman direne direne kazanir. Harika bir direnis 

var. Bende orda olmak istiyorum:(( #direngeziparki 

 

29.  #direngeziparki ni.an  @niannn oraya gidemedim ya, içime bi avm oturdu! offf! 

#DirenGeziParki #occupygezi 

 

30.  #occupygezi ni.an  @niannn oraya gidemedim ya, içime bi avm oturdu! offf! 

#DirenGeziParki #occupygezi 

 

31.  #direngeziparki gizem k  @gizska 

 

kurtarsak da burayı her sene bu günlerde Ģenlik, festival 

yapılsa. ne güzel olur. #ayagakalk #direngeziparki 

#occupygezi 

 

32.  #direngeziparki Mert  @hmrttllgl 

 

tarihi bir ders olucak. Ve ne yazık ki ben suan Ġzmir'de 

bunun bir parçası olamamaktan kahroluyorum 

#direngeziparki bizim icinde 

33.  #direngeziparki nseker  @nseker 

 

#direngeziparki yakında bir eylemde Bodrum' a 

gerekecek!! Avm ler aldı baĢını gidiyor… 

 

34.  #direngeziparki EzgiAydın  @kuziji

ki  

"bu gece de hiç uykum yok ne yapsam" diye düĢünenler 

#geziparkinanobete #occupygezi #DirenGeziParki 

 

35.  #occupygezi EzgiAydın  @kuziji

ki  

"bu gece de hiç uykum yok ne yapsam" diye düĢünenler 

#geziparkinanobete #occupygezi #DirenGeziParki 

 

36.  #direngeziparki timmytrotsky  @tim

mytauri  

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

https://twitter.com/Itsmynature
https://twitter.com/Sosyalist_HDP
https://twitter.com/Sosyalist_HDP
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
http://direngeziparki.com/
https://twitter.com/kadirhan
https://twitter.com/AvDenizOrhan
https://twitter.com/AvDenizOrhan
https://twitter.com/BetulOzkaya
https://twitter.com/BetulOzkaya
https://twitter.com/sinanaa
https://twitter.com/cemal_oksuz1
https://twitter.com/cemal_oksuz1
https://twitter.com/cemal_oksuz1
https://twitter.com/cemal_oksuz1
https://twitter.com/eceyild
https://twitter.com/aysesaglam48
https://twitter.com/aysesaglam48
https://twitter.com/benerdem
https://twitter.com/benerdem
https://twitter.com/ElifBaydurr
https://twitter.com/ElifBaydurr
https://twitter.com/niannn
https://twitter.com/niannn
https://twitter.com/gizska
https://twitter.com/hmrttllgl
https://twitter.com/nseker
https://twitter.com/kuzijiki
https://twitter.com/kuzijiki
https://twitter.com/kuzijiki
https://twitter.com/kuzijiki
https://twitter.com/timmytauri
https://twitter.com/timmytauri
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i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=YkDqFSaMTJ&utm_campaign

=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_so

urce=share_petition … via @change 

 

37.  #direngeziparki Özenç  @ozencinho  #DirenGeziParki bekle yarın gene geleceğiz. 

 

38.  #direngeziparki 

 

DirenGeziParkı  @D

irenGeziParki  

 

Gezi Parkı, Açık Hava Sineması'nda @TheRedHack 

belgeseliizleniyor.#DirenGeziParkihttp://DirenGeziParki.

com  

 

39.  #direngeziparki 

 

hakanalak  @hakana

lak 

ezgi'nin haberi var mı? "@ozenckurt : #DirenGeziParki 

bekle yarın gene geleceğiz." 

 

40.  #occupygezi tolga   

 

#gezideağacnobeti Burada yaĢamak bir ağaç gibi tek ve 

hür ve bir orman gibi kardeĢçesine @okanbayulgen 

#occupygezi  

 

41.  #direngeziparki 

 

FatihYıldız  @fthyld

z7 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime#AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=iFGBSPCVwI&utm_campaign

=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_so

urce=share_petition … @change aracılığıyla 

 

42.  #occupygezi Aslı Bora    

 

#DirenGeziParkı #gezibizim #occupygezi Gezi'deki 

kalabalığı görmezden gelemeyeceksiniz! 

 

43.  #occupygezi aysegul sener    

 

10yıl sonra cocugunu #geziparki 'nda gezdirenler 

birbirlerine gizlice gülümsüyorsa bilin ki onlar bu gece 

orada birlikteydiler #occupygezi 

 

44.  #direngeziparki 

 

ulrikemadenhof  @b

rotloss 

gezi Parkından canlı yayın: http://www.dha.com.tr/canli-

yayin/  #direngeziparki 

 

45.  #direngeziparki 

 

CaseyAldridge  @C

aseyJAldridge 

 

―@maddy_e: Taksim protesters get cute with riot police 

#occupygezi #DirenGeziParki 

http://fb.me/RHXNiCYU ‖ #ows #Istanbul 

 

46.  #occupygezi  CaseyAldridge  @C

aseyJAldridge 

 

―@maddy_e: Taksim protesters get cute with riot police 

#occupygezi #DirenGeziParki 

http://fb.me/RHXNiCYU ‖ #ows #Istanbul 

 

47.  #occupygezi Gökhan ÇatıkkaĢ    

 

http://instagram.com/p/Z85K4kBqjG/#  Biz nereye 

gideceğinizin kararını verdik #occupygezi #occupy 

#taksim #turkey #gezi #geziparkı #government #people 

 

48.  #direngeziparki 

 

Kudret 

Efil  @MightWind 

Sabah iĢ akĢam #geziparki geliyorum ! #DirenGeziParki 

#occupygezi 

 

49.  #direngeziparki 

 

NihalYalçın  @Niya

lApla 

Set yeni bitti! E sabaha da biĢey kalmadı! Gezi Park' 

ına!#direngeziparki 

 

50.  #occupygezi Kudret 

Efil  @MightWind 

Sabah iĢ akĢam #geziparki geliyorum ! #DirenGeziParki 

#occupygezi 

 

51.  #direngeziparki 

 

HilalÖzbağ  @Hilal

Ozbag 

 

Gezi cok guzel @okanbayulgen cok guzel. Nobeti 

paylasmayi ihmal etmeyin. #direngeziparki 

#geziyegeziyekazanacagiz #geziparkınadokunulmasın 

 

52.  #direngeziparki 

 

Kaan  @kaanboncuk

88  

 

10 numara yaratici!!! :))) ―@firattanis: GEZĠ 

PARKINDA 12.000 KĠġĠ VAR . KORKUNUN RCB 

FAYDASI YOK #DirenGeziParki‖ 

https://twitter.com/ozencinho
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/hakanalak
https://twitter.com/hakanalak
https://twitter.com/fthyldz7
https://twitter.com/fthyldz7
https://twitter.com/brotloss
https://twitter.com/brotloss
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/NiyalApla
https://twitter.com/NiyalApla
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/HilalOzbag
https://twitter.com/HilalOzbag
https://twitter.com/kaanboncuk88
https://twitter.com/kaanboncuk88
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53.  #direngeziparki 

 

OzancisUnderwood  

@ozzeaa 

Gezi parki rocks. Atlayip gelme ihtimalim var bi 

mudahele daha olursa. #direngeziparki 

54.  #direngezi 

 

Gürkan Özturan 

 

#GeziPark may be small...But it's OURS and it is DEAR! 

#OccupyGezi #DirenGezi 

 

55.  #direngeziparki 

 

ankaradanhaberler  

@ankarahaber123  

Gezi parkına jammer yerleĢtirildiği için Uğur DÜNDAR 

canlı yayın yapamamıĢtır...! Sessiz kalma 

#DirenGeziParki 

 

56.  #direngeziparki 

 

HakanÖzerdem  @h

akanozerdem 

 

Orada bir türlü olamayan (!) bazı sanatçılar acaba oraya 

kurulacak AVM açılıĢında sahne alma hevesindeler 

midir?#DirenGeziParki 

 

57.  #occupygezi 4 Yapraklı Yonca  

 

Hey güzel insanlar hadi gelin #yaĢasınağaçlar 

#direngeziparkı iyi ki geldim oh ağaçlar mis! herkes 

kararlı giden yok! Bekleriz sizi de! 

 

58.  #occupygezi Yasemin Turan    

 

Park alaninda internet baglantisi kesikti. Canli yayin 

yapilabildi mi ? Gerci butun dunya oradaydi #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

59.  #direngeziparki 

 

DirenGezi 

Parkı  @DirenGeziP

arki  

 

Gezi Parkı'nda hayat devam ediyor. Kesintisiz canlı yayın 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-gezi-

parkinda-310.html … #DirenGeziParki 

http://DirenGeziParki.com  

 

60.  #direngeziparki 

 

Deniz 

Öztürk  @livaneli8 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

61.  #direngeziparki 

 

#Bolivyalı  @Milita

nAnarsit 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

62.  #occupygezi Deniz 

Öztürk  @livaneli8 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

63.  #occupygezi  #Bolivyalı  @Milita

nAnarsit 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

64.  #direngeziparki 

 

Ahmet Sami 

Özbudak  @ahmetsa

mmy 

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki #occupygezi  

 

65.  #direngeziparki 

 

Ahmet Sami 

Özbudak  @ahmetsa

mmy 

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki #occupygezi  

 

66.  #direngeziparki 

 

T.C. denge 

valli  @dengevalli20

11 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/tr/kampanyalar/t

aksim-i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-

aya%C4%9Fakalkdirengeziparki?share_id=ujekLkAuK

M&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_mediu

m=twitter&utm_source=share_petition … @change 

aracılığıyla 

 

67.  #direngeziparki 

 

DevrimGündüz  @D

evrimGunduzTR 

Uyanın! FaĢist polis sabah saldırır. Birlikte olalım. Konu 

sadece park değil. #direngeziparki 

 

68.  #direngeziparki 

 

HakanÖzerdem  @h

akanozerdem 

 

Sadece hafta sonu görebildiğim oğlumla annesi yüzünden 

oraya gelemediğim için @DevrimYoldash ile tüm 

dostlara özür ve selam. #direngeziparki 

 

https://twitter.com/ozzeaa
https://twitter.com/ozzeaa
https://twitter.com/ankarahaber123
https://twitter.com/ankarahaber123
https://twitter.com/hakanozerdem
https://twitter.com/hakanozerdem
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
http://direngeziparki.com/
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/DevrimGunduzTR
https://twitter.com/DevrimGunduzTR
https://twitter.com/hakanozerdem
https://twitter.com/hakanozerdem
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69.  #occupygezi Ahmet Sami 

Özbudak  @ahmetsa

mmy 

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki #occupygezi  

 

70.  #occupygezi AhmetSamiÖzbuda

k   

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki #occupygezi  

 

71.  #occupygezi Volkan KIRTOK    

 

Bu saatte kalabalıkta azalma yok! YaĢlısı genci, rockçısı 

türbanlısı, sağcısı solcusu Gezi Parkı'nda nöbette. 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

72.  #occupygezi AhmetSamiÖzbuda

k   

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki #occupygezi  

 

73.  #occupygezi @semahtugsel  

 

Gezi parkından jemmer uygulamasıyla tüm bağlantı 

kesilmiĢ durumda.. Ama 15.000 evet yanlıĢ duymadınız 

15.000 kiĢi nöbette #occupygezi 

 

74.  #occupygezi Gülçin Uysal    

 

Hey izmirli, yıkılacak olan Ģehrin göbeğindeki tek yeĢil 

alan olan izmir fuarı olabilirdi. Mesele istanbul meselesi 

değil #occupygezi 

75.  #occupygezi Özge Açan Talas    

 

Mola vermistik, geri geldik. Gece nobeti. 

@ayagakalktaksim #occupygezi #direngeziparkı 

#GeziyeGeziyeKazanacagiz  

 

76.  #occupygezi DĠLAN GÜL    

 

3-5 KiĢi mi ! yoksa 22.000 kiĢi mi? gel sen de gör! en 

azından beynine biraz oksijen gider!! #occupygezi 

#DirenGeziParkı 

 

77.  #occupygezi Dr. Brujo    

 

3. Gece dop doluydu gezi parki. Haftasonu tasacak. 

@Fuat_Ergin #direngeziparkı #occupygezi  

 

78.  #direngeziparki 

 

CGDM  @CigdemG

LGN 

 

#gezideagacnobeti canli yayin #DirenGeziParki 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-gezi-

parkinda-310.html … 

 

79.  #direngeziparki 

 

AC  @Unidadpopula

r_s  

 

Taksim'deki ne kadar kisi var bilmiyorum ama internette 

30 000 kisi su an seyretmekte. #DirenGeziParki 

#occupygezi 

 

80.  #occupygezi 

 

MeMyselfAudrey  

 

CHO Adana Milletvekili yaralilari hastaneye goturdu. 

Catisma yok!!! Yaralilar var! Divan Pastanesinde yerler 

kan icinde kaldi. #occupygezi 

 

81.  #occupygezi 

 

AC   

 

Taksim'deki ne kadar kisi var bilmiyorum ama internette 

30 000 kisi su an seyretmekte. #DirenGeziParki 

#occupygezi 

 

82.  #occupygezi 

 

memcem    

 

Bir #occupygezi fotoğrafı. #DirenGeziParkı! Ağaçların 

altında oturduk ancak telefon çekmiyordu!  

 

83.  #occupygezi 

 

Ozan Yılmaz   

 

#GeziParkı'ndan canlı yayın da var: 

http://ustre.am/Z8Md  #OccupyGezi 

 

84.  #occupygezi 

 

Ģehnaz uğur-   

 

ODTU ankara'dan geldi burda GSU nerde ? #occupygezi 

 

85.  #occupygezi 

 

Harika    

 

#Direngeziparkı #Occupygezi Taksim'den Canlı Yayın 

http://dha.com.tr/canli-yayin/  Orada olamasa da gönlü 

sizlerle olan bir sürü insan var inanın! 

 

86.  #occupygezi 

 

kim lan bu    

 

#occupygezi sırf orda olamadığım için gözlerim doldu, 

haydi yoldaĢlar durmayın, faĢistlere ve zalimlere karĢı 

#direngeziparkı 

 

87.  #occupygezi 

 

Serkan Ünal    

 

Rüzgârın sesi çıkmıyor bu gece yapraklar el çarpmıyor 

hepsi gezi parkındaki güzel insanlar dinliyor 

#direngeziparkı #occupygezi 

 

88.  #direngeziparki alp #direngeziparki #ayagakalk #gezideağacnobeti 

https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/semahtugsel
https://twitter.com/CigdemGLGN
https://twitter.com/CigdemGLGN
https://twitter.com/Unidadpopular_s
https://twitter.com/Unidadpopular_s
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/Unidadpopular_s
https://twitter.com/alpoztekin
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 oztekin  @alpozteki

n  

 

#GeziBizim #GeziPark #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezi#OccupyTaksimhttp://www.paylas.com/canli

-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

89.  #occupygezi 

 

metin uyar    

 

@PINAR_OGUN Gezi parktan canli yayin icin (live at 

http://ustre.am/Z8Md  ) #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

90.  #occupygezi 

 

SemihS.    

 

Hadi Ġstanbul direnebiliyor, peki Anadolu ne yapsın? 

#direnĠstanbul #occupyGezi #GeziParkı 

 

91.  #direngeziparki 

 

Pomak  @pomaktim

ras 

Cuma saat 19.00'da Ġstanbul'u ve yaĢamı savunmaya Gezi 

Parkına #direngeziparki  

 

92.  #occupygezi Damla    

 

Evet Ġzmir'de de Gezi Parkı icin direniĢ ve dayanıĢma baĢ 

gösteriyor ve biz de toplanıyoruz #gezibizim #geziparkı 

#occupygezi 

 

93.  #direngeziparki 

 

SodaLemon 

Salt  @SodaLemonS

at  

#DirenGeziParki 3-5 ağaca binlerce kiĢinin sahip 

çıkacağınıVEhatta o 3-5 ağacın nöbetini tutacaklarını 

söyleselerdi buna Kadir bile inanmazd 

 

94.  #direngeziparki 

 

mete  @iloveuhagi  

 

―@DenizEslek: okanbayulgen kitap okuyor! 

#direngeziparki #occupygezi @ Taksim Gezi Parkı 

http://Instagram.com/p/Z82xKizftZ/ ‖ muhtesem ya.. 

 

95.  #direngeziparki 

 

PınarCan  @PinarCa

nimBen 

Hey oradakiler kalbim sizinle...  #direngeziparki 

 

96.  #occupygezi mete    

 

―@DenizEslek: okanbayulgen kitap okuyor! 

#direngeziparki #occupygezi @ Taksim Gezi Parkı 

http://Instagram.com/p/Z82xKizftZ/ ‖ muhtesem ya.. 

 

97.  #occupygezi Yagmur Arig    

 

#occupygezi dedik ve taksimdeydik herkesin yüreğine 

sağlık yarın sabah görüĢürüz 

 

98.  #occupygezi Nokta Çelik    

 

Helal olsun! Çoluk-çocuk gitmiĢler. #direngeziparkı 

#occupygezi Canlı yayın için 

http://www.dha.com.tr/canli-yayin/   

 

99.  #direngeziparki 

 

UğurBAYHANER  

@ugurbayhaner 

 

@barbarossansal @okanbayulgen @sadicece @metinuca 

@kayitsizhal #direngeziparki #geziparkibizim 

#occupygezi hepsi oradaydı... Varolsunlar!.. 

 

100.  #occupygezi  UğurBAYHANER  

@ugurbayhaner 

 

@barbarossansal @okanbayulgen @sadicece @metinuca 

@kayitsizhal #direngeziparki #geziparkibizim 

#occupygezi hepsi oradaydı... Varolsunlar!.. 

 

101.  #direngeziparki 

 

UğraĢ 

GüneĢ  @ugrasgunes 

Hala cok kalabaligiz, birani al gel, Ģerefine tayyip 

yapalim. #direngeziparki  

102.  #direngeziparki 

 

Aslı 

Alper  @aslicoconut 

 

#occupygezi Bugun gidemedim, resmen uyuyamiyorum; 

hem icime sinmiyor hem de sabaha ne haberlerle 

uyanacagiz diye korkumdan. #direngeziparki 

 

103.  #direngeziparki 

 

Emre B  @poruk 

 

#Direngeziparki Hala bir umut var demekki. Biraz once 

ayrildim, kalabalik hic azalmadi. 

Cesurinsanlaratesekkurler.https://twitter.com/poruk/status

/340238430174867456 

 

104.  #occupygezi  Aslı 

Alper  @aslicoconut 

 

#occupygezi Bugun gidemedim, resmen uyuyamiyorum; 

hem icime sinmiyor hem de sabaha ne haberlerle 

uyanacagiz diye korkumdan. #direngeziparki 

 

105.  #occupygezi metin uyar    

 

Watching naber medya 

http://livestre.am/13J7N  @livestream aracılığıyla 

#occupygezi #DirenGeziParkı 

 

106.  #direngeziparki 

 

sngl  @snglcsknn 

 

Yasasin Parklarin Kardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı  

https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/pomaktimras
https://twitter.com/pomaktimras
https://twitter.com/SodaLemonSalt
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https://twitter.com/PinarCanimBen
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https://twitter.com/ugurbayhaner
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https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugrasgunes
https://twitter.com/ugrasgunes
https://twitter.com/aslicoconut
https://twitter.com/aslicoconut
https://twitter.com/poruk
https://twitter.com/aslicoconut
https://twitter.com/aslicoconut
https://twitter.com/snglcsknn
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107.  #occupygezi  sngl  @snglcsknn 

 

Yasasin Parklarin Kardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı  

108.  #occupygezi  sngl   

 

Yasasin Parklarin Kardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı  

 

109.  #occupygezi Furkan Topaloğlu    

 

kimolursanoldevrimci,islamcı,ülkücü,anarĢist,atesist yine 

gel GEZĠYE gel ağaçına sahip çık yaĢamına sahip çık 

#occupygezi #DirenGeziParkı 

 

110.  #direngeziparki 

 

Erbil 

Kutlu  @erbilkutlu 

 

Gezi parkinda tam gaz !! #direngeziparki 

https://vine.co/v/bYDlWiawwtb  

111.  #direngeziparki 

 

Dr. Turki 

Witness  @turkwitne

ss 

ArkadaĢlar hükümet gezi parkını yem olarak kullandı. 

ġuan da 4 adet dozer yıldız parkında ki ağaçları söküyor. 

#DirenGeziParki 

 

112.  #occupygezi yavru ömer    #geziparkı 'nda hala bir sürü insan varr!! #occupygezi 

 

113.  #occupygezi Güney    

 

Taksiciler, nakliyat arabalari! Gezi parki icin kornalar! 

Cansiniz! #occupygezi 

 

114.  #direngeziparki 

 

Serhan 

Baykan  @serhanba

ykan  

 

Ne gururludur o agaclar simdi guzel insanlara battaniye 

@okanbayulgen 'e kitap ve dunyanin dort yaninda bize 

sembol olmaktan #direngeziparki 

 

115.  #occupygezi aysun    

 

Cuma akĢamı Gezi Parkı'nda "Sen Aydınlatırsın Geceyi" 

Film Gösterimi... haberiniz olsun. #DirenGeziParkı 

#occupygezi 

 

116.  #occupygezi Burak Kara  

 

Akil insancıklar neden #GeziParkı 'na uğramıyor? Yoksa 

akil olan yerleri mi tutuldu?! #occupygezi 

 

117.  #occuypgezi 

 

Valiente!   

 

Diren ki zalim kim, insan kim Istanbul gorsun! Turkiye 

gorsun! Dunya gorsun! Destan yaz ve diren! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

118.  #direngeziparki Yelta 

Köm  @yeltakom  

 

izmir, gezi parkı için toplanıyor 

https://www.facebook.com/events/175418139286251 … 

#DirenGeziParki 

 

119.  #occuypgezi 

 

Özgün Abisnn 

KubiĢi    

#DirenGeziParkı #occupygezi @edihvet Bizde 

yüregimizle yanınızdayız Ankara'dan... 

 

120.  #direngeziparki sngl  @snglcsknn  

 

@memetalialabora YasasinParklarinKardesligi 

#occupygezi #direngeziparki #agacasaril #gezipizim 

#Geziparkı  

 

121.  #occuypgezi 

 

Yigit Sönmez    

 

―@bulentburgac: Gezi Parkinda su satan cocuk 

#occupygezihttp://twitter.com/bulentburgac/status/34020

2246321098753/photo/1pic.twitter.com/xWFm16ILGl ‖ 

Olay budur!!! #direngeziparkı 

122.  #occuypgezi 

 

Bisikletli UlaĢım    

 

1 Haziran C.tesi 16:00'da bisikletlerle Taksim Gezi 

Parkı'na sahip çıkmaya gidiyoruz! #DirenGeziParkı 

#OccupyGezi http://fb.com/events/315194611946212/ … 

 

123.  #direngeziparki Ulku 

Erener  @UErener  

 

@memetalialabora @edihvet istanbuldan izmire 

taĢınmanın kötü tarafı olurmuymuĢ oldu. #direngeziparki 

yanınızda olamamak. 

 

124.  #occuypgezi 

 

  r l    

 

#DirenGeziParkı #occupygezi "Orada o kadar agaç yok 

ki" diyen ODUNLARA sesleniyorum: tek bir ağaç dahi 

olsa yıkılmayacak!!! 

125.  #occuypgezi 

 

Davut G.    

 

#occupygezi ve Ģimdi 40000 kiĢi var o parkta, bir ağaç 

gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeĢçesine.. 

 

https://twitter.com/snglcsknn
https://twitter.com/snglcsknn
https://twitter.com/erbilkutlu
https://twitter.com/erbilkutlu
https://twitter.com/turkwitness
https://twitter.com/turkwitness
https://twitter.com/turkwitness
https://twitter.com/serhanbaykan
https://twitter.com/serhanbaykan
https://twitter.com/serhanbaykan
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/snglcsknn
https://twitter.com/UErener
https://twitter.com/UErener
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126.  #direngeziparki 

 

T.C 

n_devrim  @n_devri

m 

@okanbayulgen Bir adam kitap okuyor ve dinleniyor 

ĢaĢırma! Olağandır, bu direniĢ kadar olağan 

#DirenGeziParki 

127.  #direngeziparki 

 

nergis 

öztürk  @nergisozt  

YasasinParklarinKardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı 

@firattanis 

 

128.  #occuypgezi 

 

nergis 

öztürk  @nergisozt  

YasasinParklarinKardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı 

@firattanis 

 

129.  #occuypgezi 

 
nergis öztürk    
 

YasasinParklarinKardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı 

@firattanis 

 

130.  #occuypgezi 

 

Serkan Günel    

 

NeĢeler yerinde muhabbetler deminde ama öfkeler de 

zinde amaçtan sapmayan onbinler Taksim'de yağma yok 

direniĢ var diyor #occupygezi 

 

131.  #occuypgezi 

 

Abc   

 

@loplopculer @S_Gurmeler #occupygezi sizsiz tatsiz 

tuzduz! Sadece yemek icmekle olmuyor..antep hatay vs 

guzelde, hani #gezideağaçnöbeti ?? 

 

132.  #occuypgezi 

 

BerkerMehmetKork

maz    

 

paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-

310.html# … evinde olupta orda 

olamayanlar..ArkadaĢlarımızı direniĢimizi buradan 

izleyebilirsiniz !!! #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

133.  #direngeziparki rüyasında gülen 

Adam  @ruyasindag

ulena 

AKP Taksim'de kaybederse, bütün ülkede kaybedecek!‖ 

#geziparki #occupygezi #direngeziparki 

134.  #occuypgezi 

 

rüyasında gülen 

Adam  @ruyasindag

ulena 

AKP Taksim'de kaybederse, bütün ülkede kaybedecek!‖ 

#geziparki #occupygezi #direngeziparki 

135.  #occuypgezi 

 

semra akay    

 

Uzun suredir belki ilk defa herkes ayni fikri paylasiyor bu 

da mi yetmez acep #occupygezi 

#geziparkınadokunulmasın#GeziParkıĠçinTaksime 

 

136.  #occuypgezi 

 

Mehmet Atlinar    

 

Cocuklarinizn Agaclarin AVM lerdeki plastik 

palmiyeden ibaret olmadigini bilsin diye Taksimde 

direnise davet var #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

137.  #occuypgezi 

 

Yigit Acar   

 

Göztepe Parkı, KuĢdili Çayırı, HaydarpaĢa Garı, Çamlıca 

Tepesi, Atatürk Orman Çiftliği için buradayız.. 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

138.  #occuypgezi 

 
plⒶ   

 

Gezi parkı'na iki jambonlu 2 de vejeteryan pizza 

gönderilmiĢtir. Umarım ihtiyacı olan birisine gider. 

Arkandayız #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

139.  #occuypgezi 

 

Berrin Tara   

 

Gezi Park çok güzel, bu kadar kalabalık olmasını 

beklemiyordum. Yarın da aynı olur umarım. 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

140.  #occuypgezi 

 

Pelin ĠĢcan    

 

Bu geceden sonra kimse Gezi'yi benden alamaz.Direnis 

benim icin farklo bi boyut kazandi artik. #DirenGeziParkı 

#occupygezi #gezideağacnobeti 

 

141.  #direngeziparki 

 

8▲  @

AgnostkPortakal  

 

Gezi parki tehlikede rihanna gelmis cok mu ? 

#DirenGeziParki #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezipark #occupygezi 

#GezideAğaçNöbeti 

142.  #occuypgezi 

 

8▲  @

AgnostkPortakal  

 

Gezi parki tehlikede rihanna gelmis cok mu ? 

#DirenGeziParki #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezipark #occupygezi 

#GezideAğaçNöbeti 

https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/AgnostkPortakal
https://twitter.com/AgnostkPortakal
https://twitter.com/AgnostkPortakal
https://twitter.com/AgnostkPortakal
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143.  #occuypgezi 

 

tugcepamir    

 

Bu ülkede ĠLK KEZ birisi Açık havada 25 bin kiĢiye 

"kitap konseri" verdi. ġimdi Rihanna düĢünsün 

@okanbayulgen #direngeziparkı #occupygezi 

 

144.  #direngeziparki Yaz 

Guvendi  @yazguve

ndi  

 

Ġmza, imza, imza...Taksim için daha iyi bir proje 

istiyoruz! #GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/petitions/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki? 

 

145.  #direngeziparki devrim 

evin  @devrimevn  

 

@TheRedHack harikasiniz.tek kelimeyleharika.cagimizin 

en buyuk devrim hareketine direnismeydani #geziparkı 

ndan selam olsun! #DirenGeziParki 

 

146.  #direngeziparki H. Cenk 

Dereli  @hcenkderel

i 

#OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

 

147.  #occuypgezi 

 

H. Cenk 

Dereli  @hcenkderel

i 

#OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

 

148.  #occuypgezi 

 

H. Cenk Dereli #OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

 

149.  #direngeziparki Enis 

Durak  @EnisDurak

35 

#gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

150.  #direngeziparki rominaözipekçi  @ro

minaozipekci  

 

DURMAK YOK YOLA DEVAM! GEZĠ PARKI'NDAN 

CANLI YAYIN*****ĠNSANLARA HALA GEZĠ 

PARKINA AKIYOR.. 

http://haberartiturk.com/Haber/gezi-parki-nda-nobet-

devam-ediyor.html … … #DirenGeziParki‖ 

 

151.  #occuypgezi 

 

Enis 

Durak  @EnisDurak

35 

#gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

 

152.  #occuypgezi 

 

Enis Durak   #gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

 

153.  #occuypgezi 

 

Berrin Tara  

 

Gezi Parkına gidince yıllardır görmediğiniz 

arkadaĢlarınızı da görebiliyorsunuz. #occupygezi 

#DirenGeziParkı 

 

154.  #occuypgezi 

 

Enis Durak   

 

#gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

155.  #direngezi frida kahlo 

 

RT please.. watch live #occupygezi (live at 

http://ustre.am/Z8Md  ) #direngezi 

 

156.  #occuypgezi 

 

arıza deli    

 

sizin gaziniz varsa bizim maskemiz var! #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #geziparki 

#DirenGeziParkı http://twitpic.com/cucxr0  

 

157.  #occuypgezi 

 

Bal Sultan   

 

Dünyanın en anlamlı kalabalığı Ģuan gezi parkında 

#occupygezi #DirenGeziParkı 

 

158.  #direngeziparki j.e  @julideerdogan 

 

#geziparki nda yaklasik 10 bin kisi gunlerdir nobette.ama 

sen duzgun bir haber bile yapamiyorsun ey sevgili kana 

akim medya.#direngeziparki 

159.  #direngeziparki kasabameyhanesi  @

kasabameyhanesi  

 

paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-

310.html … #DirenGeziParki #DirenGeziParkı 

#DirenGeziParkı http://www.paylas.com/canli-

yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/devrimevn
https://twitter.com/devrimevn
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/rominaozipekci
https://twitter.com/rominaozipekci
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
http://twitpic.com/cucxr0
https://twitter.com/julideerdogan
https://twitter.com/kasabameyhanesi
https://twitter.com/kasabameyhanesi
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160.  #direngeziparki EnisDurak  @EnisD

urak35 

Agac golgesinde taksim. #occupygezi #direngeziparki  

 

161.  #direngeziparki Yıldızġanlı  @yildiz

pisirgen 

 

NöbetleĢerek orda duran, sabahlayan herkesin yüreğine 

sağlık..Aklım, ruhum kalbim orda... #DirenGeziParki 

 

162.  #occuypgezi 

 

Zehra Kafkaslı    

 

―@ozuckan: #OccupyGezi #OccupyTaksim CANLI 

YAYIN 

http://www.livestream.com/occupyworldnewsnow …‖ 

 

163.  #occuypgezi 

 

Tugce Ozturk    

 

Belki orada olamadigim, umuda taniklik edip 

haykiramadigim icin bunun elimizdeki tek ve son sans 

oldugunu dusunmem.Oyle olmasin. #occupygezi 

 

164.  #direngeziparki ertan 

çelik  @_ertancelik 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/tr/kampanyalar/t

aksim-i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-

aya%C4%9Fakalkdirengeziparki?share_id=oYjAwRIsfq

&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_medium

=twitter&utm_source=share_petition … @change 

aracılığıyla 

165.  #occuypgezi 

 

Mustafa Berk 

BaĢyurt   

 

Taksim her zaman direniĢin ve emekçinin yeri olmuĢtur 

öyle kalacak. Haydi çevreci doga severler 

#direngeziparkı #occupygezi 

 

166.  #direngeziparki SILAIRMAK  @sila

irmakK  

 

Bu gece ki konserde eğlendikten sonra gezi parkında da 

ağaçlarımıza selam verdik #dayangezipark 

#DirenGeziParki #gezibizim #geziparkı 

 

167.  #direngeziparki Olcay 

Ozben  @olcayozbe

n 

Bu hafta sonu bir yere gezmeye mi gideceksiniz ? 

#direngeziparki ndan daha iyi bir yer mi var . 

 

168.  #occuypgezi 

 

Ezgi BakıĢkan 

BarıĢ    

Hala burdayız!!!! #DirenGeziPark #occupygezi 

 

169.  #direngeziparki arzut.  @arzuturkscl

ptr 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=BXsdVQDbVt&utm_campaign

=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_so

urce=share_petition … @change aracılığıyla 

 

170.  #direngeziparki zeynepcansuarat  @z

carat 

#DirenGeziParki direnin oradaki insanlar! Sizin gibi 

cesur yüreklere bu memlekette ihtiyaç var! 

 

171.  #direngeziparki Tuğçe 

Selçuk  @TuceSelcu

k 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

https://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=nItSjJxGfK&utm_campaign=tw

itter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_sourc

e=share_petition … @change aracılığıyla 

 

172.  #occuypgezi ilgaz erel   Burada acilen jeneratore ihtiyac var!! #occupygezi 

 

173.  #occuypgezi Güney   

 

Hic biseyin yoksa, burdaki agaclara nefes borcun var. 

Son nefesine kadar #gezibizimdir #OccupyGezi 

 

174.  #direngeziparki metin 

uyar  @UyarMetin 

 

Cumhuriyet Haber Portalı - Gezi Parkı nöbetine yoğun 

ilgi 

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=419788&kn=7&ka=4

&kb=7 … #geziparki #occupygezi #direngeziparki 

https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/yildizpisirgen
https://twitter.com/yildizpisirgen
https://twitter.com/_ertancelik
https://twitter.com/_ertancelik
https://twitter.com/silairmakK
https://twitter.com/silairmakK
https://twitter.com/olcayozben
https://twitter.com/olcayozben
https://twitter.com/olcayozben
https://twitter.com/arzuturksclptr
https://twitter.com/arzuturksclptr
https://twitter.com/zcarat
https://twitter.com/zcarat
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/UyarMetin
https://twitter.com/UyarMetin
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175.  #direngeziparki Feridun 

Fikret  @feridunfikr

et 

senin oksijenin senin parkın ve bizim Türkiyemiz !!!!!.!!! 

#gezibizimdir #GeziParkıĠçinTaksime #geziparki 

#DirenGeziParki 

 

176.  #direngeziparki Sera 

Kadıgil  @serakadig

il 

 

Saat: 02:15, Yer: Taksim Gezi Parkı 

#geziyegeziyekazanacağız #direngeziparki  

 

177.  #occuypgezi Ufuk Akkaya   

 

@ulusalkanal kameramanı Bülent Ünal hala Gezi 

Parkı'ndan hem de sargılı #occupygezi  

 

178.  #direngeziparki Okan BaĢar 

Bahar  @okanbasarb

ahar 

 

Burdayız,burada kalacağız #direngeziparki 

 

179.  #occuypgezi Mete 

 

istanbul'a diz çöktüremeyecekler, istanbul ayakta. yarın 

direniĢ çoğalarak devam edecek #occupygezi 

#DirenGeziParkı 

 

180.  #occuypgezi Goril   

 

 

#DirenGeziParkı #occupygezi Karar Bizim! 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd

ed&v=JQcmaNaxJZM … 

 

181.  #direngezi ilkiz gürbüz 

 

Ağaç evleriniz olsun bu gece Ġstanbullular, baĢka 

Ģehirlerden kalpler yolladık #GeziParkı‘na. #direngezi 

#istanbuldadegilimamakalbimgezide 

 

182.  #direngeziparki ozge 

gunes  @osskeee 

 

Sevsen nolcak #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z9Dqg5hLvD/  

 

183.  #direngeziparki SelinG  @selunnn 

 

3.gun #direngeziparki #geziyegeziyekazanacagiz 

#dayangeziparki #occupygezi #occupytaksim… 

http://instagram.com/p/Z9Davhnex1/  

 

184.  #occuypgezi TGB    

 

AKP zihniyetinin Gezi Parkı'ta söktüğü ağaçları yeniden 

dikmeye gidiyoruz! http://bit.ly/17AIIzV  #occupygezi  

 

185.  #direngezi Didem Özbilen 

 

#direngezi #direngeziparki #OCCUPYGEZI 

#Occupygezipark #direniĢ #GEZIBIZIM 

#TaksimGeziParkınaDokunma 

 

186.  #direngeziparki Cihan 

Ersoy  @Cihanersoy

80 

 

Yarin ki ilk iĢim sabah sinavimdan cikip hemen gezi 

parkina gitmek #direngeziparki 

#geziparkınadokunulmasın 

 

187.  #occuypgezi Didem Özbilen 

 

#direngezi #direngeziparki #OCCUPYGEZI 

#Occupygezipark #direniĢ #GEZIBIZIM 

#TaksimGeziParkınaDokunma 

 

188.  #direngezi Rengin Arslan 

 

Bu halk sana boyun eğmeyecek #direngezi 

http://instagram.com/p/Z9ET57hmkq/  

 

189.  #direngeziparki Ulrike 

Meinhof  @umnhf 

 

@okanbayulgen okan bize kitap okudu gezi parkinin 

agaclari bile dinledi. artk huzur icinde #direngeziparki  

 

190.  #direngeziparki BüĢra 

Özdemir  @busralisi

ndan 

 

Ağaçlar için direnen insanlık ormanı.. Gezi parkına 

gidemeyenler için link ; http://www.paylas.com/canli-

yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

#direngeziparki 

 

191.  #direngeziparki Özer 

Basaran  @oezerbas

aran 

 

Gezi çok güzel gelsenize #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z9EXOITU4H/  

 

192.  #direngeziparki PALAVRACI  @PA @AylinAsLIM @DoganDuru @NamogluBirol 

https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/serakadigil
https://twitter.com/serakadigil
https://twitter.com/serakadigil
https://twitter.com/okanbasarbahar
https://twitter.com/okanbasarbahar
https://twitter.com/okanbasarbahar
https://twitter.com/osskeee
https://twitter.com/osskeee
https://twitter.com/selunnn
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/umnhf
https://twitter.com/umnhf
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/PALAVRACI2
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LAVRACI2 

 

@harun_tekin sakin 1gece dilerim tüm #direngeziparki 

#occupygezi sakinlerine.yarın tekrar oradayız. 

 

193.  #occuypgezi 4 Yapraklı Yonca  

 

@armanayse @fedige ben uçaktan indim direk buraya 

geldim :) #occupygezi #direngeziparkı 

194.  #direngezi collective 

 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

195.  #direngeziparki collective  @dilaray

ucesoy 

 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

 

196.  #occuypgezi collective  @dilaray

ucesoy 

 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

 

197.  #occuypgezi Onur Ozdemir   

 

Gezi parkindan yeni geldim. Ġcim umut dolu, ama kalbim 

huzursuz. Ya sabah yine saldirirlarsa.. #occupygezi  

 

198.  #occuypgezi UlrikeRosa★   

 

Örgüt lideri kameralara yakalandı. @TheRedHack 

#direngeziparkı #occupygezi #taksimayagakalk 

http://twitter.com/SuhaBugay/status/34024616669442048

0/photo/1pic.twitter.com/NAyeOW3xBG  

 

199.  #occuypgezi Serkan Günel   

 

Saat 01:45 itibariyle #DirenGeziParkı #occupygezi 

#taksimbizimistanbulbizim 

http://yfrog.us/jtwa9mmotszlpjqtytiscftzz … 

 

200.  #occuypgezi gorillegal 

musicblog   

 

#DirenGeziParkı #occupygezi Karar Bizim! 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd

ed&v=JQcmaNaxJZM … 

 

201.  #direngeziparki Yelta 

Köm  @yeltakom 

 

Bu gece çok daha kalabalık , #geziparkiicintaksime 

#direngeziparki http://instagram.com/p/Z9FTPRDNsb/  

 

202.  #direngeziparki Gizem 

DuvarbaĢı  @gizem8

54 

 

@okanbayulgen onbinler dnliyor bayulgen okuyor. 

Taksim hepimizin #direngeziparki 

 

203.  #occuypgezi Selin Asker   

 

Gezi Parkı Ģu an hala tıklım tıklım. Halk düĢmanı 

iktidara, sermayeye, faĢizme, köleleĢtirmeye geçit yok. 

#DirenGeziParkı #ĠstanbulNöbette 

 

204.  #occuypgezi gkitapci   

 

Biz hala burdayiz #occupygezi  

 

205.  #direngeziparki Pınar  @_pga_ 

 

Yüreği orada uzaktakiler adına, Gezi Parkı'ndaki binlerce 

kiĢiye umudumuz oldukları için çok tesekkürler! 

#direngeziparki @ayagakalktaksim 

 

206.  #occuypgezi Emek Dünyası   

 

#DirenGeziParkı çağrısına katılım 20 bini geçti, direniĢ 

sürüyor http://emekdunyasi.net/ed/toplum-yasam/21419-

direngeziparki-cagrisina-katilim-20-bini-gecti-direnis-

suruyor#.UafiKaomcPw.twitter … 

#GeziParkıĠçinTaksime #occupygezi @denizatam 

 

207.  #occuypgezi Z   

 

#occupygezi #DirenGeziParkı yarin aksam uzeri nobete 

gitmek isteyenler? 

 

208.  #occuypgezi                
 

Emek Dünyası   

 

#DirenGeziParkı çağrısına katılım 20 bini geçti, direniĢ 

sürüyor http://emekdunyasi.net/ed/toplum-yasam/21419-

direngeziparki-cagrisina-katilim-20-bini-gecti-direnis-

suruyor#.UafiKaomcPw.twitter … 

#GeziParkıĠçinTaksime #occupygezi @denizatam 

 

209.  #direngeziparki Av Yegâne Güley, 

Esq  @YeganeG 

#DirenGeziParki nobeti tum coskusuyla devam 

ediyor...amigolugu #Carsi yapiyor! @meldaonur nobete 

https://twitter.com/PALAVRACI2
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/gizem854
https://twitter.com/gizem854
https://twitter.com/gizem854
https://twitter.com/_pga_
https://twitter.com/sbetly
https://twitter.com/sbetly
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 devam ediyor. 

 

210.  #direngeziparki Duygu  @duyguteki

nel 

 

Gece nöbeti. #DirenGeziParki #geziyegeziyekazanacagiz 

#gezibizim #geziparki 

http://instagram.com/p/Z9AJifxTgZ/  

211.  #occuypgezi yavru ömer    

 

#geziparkı 'nda eylem sürüyor. #occupygezi 

#direngeziparkı  

 

212.  #direngeziparki Oğuzcan 

ġahin  @ogzcn 

 

bu aksamlik gezi parkindan ayrildik. sabah yine ordayiz. 

#direngeziparki 

 

213.  #occuypgezi Taha Bozkurt   

 

@orangelifejackt kardeĢim orda olamadğım için 

delirecek vaziyetteyim.Bu gece müdahele olabilir çok 

dikkat edin! 

 

214.  #occuypgezi Neden TT oldu?  

 

Gezi Parkı'nın yıkılmasına karĢı çıkanlar, eyleme devam 

ediyor. Canlı yayın http://ustre.am/Z8Md  #occupygezi 

#DirenGeziParkı @PINAR_OGUN 

 

215.  #direngeziparki Burak 

Yarkent  @burakyar

kent  

 

Bu kabadayiligin bu vurdumduymazligin manasi ne? 

"Agaclar kesilmesin" diye halkin sokaga dokuldugu tek 

ulke herhalde Turkiye #direngeziparki 

 

216.  #occuypgezi HerġeyeKarĢıyım!!!

   

 

#OccupyGezi park bizim 

 

217.  #occuypgezi Murat Erdogan   

 

Gezi parkinda onbinleriz, yuzbinler olacagiz! 

#direngeziparkı #occupygezi 

 

218.  #occuypgezi barıĢ   

 

#occupygezi #direngeziparkı Biz hala binlerce kiĢi 

buradayız! Gezi Parkı neden bizim Tahrir Meydanımız 

olmasın diyoruz! Nöbete devam! 

 

219.  #direngeziparki Selin 

Aydemir  @aydemse

lin 

 

Bu saatte hala orada olan ve olacak olan butun guzel 

insanlar, tesekkurker! Hep destek tam destek! 

#DirenGeziParki 

 

220.  #occuypgezi nuran yapalak   

 

buyrun taksime gidemeyenlere #direngeziparkı 

#occupygezi 

http://www.ustream.tv/channel/pinarogun … 

 

221.  #occuypgezi Cooloğlu   

 

Orada olmak vardı ! Gezi Parkı'ndan canlı yayın 

http://ustre.am/Z8Md  #occupygezi #DirenGeziParkı 

 

222.  #direngeziparki fulden 

çelik  @fifulelaa 

 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-gezi-

parkinda-310.html# … 49 bini gectiii #DirenGeziParki 

 

223.  #direngeziparki elasuleymangil  @el

a_suleymangil 

 

Live: Gezi Parki Istanbul! Oradaki arkadaslara 

tesekkurler, uzakdan da olsa yaninizdayiz! #OccupyGezi 

#direngeziparki http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-

bayulgen-gezi-parkinda-310.html# … 

 

224.  #occuypgezi elasuleymangil  @el

a_suleymangil 

 

Live: Gezi Parki Istanbul! Oradaki arkadaslara 

tesekkurler, uzakdan da olsa yaninizdayiz! #OccupyGezi 

#direngeziparki http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-

bayulgen-gezi-parkinda-310.html# … 

 

225.  #direngeziparki BY 

1/17  @burakderki 

 

BIZ BURADAYIZ !!! #direngeziparki 

 

226.  #direngeziparki Ege 

Esen  @egeesen  

 

@okanbayulgen Gezi Parkı'nda kitap okuyor. 

#DirenGeziParki http://instagram.com/p/Z8--DrAp5B/  

 

227.  #direngeziparki Canberk 

Yalçın  @cb_yalcin 

 

Gezi Parkı'ndaydım bugün. MüthiĢ bir toplumsal 

muhalefet dalgası. Geleceğe dair umut doldum, üstelik bu 

sadece baĢlangıç! #direngeziparki 

https://twitter.com/duygutekinel
https://twitter.com/duygutekinel
https://twitter.com/ogzcn
https://twitter.com/ogzcn
https://twitter.com/burakyarkent
https://twitter.com/burakyarkent
https://twitter.com/burakyarkent
https://twitter.com/aydemselin
https://twitter.com/aydemselin
https://twitter.com/aydemselin
https://twitter.com/fifulelaa
https://twitter.com/fifulelaa
https://twitter.com/ela_suleymangil
https://twitter.com/ela_suleymangil
https://twitter.com/ela_suleymangil
https://twitter.com/ela_suleymangil
https://twitter.com/burakderki
https://twitter.com/burakderki
https://twitter.com/egeesen
https://twitter.com/egeesen
https://twitter.com/cb_yalcin
https://twitter.com/cb_yalcin
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228.  #occuypgezi Cooloğlu   

 

Oradaki insanlara imreniyorum Ģu an; siz varsanız umut 

da var. #occupygezi #DirenGeziParkı 

 

229.  #occuypgezi barıĢ   

 

#occupygezi #direngeziparkı Saat 02.46, Binlerce kiĢi 

burada, sloganlar devam ediyor. Bu daha baĢlangıç! 

Ayaklandık! Herkese teĢekkürler! 

 

230.  #direngeziparki Anıl 

Basılı  @anilbasi 

 

#geziparki #direngeziparki #gezideagacnöbeti 

#vicdaninidinlebeniöldürme @ Taksim Gezi Parkı 

http://instagram.com/p/Z9GjwUAX78/  

 

231.  #direngeziparki Sem  @laroccala 

 

atatürk orman çiftliği çok güzel, buraya da gelsenize! 

#direngeziparki #occupygezi 

 

232.  #occuypgezi Sem  @laroccala 

 

atatürk orman çiftliği çok güzel, buraya da gelsenize! 

#direngeziparki #occupygezi 

 

233.  #occuypgezi Deniz 

 

Çevremde Taksim Gezi parkına sırf Foursquare'de check-

in yapmak için giden insanlar olduğu için insanlığımdan 

utanıyorum. #occupygezi 

 

234.  #direngeziparki Alp 

Altıntürk  @altinturk 

 

Would you sell #Eiffel Tower of #Paris to have a 

shopping mall on its ruins? They do! #direngeziparki 

http://edition.cnn.com/2013/05/30/world/meast/istanbul-

protests/ … 

 

235.  #direngeziparki Biri  @cenovena 

 

Gezi parki icin direndik, uykuya direnemedik! 

#direngeziparki http://instagram.com/p/Z9G3tRRfmS/  

 

236.  #direngeziparki sedağ  @sedayuzdog

an 

 

Herkes burda.Sen nerdesin?Ġçin içini yemiyor 

mu?Bahane bulma,burun kıvırma,bok atma! Gel! 

#direngeziparki #geziyegeziyekazanacagiz 

237.  #direngeziparki jez  @_jezebell 

 

#direngeziparki nöbeti devrettik. Yarın gece komple 

bizim. 

 

238.  #direngeziparki Deniz 

Dinçkök  @DenizDi

nckok 

 

Binlerce kiĢi gece gündüz demeden nöbette. Yarın sen de 

gel! #direngeziparki http://instagram.com/p/Z9GXzfi-

Xg/  

 

239.  #direngeziparki Sem  @laroccala 

 

yasaklasana, yasaklasana, nefes almayı yasaklasana! 

#direngeziparki http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-

bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

 

240.  #direngeziparki 

 

Oğuzcan 

ġahin  @ogzcn 

 

parktan cikarken cevik kuvvete gidip sabah saldiracak 

misiniz diye sordum, serefsiz bi sekilde gulerek emir 

gelirse dedi. #DirenGeziParki 

 

241.  #direngeziparki 

 

BY 

1/17  @burakderki 

 

Bugun Gezi Parkini gordukten sonra yarinlar icin 

umutlarim cogaldi . #direngeziparki 

 

242.  #occuypgezi EdalıNazlınız   

 

Son iki gündür olmak istediğim tek yer istanbul. 

Ankara'dan bütün kalbimizle destekliyoruz ve gurur 

duyuyorum @okanbayulgen #occupygezi 

 

243.  #direngeziparki Melis  @melisfalan 

 

Taksim Gezi Parkı ĠĢgali - DĠSK'in iĢgale katılımı: 

http://youtu.be/z57tz_rXVCY  #occupygezi 

@ayagakalktaksim @TaksimGeziParki #direngeziparki 

 

244.  #occuypgezi birol akbaba   

 

sakat bacağımla evde nöbet tutuyorum.. orda olsam, kesin 

uyurdum. #direngeziparkı #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

245.  #direngeziparki Melis  @melisfalan 

 

Taksim Gezi Parkı ĠĢgali-ĠÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 

http://youtu.be/69H0_Uz1Hds  #occupygezi 

@ayagakalktaksim @TaksimGeziParki #direngeziparki 

https://twitter.com/anilbasi
https://twitter.com/anilbasi
https://twitter.com/laroccala
https://twitter.com/laroccala
https://twitter.com/altinturk
https://twitter.com/altinturk
https://twitter.com/cenovena
https://twitter.com/sedayuzdogan
https://twitter.com/sedayuzdogan
https://twitter.com/_jezebell_
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/laroccala
https://twitter.com/ogzcn
https://twitter.com/ogzcn
https://twitter.com/burakderki
https://twitter.com/burakderki
https://twitter.com/melisfalan
https://twitter.com/melisfalan
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246.  #occuypgezi Melis  @melisfalan 

 

Taksim Gezi Parkı ĠĢgali-ĠÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 

http://youtu.be/69H0_Uz1Hds  #occupygezi 

@ayagakalktaksim @TaksimGeziParki #direngeziparki 

247.  #occuypgezi ★ÖzgürlükSokakta

★☭  

 

#occupygezi Gezi Parki'nda internet yok, telefon yok, 

112 aranamiyor. En cok ihtiyac cadir, battaniye, su ve 

yiyecek; nobetciler icin.. RT 

 

248.  #direngeziparki FARKLI 

AYNILAR  @TUR

GAYDIN52 

 

7 sinden 70 ine herkes #DirenGeziParki nda Anlayın artık 

orası devletin değil HALKIN yeri… 

 

249.  #direngeziparki Ahmet Sami 

Özbudak  @ahmetsa

mmy 

 

Ġnanılır gibi değil gece 03.00 ve kimsenin gitmeye niyeti 

yok! #occupygezi #DirenGeziParki  

 

250.  #occuypgezi Ahmet Sami 

Özbudak  @ahmetsa

mmy 

 

Ġnanılır gibi değil gece 03.00 ve kimsenin gitmeye niyeti 

yok! #occupygezi #DirenGeziParki  

 

251.  #occuypgezi dicle kockar 

 

Biz de Cumartesi günü yıkılıp da yerine cennet bir park 

yapılan Milano Parco Sempione'de olacağız 

@PINAR_OGUN #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

252.  #occuypgezi hakanuri 

 

http://stream.aljazeera.com/story/201305302148-

0022796 … #DirenGeziParkı #occupygezi Aljazeera 

haber sitesinden. Bizim haber sitelerinden bile böylesi 

yok!!!! 

 

253.  #direngeziparki Ekin 

Ozan  @ekinnozann 

 

Ġstanbul'un ortasında bir park düĢünün, size 

@okanbayulgen 'in gece yarısında kitap okuduğu 

#TaksimBizim #Occupygezipark #direngeziparki 

254.  #direngeziparki Bahar  @baharoei 

 

Gezi parkina gelin! Ġmza verin! Gezi Parkı'nın 

yıkılmasına izin vermeyin! #direngeziparki / Let… 

http://instagram.com/p/Z9HMjbI2tZ/  

 

255.  #direngeziparki muhsinAKGÜN  @

muhsinakgun  

 

30 Mayis'in fotografli özeti... #DirenGeziParki 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015151148

8403043.1073741826.674148042&type=3 … 

 

256.  #occuypgezi Revolution News 

 

Occupy Istanbul Taksim Gezi Park http://wp.me/p2tE4G-

3N  #OccupyGezi @MeltemArikan @iodemir @KatG4 

@rousseau_ist @buell003 @15MBcn_int 

 

257.  #direngeziparki 

 

Farûk Ayyıldız   

 

Taksim meydanında çatıĢma var. Alternatif yolları 

kullanınız. #direngeziparkı #direngezi #occupygezi  

 

258.  #occuypgezi Ramazan Durak 

 

Gezi Parkında gece boyu söylenen "zıpla zıpla 

zıplamayan faĢist" sloganının kendisi faĢizmin daniskası 

#paradoks #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

 

259.  #direngezi 

 

Ramazan Durak 

 

Gezi Parkında gece boyu söylenen "zıpla zıpla 

zıplamayan faĢist" sloganının kendisi faĢizmin daniskası 

#paradoks #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

 

260.  #direngeziparki 

 

Bahri URBAY   

 

#direngeziparki Izmir , Karsiyaka seninle beraber. 

Serefsiz polis ve Akape fasizmi bizi yildiramaz. 

Zalimlere karsi omuz omuza... 

 

261.  #occuypgezi Pınar 

Arslan  @pinarslan  

 

Ġstiklal Caddesi'nde Ģu an çatıĢma var. Biber gazı sorun 

değil ama onu sana silah diye tutan beyinsiz sorun. 

#occupygezi 

 

262.  #occuypgezi Doğan Yarıcı   

 

Bu bir çatıĢma değil, tek taraflı saldırı. TaĢ atan yok. 

Tamamen sivil inisiyatif, parkında durmak istiyor. Gel 

Taksim'e gör! #occupygezi 

https://twitter.com/melisfalan
https://twitter.com/TURGAYDIN52
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263.  #direngezi braininpain 

 

―@TheRedHack :Gün BUGÜNDÜR! ARTIK ORADA 

OLMA ZAMANI! ġU ANDA DAHA COK INSAN 

GELIYOR ORAYA. #occupygezi #direngezi 

#gezideisyan #gunbugundur‖ 

 

264.  #occuypgezi occupiedpalestine 

 

Protesters #OccupyGezi to save Istanbul park (#Occupy 

is still LIVE) 

http://stream.aljazeera.com/story/201305302148-

0022796 … cc. @Anon_Central #Anonymous 

@YourAnonLive #YAL 

 

265.  #occuypgezi Löplöpçüler    

 

@AhmetBC 4 gündür Ģehir dıĢındaydım :( Bugün 

oradayız! @S_Gurmeler 

 

266.  #occuypgezi Mert ġenyuva 

 

Taksim'e gidelim. Bugün, bu akĢam, iĢten sonra. 

Durmayalım gidelim. #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

 

267.  #direngezi Mert ġenyuva 

 

Taksim'e gidelim. Bugün, bu akĢam, iĢten sonra. 

Durmayalım gidelim. #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

 

268.  #direngeziparki 

 
기젬 

 

"@Demir_Sinan: MüthiĢ fotoğraf! #occupygezi 

#direngeziparki #inadinagezi " Taksim meydaninda 

catisma var! 

 

269.  #occuypgezi  기젬 

 

"@Demir_Sinan: MüthiĢ fotoğraf! #occupygezi 

#direngeziparki #inadinagezi " Taksim meydaninda 

catisma var! 

 

270.  #direngeziparki 

 

Tanya Güleryüzlü 

 

Taksim Meydanında ÇatıĢma var!!! #DirenGeziParki  

 

271.  #direngezi 

 
Semih ★ 

 

Gezi Parkı'nda Ģu an çatıĢma var. Halk ile AKP köleleri 

arasında. #direngezi #gezibizim #GeziParkıBizim ek 

olarak; #EmekBizimdirBizimKalacak 

 

272.  #direngezi 

 

Gizem Karakaya   

 

bu olay müdahale değil, çatıĢma da değil... düpedüz iç 

savaĢ. taksimde 250.000 civarı direniĢçi var #geziparkı 

#direngezi 

 

273.  #direngeziparki umt sglm 

 

#occupygezi #DirenGeziParki taksim meydanında 

çatıĢma var alternatif yolları kullanınız - istanbul 

büyükĢehir bel.  

 

274.  #occuypgezi umt sglm 

 

#occupygezi #DirenGeziParki taksim meydanında 

çatıĢma var alternatif yolları kullanınız - istanbul 

büyükĢehir bel.  

 

275.  #occuypgezi MeMyselfAudrey 

 

Antikapitalist muslumanlarCuma'ya Taksim'e gelmiyor 

mu??? #occupygezi #direngeziparkı 

 

276.  #direngezi 

 

MeMyselfAudrey 

 

Antikapitalist muslumanlarCuma'ya Taksim'e gelmiyor 

mu??? #occupygezi #direngeziparkı 

 

277.  #tayyipistifa 

 

Sibel Hızarcı 

 

#direngeziparki..Taksim'i cehenneme çeviren #valiistifa 

#emniyetmuduruistifa #tayyipistifa... 

 

278.  #direngezi 

 

efe aras  @arasefe 

 

Beyoğlu‘nda çatıĢma 

http://sozcu.com.tr/2013/gundem/beyoglunda-catisma-

2.html … #direngezi 

279.  #direngezi 

 

Aziz Aslan 

 

Bugün saat 19:00 da #direngezi divan otelin önünde 

toplanıyoruz.durmak yok mücadeleye devam 

 

280.  #direngeziparki ġan Bingöl 

 

―@harunkaranfilci: Taksim Meydanında ÇatıĢma Var 

Alternatif Yolları Kullanınız. ĠBB ‖ 

 

281.  #direngezi Dahi anlamindaki - ÇARġI GRUBU GÜRSEL TEKĠN'E "100 TANE GAZ 

https://twitter.com/arasefe


345 

 

 de 

 

MASKESĠ VERĠN PARKI ALALIM.DÜRENĠġ 

GÜNÜDÜR" DEDĠ. #direngezi 

http://sozcu.com.tr/2013/gunun-icinden/carsinin-gursel-

tekinden-istegi.html … 

 

282.  #direngeziparki FB Erhan hakan 

 

taksim meydanında ÇATIġMA vardır #DirenGeziParki  

 

283.  #direngeziparki EnsGnshᵇʲᵏ 

 

Taksimde çaTıĢma var... Alternatif yolları kullanın.. 

#direngeziparki #occupygezi #geziyegeziyekazanacagiz 

#gezibizim  

 

284.  #occuypgezi EnsGnshᵇʲᵏ 

 

Taksimde çaTıĢma var... Alternatif yolları kullanın.. 

#direngeziparki #occupygezi #geziyegeziyekazanacagiz 

#gezibizim  

 

285.  #direngezi Helin Önay 

 

Az once @sirsureyya burada, divan otel onundeydi. 

tokalasip tesekkur ettim bize umut oldugu icin. pesi sira 

meydana yuruyoruz. #direngezi 

 

286.  #direngeziparki önce o eli bi indir 

 

Gazlar bizi yildiramadi, yildiramaz. Burda herkes kardes, 

burda herkes omuz omuza #direngeziparki 

 

287.  #direngezi icu 

 

Eh biz de kahve almayiz artik, olur biter! "@pnarongun: 

Starbucks protestocuları içeri almıyor. (Via 

@seyhanarman) @TheRedHack #direngezi 

 

288.  #occuypgezi M.Kemal TaĢtan   

 

bir Ģehirde  18 saattir çatıĢma var ve siz hala etle ***** 

yayın yapıyorsunuz satılıksınız @ntv @cnnturkcom 

@startv @atvcomtr #occupygezi 

 

289.  #direngezi HandeĢe 

 

1 de tekrar toplanılacak arkadaĢlar imkanı olan herkes 

gelsin. O fedakarlığı yapan insanlara bunu borçluyuz. 

#direngezi 

 

290.  #direngezi Ġrem Özer 

 

#Edirne de #geziparki icin toplaniyor mu? 

#direngeziparkı #direngezi #izmir #adana #istanbul 

 

291.  #direngezi Gökhan Orakçıoğlu 

 

#direngezi Bu sadece Ġstanbul'un savasi degil haydi 

#Ankara#izmir#Mersin#Trabzon.. Sesimizi duyuyor 

musunuz? 

 

292.  #direngezi Στράτος Μωρ ΐτης 

 

 

#Izmir'de bu akĢam 19:00'da Alsancak Ġskelesi'nde. 

Yoklama yapacağım. Bilginize. #DirenGezi 

 

293.  #direngezi Mehmet Ak 

 

GEZĠ PARK > Central Park & Hyde Park #occupygezi 

#geziparkınadokunulmasın #direngeziparkı #direngezi 

#Gezi #gezibizimdir #gezibizim 

 

294.  #direngezi Duygu 

 

Ankara karar versin, Yuksel caddesi mi, Kugulu mu? 

#direngezi 

 

295.  #direngezi Mehmet Ak 

 

GEZĠ PARK > Central Park & Hyde Park #occupygezi 

#geziparkınadokunulmasın #direngeziparkı #direngezi 

#Gezi #gezibizimdir #gezibizim 

 

296.  #direngezi braininpain 

 

@PINAR_OGUN @memetalialabora Yaya olarak 

doktorlar gelsin acil lütfen !Ambulansların önünü 

kesiyorlar,doktor lazım.DĠVAN OTELĠ #direngezi 

 

297.  #direngezi A R D A 

 

Taksimdeki direnis haddini yırtarak doga 

korumaciligindan vatan korumaciligina vardi. Buyuk 

ayaklanma basladi... #direngeziparkı #direngezi 

298.  #direngeziparki gizem  

 

Ankara polisi bestekar ve tunusa biber gaziyla mudahale 

etti kizilayda da ayni yollar perisan halde #direngeziparki 

bunlar bizi yildiramaz 

 

https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/shnorhavor
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
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299.  #direngezi Sebzindedar 

 

Eli masalidir ona gore! Gec kalmayin!―@oemoral: 

#Izmir'de bu akĢam 19:00'da Alsancak Ġskelesi'nde. 

Yoklama yapacağım. Bilginize. #DirenGezi‖ 

 

300.  #direngezi Yiğit Ünlü 

 

Ankara saat 19:00'da Kuğulu Parkındayız. Az laf bol 

icraat #direngeziparkı #occupygezi #direngezi 

 

301.  #direngezi Kaan Pakyapan 

 

@yetersusun Duyurun! 1,5 saat sonra taksim meydanına 

yardıma gelecek gönüllü hekim; Ozan Toranan 

05309235120 #direngezi #occupy 

 

302.  #direngezi Selim Cizdan 

 

bu mücadele Ġstanbul/Gezinin değil Türkiyenin 

mücadelesidir. bugün orada bir marjinal sol grup 

eyleminden çok daha fazlası var. #direngezi 

 

303.  #occupygezi 

 

Eric 

 

Hannes_Swoboda 'yi Istanbul'a Sosyalist Forum falan 

yalaniyla getirip Gezi'de bir agaca gaz maskesiz 

zincirlemek lazimdi aga! #occupygezi 

 

304.  #direngezi YEġĠM KOPAN 

 

@ETemelkuran @GFeyman butun yurtta ve butun büyük 

parklarda ayni anda toplanmaliyiz.Antalya'dan da 

toplaniyoruz haberi gelsin #DirenGezi 

 

305.  #direngezi Gizem,Ceren ve 

Doğan 

 

Adana 17:30AtatürkParkı/Ankara 

19:00KuguluPark/Antalya 

17:00CumhuriyetMeydanı/Izmir 

19:00AlsancakIskelesi/Istanbul 19:00Taksim #direngezi 

 

306.  #direngezi elif ılgaz 

 

Meydanda rüzgarın da etkisiyle gaz kokusu sirke 

kokusuna karıĢıyor."Bu daha baĢlangıç mücadeleye 

devam" #direngezi  

 

307.  #direngezi Selçuk Yavuz 

 

Osmanbey Ramada önünde küçük çapta bir çatıĢma 

meydana geldi polis meydana çekiliyor #direngezi 

 

308.  #direngezi Ahmet YAPAR 

(arasta) 

 

#DirenGeziParki #dayangeziparkı #geziparki #DirenGezi 

#OccupyGezi bu akĢam saat 19.00 da ankara da 

kuğulupark' ta toplanıyoruz. RT lütfen.. 

 

309.  #direngeziparki Ahmet YAPAR 

(arasta) 

 

#DirenGeziParki #dayangeziparkı #geziparki #DirenGezi 

#OccupyGezi bu akĢam saat 19.00 da ankara da 

kuğulupark' ta toplanıyoruz. RT lütfen.. 

 

310.  #occupygezi 

 

Ahmet YAPAR 

(arasta) 

 

#DirenGeziParki #dayangeziparkı #geziparki #DirenGezi 

#OccupyGezi bu akĢam saat 19.00 da ankara da 

kuğulupark' ta toplanıyoruz. RT lütfen.. 

 

311.  #direngezi can isn't can   

 

Harbiye de sokak aralarında çatıĢma devam ediyor 

#dayangeziparkı #direngezi #occopygezi 

 

312.  #direngezi 

 

fazila mat 

 

#Istanbul diretta video nuovo intervento con idranti 

polizia per disperdere la folla a #Taksim #Geziparki 

#direngezi http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  

 

313.  #direngezi 

 

tutku 

 

Taksim'de Esnaftan Polise Sert Tepki 

 

314.  #direngezi 

 

emel göral 

 

Sığınacak bir yer bulduk bu kadar gaz sonrası... Ama yine 

de #direngezi #GeziyeGeziyeKazanacagiz  

315.  #occupygezi 

 

Tolga Akıncı 

 

iĢten sonra istikamet belli #direngezipark #occupygezi 

#ayagakalk bu ülke için, çocuklarımızın gelecekleri için 

mutlaka siz de gelin!!! 

 

316.  #direngezi  Tolga Akıncı 

 

iĢten sonra istikamet belli #direngezipark #occupygezi 

#ayagakalk bu ülke için, çocuklarımızın gelecekleri için 

mutlaka siz de gelin!!! 

317.  #direngezi Yasmin hala çat çat sesler geliyor, mermileri de tükenmiyor, 

https://twitter.com/hashtag/direngezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngezi?src=hash
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 #direngezi http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  

 

318.  #direngezi Berivan Dural 

 

Bugün istanbulda Gördüklerimize inanmak mümkün 

değil. Nasi bir nefrettir bu. Doğa nefreti, insan nefreti 

#direngeziparkı #direngezi 

 

319.  #direngezi B.Derya 

 

Ġzmir 19 da Alsancak iskelede lütfen rt . #direngezi 

#occupygezi #izmirdegezi 

 

320.  #direngezi Eda 

 

"@gokhandenise: elmadag taksim yonunde meydan 

girisinde polis konuslaniyo ! gidenler dikkatli olsun ! 

@PINAR_OGUN" #occopygezi #direngezi 

 

321.  #direngezi TamaĢa F. Dural 

 

@TheRedHack Adana - Ġzmir-ankara-antalyadan sonra 

EskiĢehir 19:30 eti parkı, #direngezi #ayağakalktaksim  

 

322.  #direngezi merve unsal 

 

Marmara oteli kapilarini kapatti! #direngezi 

 

323.  #direngeziparki Özge Nalbantoğlu   

 

Tayyibin ******* yıldıramaz bizleri! #direngeziparki @ 

Harbiye http://instagram.com/p/Z_YfkEywkJ/  

 

324.  #direngezi Rorschach 

 

Ankara bu akĢam Gezi Parkı için saat 19:00 da Kuğulu 

Park ta olacak!! #direngeziparkı #direngezi 

 

325.  #direngezi Esin 

 

Orada olamadığım için üzgünüm,yazıları okuyup 

fotoğrafları gördükçe kanım donuyo,gözlerim doluyo 

#direngezi 

 

326.  #direngezi Burcu 

 

#direngezi besiktasta mc donalds in onunde toplanicaz 

bes dakikaya yakinda olanlar yazsin gelsin bekliyoruz 

 

327.  #direngezi melek 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  

 

328.  #direngezi palmlover 

 

INSANLIGINIZ NEREDE? ―@aslihanis: Taksim 

metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze kapattılar 

#direngezi http://twitpic.com/cugkbv ‖ 

 

329.  #direngezi Cihan Akguloglu 

 

Kocaeliden Gezi Parkına arabayla gidiyoruz arabada 2 

kiĢilik yer var isteyen gelebilir. #direngezi 

330.  #direngezi Ali Doğan 

 

#direngezi haydi Adana'lılar 17:30 da Atatürk parkında 

toplanıyoruz. PadiĢah bozuntusuna korku, istanbullu 

dostlarımıza selam salıyoruz. 

 

331.  #direngezi Se. 

 

Bu polisi Taksim'den çekeceksin! Artık baĢ edemezsin... 

#direngezi 

 

332.  #direngezi B.Derya 

 

@cArsi_1982 Ġzmir'de bugün saat 19 da Alsancak 

iskeledeyiz. Destek çok önemli. Rt lütfen. #direngezi 

#occupygezi 

 

333.  #direngezi Selin 

 

GEZĠ ĠCĠN TOPLAN! ANKARA 19:00 Kugulupark 

ĠZMĠR 19:00 Alsancak Ġskelesi ADANA 17:30 Ataturk 

parki ESKiSEHĠR 19:00 Kentpark #direngezi # 

 

334.  #direngezi Doğan Yarıcı 

 

Çevik polis GümüĢsuyu'ndan geliyor! #direngezi 

#direngeziparki #OTURMAEYLEMĠTAKSĠM 

#ayagakalk 

 

335.  #direngeziparki Doğan Yarıcı 

 

Çevik polis GümüĢsuyu'ndan geliyor! #direngezi 

#direngeziparki #OTURMAEYLEMĠTAKSĠM 

#ayagakalk 

 

336.  #occuypgezi Lorax 

 

LIVE: Riot Police attacks protesters with gas in Istanbul   

http://www.livestream.com/revoltistanbul  #OccupyGezi 
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#GeziParkı #RedHack #Anonymous 

 

337.  #occuypgezi T.C.TopalOsman 

 

#direngeziparkı Shoulder to shoulder against fascism 

http://tks.ibb.gov.tr/noc-player.php?id=17 …  

#OccupyGezi #Anonymous Turkish people support call 

 

338.  #direngezi Ecem Nadir 

 

OHA! ―@aslihanis:Taksim metrosuna gaz bombası atıp 

kapıları üstümüze kapadılar dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz 

#direngezi http://twitpic.com/cugkbv ‖ 

 

339.  #direngezi zeynep alpay 

 

taksim'de yaĢananlar: polis durup dururken, yalnızca bir 

alıĢveriĢ merkezi uğruna onlarca insanı yaraladı ve 1 

kiĢiyi öldürdü. #direngezi 

 

340.  #direngezi özgün çoban 

 

#direngezi için bugün saat 19da ANKARA kuğulu 

parktayız.. Çalgını çengini al gel... Festivalli direniĢ 

yapıyoruz bekleriz... 

 

341.  #direngezi Mel 

 

Bu FaĢizme herkes dur demeli. Mesai bitimi ben geliyim, 

sen gel, o gelsin. #DirenGezi #DirenTaksim #DirenOnur 

 

342.  #direngezi emine noyan 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

343.  #direngezi pavuz bey 

 

GEZĠ ĠÇĠN ANKARA 19:00 Kuğulupark ĠZMĠR 19:00 

Alsancak Ġskele ADANA 17:30 Atatürk Parkı 

ESKiġEHĠR 19:00 Kentpark #direngezi #occupygezi 

 

344.  #direngezi Berfe AktaĢ 

 

#direngezi bu vicdanasızlığa diren!! 

http://instagram.com/p/Z-XUFam1UD/  

 

345.  #direngezi fatih kudug 

 

Rus Ġtar-Tass haber ajansı biber gazına bu karelerle vurgu 

yaptı http://www.itar-

tass.com/c1/755838.html  #taksimgeziparkı #direngezi 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

346.  #direngezi Damla Chatan 

 

ĠNSANLIĞIN NEREDE????????????????????? 

@RT_Erdogan #direngezi http://twitpic.com/cugkbv  

 

347.  #direngezi BB-8 

 

metronun ve arabaların içine gaz atmak, yaĢlılara cop, 

engellenen ambulanslar. türkiye bunları unutma. 

#direngezi 

 

348.  #direngezi Kaos GL 

 

#direngezi! Taksim Gezi Parkı DireniĢiyle DayanıĢmak 

için Kaos GL Dergilerimizle saat 19:00'da Kuğulu 

Parktayız! http://fb.me/2oCbbVAGS  

 

349.  #direngezi Devrim Baba 

 

#direngezi taksimden canlı 

http://www.ustream.tv/channel/pinarogun?utm_campaign

=ustre-

am&utm_source=14571749&utm_medium=social … 

 

350.  #direngezi braininpain 

 

nerede yaralandigini nerede oldugunu bilmedigini 

soyleyen insanlara en yakin yere check in yapmasini rica 

edin RT! #@PINAR_OGUN #direngezi 

 

351.  #direngezi hanzade sezgin 

 

Bu akĢam orda olmalıyız, ne olacaksa olsun! Yeter bu 

korku imparatorluğu,YETER! ġimdi bizim söz söyleme 

zamanımız! #direngezi 

 

352.  #direngezi Can 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  

 

353.  #direngezi zeynep alpay 

 

―@nisan_ak: Az önceki saldırıdan 

http://twitter.com/nisan_ak/status/340432025838288896/
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photo/1pic.twitter.com/AfUSRFEnaw ‖ #occupygezi 

#direngeziparkı #direngezi 

 

354.  #direngezi fatih kudug 

 

Rusya'nın Sesi Radyosu Rusça servisi. Kimyasal 

Tayyip'e biber gazı sıkan polis. 

http://rus.ruvr.ru/news/2013_05_31/Policija-ispolzovala-

slezotochivij-gaz-dlja-razgona-demonstracii-v-Stambule-

est-ranenie-7107/ … #direngezi 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

355.  #direngezi Hazal Ġpek 

 

#yerinizibildirmeyin #direngezi polis yerinizi belileyip o 

bölgeye saldırı hazırlıkları yapıyor. Dikkat!! 

 

356.  #direngezi Burcu 

 

Gezi Parkı'na gidenler siyah sprey bulabiliyorsa o Ģekilde 

gitsin, polis maskelerini çıkarmak zorunda kalıyor! 

#occupygezi #direngezi 

 

357.  #direngezi ġenhayat Alp 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic aracılığıyla 

 

358.  #direngezi sokaktakvimi 

 

RT @ahmettulgarr: BDP, halkı Taksim'de direniĢe 

çağırdı. #direngezi 

 

359.  #direngezi Hazal Ġpek 

 

#yerinizibildirmeyin #direngezi polis yerinizi belileyip o 

bölgeye saldırı hazırlıkları yapıyor. Dikkat!! 

@istiklalAkarsu 

 

360.  #direngeziparki erdemisler 

 

taksim metro duragina cikis verilmiyor, su an 

osmanbeyde indik yuruyoruz #direngeziparki 

#occupygezi 

 

361.  #occuypgezi erdemisler 

 

taksim metro duragina cikis verilmiyor, su an 

osmanbeyde indik yuruyoruz #direngeziparki 

#occupygezi 

 

362.  #direngezi B.Derya 

 

@fenicefelice bugün 19 da Alsancak iskelede #direngezi 

demek için toplanıyoruz. Duyulmalıyız. Rt lütfen 

#occupygezi 

 

363.  #direngezi Gonca mı o? 

 

Polis santiye alaninin icinde mudahaleye devam ediyor. 

#direngezi  

 

364.  #direngezi Alara Toprak 

 

Taksim metrosu #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic aracılığıyla 

 

365.  #direngezi Ugur Sakarya 

 

** http://occupygezipics.tumblr.com/  ** #direngeziparkı 

#occupygezi #direngezi #geziyegeziyekazanacagiz 

HükümetYıkılsın YerineAVMYapılsın 

 

366.  #direngezi B.Derya 

 

@taksimdayanismYardım lütfen. Bugün 192da Alsancak 

iskelede #direngezi demek için toplanıyoruz. 

Duyurmalıyız. Rt lütfen #occupygezi 

 

367.  #direngeziparki Çiler 

 

BeĢiktaĢ'tan Taksim'e yürüyoruz geliniz.... 

#direngeziparki 

368.  #direngezi Ipek Dinc Yüce 

 

Tgrt'yi açın, Taksim'den canlı yayın yapıyorlar. 

#occupygezi #direngezi 

 

369.  #direngezi serim dinc 

 

ArkadaĢlar polisin yeni müdahalesi koridor kurup 

insanları pusuya düĢürmek olacakmıĢ. Dikkatli 

davranalım. Herkes Geziye!!! #direngezi 

 

370.  #direngezi B.Derya 

 

Dayan Gezi Ġzmir Yanında! #direngezi #izmirdegezi  

 

371.  #direngezi fulya akinci Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları insanların 

https://twitter.com/hashtag/direngezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngezi?src=hash


350 

 

 üstlerine kapamıĢlar!ġaka gibi!#direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic aracılığıyla 

 

372.  #direngezi Gizem 

 

Ġstiklal polis iĢgalinde @okanbayulgen @ETemelkuran 

#DirenGezi  

 

373.  #direngezi FIRAT YILDIRIM 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

 

374.  #direngezi cakiltasi 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

 

375.  #direngezi @berlinpostasi 

 

#direngezi bu aksam 19:00'da kotti'de! 

https://www.facebook.com/events/588543514510454/ … 

 

376.  #direngezi CEVREYI 

KATLETME   

 

#direngezi #taksim DĠKKAT ARKADAġLAR! 

TAKSĠMDE ĠKAMET EDEN, ÇATIġMA CĠVARINDA 

OLABĠLEN, YANLARINDA KAMERA (cont) 

http://tl.gd/n_1rkj8lg  

 

377.  #direngezi lem. 

 

Capadan doktorlar yardım için taksimdeler! Ahmet Emre 

0530 923 51 20 #direngezi #occupygezi 

 

378.  #occuypgezi ✌ ☮#UpTheRebels 

☮  

 

Live streaming of the conflicts in #Istanbul #Anonymous 

#Turkey #occupygezi ●●● 

─►http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  

 

379.  #direngezi Kerim Karakaya 

 

Ġstikamet gezi parkı. Tüm geliĢmeleri 

http://wsj.com.tr  den takip edebilirsiniz/ #occupygezi 

#direngezi #direngeziparkı 

 

380.  #direngezi Faruk Erman 

 

#occupygezi #direngezi kilisise bahcesine kadar 

bombaliyorlar https://vine.co/v/bYPADnUZOw7  

 

381.  #direngezi Faruk Erman 

 

#occupygezi #direngezi kilisise bahcesine kadar 

bombaliyorlar https://vine.co/v/bYPADnUZOw7  

 

382.  #direngezi Fatma 

 

Konya Kültür Park'ta bugün 19.00 #occupgezi #direngezi 

! 

 

383.  #direngezi Bal Porsuğu 

 

Gezi Parkı eylemi yayılıyor. Ġzmir 19:00:Alsancak 

Ankara 19:00 Kuğulupark Adana 17:30 Atatürk Parkı 

EskiĢehir 19:00 Kentpark #direngezi 

 

384.  #direngezi Agokmen 

 

Taksim metrosuna gazbombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  via @TwitPic 

 

385.  #direngezi Burcu Gönder 

Parlak   

 

Az önce bekar sokakta bir eylemciyi siviller sıkıĢtırıp 

silah cektiler kacsa vuracaklardı #direngezi 

 

386.  #direngezi Faruk Erman  

 

en iyi gaz bombası en iyi biber gazı taksimde yenir sen de 

gel. #occupygezi #direngezi 

 

387.  #direngezi B.Derya 

 

@bernalacin35 izmir'de bugün 19 da Alsancak iskelede 

#direngezi demek için toplanıyoruz. Duyurmalıyız. Rt 

lütfen #occupygezi 

388.  #direngeziparki Heja Bozyel 

 

Anonymous is with us! Meanwhile in Istanbul! 

http://occupygezipics.tumblr.com/   #occupygezi 

#direngeziparki @YourAnonNews 

389.  #occuypgezi Heja Bozyel 

 

Anonymous is with us! Meanwhile in Istanbul! 

http://occupygezipics.tumblr.com/   #occupygezi 

#direngeziparki @YourAnonNews 

 

https://twitter.com/kemalibengu/status/340573254550970368
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390.  #direngezi Heja Bozyel 

 

Anonymous is with us! Meanwhile in Istanbul! 

http://occupygezipics.tumblr.com/   #occupygezi 

#direngeziparki @YourAnonNews 

 

391.  #direngezi BarıĢ Sulu®  

 

"Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz" #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  

 

392.  #direngezi Doğan Yarıcı 

 

BeĢiktaĢ ÇarĢı yolunu bulup geldi! Ellerinde siyah sprey 

boyalarla! #direngezi #ocuppygezi 

 

393.  #occuypgezi ✌ ☮#UpTheRebels 

☮  

 

Live streaming of the conflicts in #Istanbul #Anonymous 

#Turkey #occupygezi ●●● 

─►http://www.dha.com.tr/canli-yayin/  @2_leviathan 

 

394.  #direngezi çağla ece olgun 

 

bugünsaat 7 de kuğulu'da. #occupygezi #direngezi 

 

395.  #direngezi serdar sengüler  

 

18.30 itibari ile oradayiz... #direngeziparki #direngezi 

#occopygezi 

 

396.  #direngeziparki serdar sengüler  

 

18.30 itibari ile oradayiz... #direngeziparki #direngezi 

#occopygezi 

 

397.  #occuypgezi serdar sengüler  

 

18.30 itibari ile oradayiz... #direngeziparki #direngezi 

#occopygezi 

 

398.  #direngezi Fatih Eyce    

 

Belki iletisimleri kesilir oradakilerin ama bilin ki herkes 

orada #direngezi 

 

399.  #direngezi Gizem 

 

Osmanbeyden taksime kadar biber gazinin etkisi 

hissediliyor dikkat edin. #direngezi 

 

400.  #direngezi Doğan Yarıcı 

 

Harbiye'den ve Elmadsağ'dan giriĢ yapmayın. 

#occupygezi #ayagakalk #direngezi 

 

401.  #direngeziparki Anonymous Turkey 

 

Did you know your rights? #Anonymous Human Rights 

Video http://www.youtube.com/watch?v=J3X1anijN18 

… #occupygezi #direngeziparki 

 

402.  #occuypgezi Anonymous Turkey 

 

Did you know your rights? #Anonymous Human Rights 

Video http://www.youtube.com/watch?v=J3X1anijN18 

… #occupygezi #direngeziparki 

 

403.  #direngezi Anonymous Turkey 

 

Did you know your rights? #Anonymous Human Rights 

Video http://www.youtube.com/watch?v=J3X1anijN18 

… #occupygezi #direngeziparki 

 

404.  #direngezi mrvtnc 

 

BURSA yarin toplaniyor saat 17.00 da KÜlturpark' ta 

#direngezi @HAYKOCPQN 

 

405.  #direngezi BERKXNT 

 

Taksim‘de jammer‘lar var. Twitter‘ın da kapatılması an 

meselesi. iPhone ve Android için ―TunnelBear‖ 

uygulamasını indirin hemen! #direngezi 

 

406.  #direngezi Ebru Özcan 

 

ACĠLL!!!Taksim'de koridor sistemi oluĢturup tazyikli su 

sıkıp, sıkıstırarak hepimizi toplayacaklar!! Bunu acil RT! 

Önlem alalım! #direngezi 

 

407.  #direngezi Fatih 

 

Grubumu dolmabahceden cikardim biber gazindan 

etkilendiler bu ne dediler ulkemin polislerni anlattim 

#direngezi #occupygezi #dayangeziparkı 

 

408.  #direngezi Zeynep Suner 

 

Bu aksam hepimiz ankarada 19:00 da kugulu parktyiz! 

Direnin dayanin hepimiz yaninizdayiz ! Biz de sizinleyiz 

#direngezi 

 

https://twitter.com/Can_Mercan/status/340573305872461825
https://twitter.com/Can_Mercan/status/340573305872461825
https://twitter.com/Can_Mercan/status/340573305872461825
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409.  #direngezi Tuğçe Gençoğlu 

 

Zulme karsilik vicdanimizi, limonumuzu, gaz maskemizi 

alip geliyoruz! #direngezi parki #occupygezi 

 

410.  #direngeziparki yiğitalp behram 

 

Finukuler kapali yuruyoruz taksime direnisimiz 

engellenemez #direngeziparki #DirenGeziParkı 

#dayangeziparkı 

 

411.  #direngezi Hülya Günal 

 

Taksim metrosuna gaz bombası atıp kapıları üstümüze 

kapattılar.geri dönüp ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic 

 

412.  #occuypgezi ECE GOZEN   

 

Türklerden sosyal medya devrimi! Hiçbir kanalın yayın 

yapmamasına rağmen, catısma olan yerler haricinde 

mahalleler de ayaklandı! #occupygezi 

 

413.  #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

#direngezi #occupygezi Yarin Londra'da Gezi parkiyla 

dayanismak icin 11'de Hyde Parkta toplaniyoruz!... 

http://fb.me/1sAuXRr4D  

 

414.  #direngezi UK kahyanin oglu 

 

Sivil polisler aktivist gibi dolasip, gozune kestirdigini goz 

altina aliyor. Bahsettigim sey saniyeler once meydanda 

gerceklesti #direngezi 

 

415.  #direngezi 

 

Burak GüneĢ 

 

Bu siyasi duruĢ değil, doğa vahĢetini engelleme derdidir! 

19:00'da ben de ordayım,topunu,tüfeğini alan gelsin!!! 

#DirenGeziPark #direngezi 

 

416.  #direngeziparki hnd 

 

siraselvilerde catisma var. biber gazi ve suyla 

saldiriyorlar. bu da geziparkinin son hali. #direngeziparki  

 

417.  #direngezi 

 

elif naz sayır 

 

Izmiiir hadi birak iĢi gücü bugun 19.00da alsancak 

iskelesindeyiz #direngezi 

 

418.  #direngezi 

 

Gizem Barlak 

 

Yerlerinizi soylemeyin! Ilaclar icin yer bildirimi 

yapmayin!!! Hepsinin elinde telefon! Aninda ulasiyorlar! 

Arayin! #occupygezi #direngezi 

 

419.  #direngezi 

 

Eylül #10EA 

 

Starbucks kapılarını kapatmıĢ sığınmak isteyen 

insanlara..bir dahaki latteni içerken starbucksta keyifle 

düĢün ey "kahve sever.." #direngezi 

 

420.  #direngezi 

 

selim oruc 

 

Heryere bu bombalardan atmıĢlar emniyet müdürü 

görevden alnmıĢ güya iĢin ilgnci hala atmaya dvam 

ediyolar #direngezi  

 

421.  #direngezi 

 

Özden Akyıldız 

 

CnnTürk'ün yayını yok ama CNN International 

Taksim'den canlı yayın yapıyor! 

 

422.  #direngeziparki  Christiyan 

 

"ALLAH AġKINA YAYIN ġUNU TÜNELE 

GĠTMEYĠN! TÜNELE GĠTMEYĠN! ELEKTRĠKLERĠ 

KESTĠLER TUZAK VAR GĠTMEYĠN!!" 

#direngeziparki 

 

423.  #direngeziparki EMIN 

ASITANELIOGLU 

 

#occupygezi #direngeziparki Meydanda kalabalık 

artmıĢtı ki, çok güçlü bir bombardıman baĢladı. Otelin içi 

dahi yoğun gaz dolu. Cem TÜZÜN 

 

424.  #direngeziparki Merve Aycan Aydın 

 

Ġnsanların nasıl birbirlerine yardım edip destek olduğuna 

inanamassınız. Bu mücadele hepimizin. Taksim bizimdir 

hayırdır ya? #direngeziparki 

 

425.  #direngeziparki metin uyar 

 

Ġstanbulda fener- gs-bjk taraftarı elele, Ġzmirde 

KarĢıyaka-Göztepe birarada istanbula 

gidiyor#direngeziparki #occupygezi #direngeziparki 

 

426.  #direngeziparki coker TÜNELDE FENERBAHÇE VE BEġĠKTAġ 
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 TARAFTARLARINI SIKIġTIRDILAR ACĠL YARDIM 

EDĠN!#direngeziparki 

 

427.  #occuypgezi metin uyar 

 

Ġstanbulda fener- gs-bjk taraftarı elele, Ġzmirde 

KarĢıyaka-Göztepe birarada istanbula 

gidiyor#direngeziparki #occupygezi #direngeziparki 

 

428.  #direngeziparki Gizer 

 

YARDIM EDIN SWATCH'in YANINDAKI PASA 

DONERDE 25 KISI MAHSUR KALDIK ICERDE 

HAVA KALMADI BURDA INSANLAR 

#direngeziparki yayın sunları yayınnnn 

 

429.  #direngeziparki Merve GÖKÇE 

 

#direngeziparki Almanyadaki arkadaĢlar Pazar günü 

15:00 da Köln Dom meydanında Gezi Parkı direniĢine 

destek vermek için toplanıyoruz 

 

430.  #direngeziparki gamzeturkmen 

 

#direngeziparki EskiĢehir'de Üniversite Caddesi'ne süt, 

limon, maske ne varsa lazım !!! 

 

431.  #direngeziparki SeherSapancılar 

 

@GeziParkiDestek: Taksime cikamadigi icin vicdan 

azabindan yerinde duramayan,uyku uyuyamayan bi 

toplumdan daha büyük ne var? #direngeziparki 

 

432.  #direngeziparki Ebru Gezen #CHP 

 

Acibademlilerden direnise tam destek var yikiliyor sesten 

#direngeziparki 

 

433.  #direngeziparki Cloud 

 

Alsancakta sıkıntı yaĢayan herkes için swiss otelin 

karĢısındaki renaissance otelin kapıları sabaha kadar 

açıktır."#direngeziparki 

 

434.  #direngeziparki yağmur 

 

Arkadaslar polis geri cekildi meydan açık HAYDĠ 

MEYDANA #direngeziparki 

 

435.  #direngeziparki Ġlknur Doğan 

 

BahçeĢehir Üniversitesi kapılarını çevresinde bulunan zor 

durumdaki yurttaĢlarımız için açmıĢtır. Lütfen duyuralım! 

#DirenGeziParki 

 

436.  #direngeziparki NurĢah Alpar 

 

Dolmabahçede mudahale gaz yemekten artık alıĢtık! HoĢ 

geldiniz ;) #direngeziparki  

 

437.  #direngeziparki KOCA KARI 

ANESTEZĠSĠ 

 

Harbiye Ordu Evi askeri dıĢarı çıkmıĢ polis geri çekilmiĢ 

ordu evi bahçesine yaralılar için seyyar çadır kurulmuĢ 

#direngeziparki 

 

438.  #direngeziparki Duyguoo 

 

Hepimiz tencerelere vura vura alkislarla hepimiz 

#direngeziparki diye diye Ģimdi de bagdat 

caddesindeyiz!!! Susturamicaksin!! 

 

439.  #direngeziparki Zeynep 

 

Istiklalde olanlar! Swatch yani pasa donerde 25 kisi 

mahsur kalmis havasizliktan her an bi sey olabilir 

#direngeziparki 

 

440.  #direngeziparki aaron 

 

Nisantasi, 7'den 70'e, elde tencere-tava taksim'e 

yuruyor...muthis... #direngeziparki 

 

441.  #direngeziparki Sitiv Mekkuin 

 

Saat 02:45'te BORNOVA KÜÇÜKPARK MEYDANDA 

#geziparki için buluĢuyoruz. Lütfen katılım göstermeye 

çalıĢalım. RT #direngeziparki 

 

442.  #direngeziparki Ozan ġahin 

 

"@yazargecerim: Cevahirin halki iceriye aldigi bilgisi 

dogrudur, siginabilirsiniz #direngeziparki " 

443.  #direngeziparki Sarya 

 

#bilgilendirme TOPHANEYE SAKIN ĠNMEYĠN 

BIÇAKLI BĠR GRUP HALKA SALDIRIYOR ACĠL RT 

YAPIN !!!!! #direngeziparki 

 

444.  #direngeziparki Zühre #direngeziparki #izmirdegezi yalnız değilsiniz, Ģuan 
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 yollarda olan çok fazla insan var. Geliyorlar.  

 

445.  #direngeziparki ilker özdemir 

 

#direngeziparki an itibari ile herkeste Turk bayraklari 

kornalar caliyor cadde ayakta  

 

446.  #direngeziparki Cengizhan 

Demircan 

 

#direngeziparki eskisehir sokaklari karismis durumda sut 

ve limon yardiminda bulunuyoruz. Aytac kosesndeyiz.... 

RT 

 

447.  #direngeziparki Derya Önder 

 

#direngeziparki istanbul bunu unutmayacak... taksim bir 

kez daha kalbimize mühürlendi... 

 

448.  #direngeziparki Hayat Energin Gok 

 

4leventte herkes tencere kasiklariyla sokaklarda 

cikmayanlar ise camlarda allam mutluluktan cildirmis 

haldeyim #direngeziparki #occupygezi 

 

449.  #direngeziparki Pelin Kildis 

 

Alsancak Gazi Ilkogretim-Sevinc arasi ciddi bi polis 

saldirisi var, 5 otobus daha destek geliyormus,dikkat 

#direngeziparki #occupygeziparki 

 

450.  #direngeziparki Hande Aydin 

 

Ankara meclise yürüyor.. Önde Erdal BeĢikçioğlu 

#direngeziparki 

http://twitter.com/ssatsuma/status/340606076586180609/

photo/1pic.twitter.com/OvzA9T6FxK ‖ 

 

451.  #direngeziparki Ahmet Yok 

 

Bakırköy'de de kornalar, sloganlar ve tencereler baĢladı. 

Ev arkadaĢımdan. Direkt kaynak.. #direngeziparki 

 

452.  #direngeziparki elif kalan 

 

besiktasta evlerden sokaga tencere tava protestosu! 

#occupygezi #besiktas #direngeziparki eve de mi gaz 

atacaksın! http://youtu.be/Ze3AIjDE90w  

 

453.  #direngeziparki Cumhur 

 

Celiktepe uyuma! 4.Levent uyuma! #direngeziparki 

 

454.  #direngeziparki Ozge Utan 

 

Dogru mu bu? RT @neo1mka: Harbiye ordu evinde 

askerler dıĢarı çıktı polis geri çekildi ! #direngeziparki 

 

455.  #direngeziparki merve 

 

EskiĢehir de bir sokak dolusu tencere tava sesi 

#direngeziparki 

 

456.  #direngeziparki Sari Mersedes 

 

EskiĢehir'de tencere tava sesleriyle protesto devam ediyor 

#direngeziparki 

 

457.  #direngeziparki ġermin Terzi 

 

Ġstanbul'da mahalleli sokakta. Geceligiyle sokaga firlayan 

nineler var. Tencereye vurup gencleri selamliyorlar 

#direngeziparki 

 

458.  #direngeziparki uche 

 

kimse uyumuyor. göztepe'de istifa sesleri yükseliyor. 

kornalar çalıyor. #direnturkiye #direngeziparki 

 

459.  #direngeziparki Taksim 

DayanıĢması 

 

Mecidiyekoy'deki Oda Tiyatrosu (Trump Tiyatrosu yani) 

yardim icin kapilarini acti #occupytaksim #direnistanbul 

#direngeziparki 

 

460.  #direngeziparki Burak Daylan 

 

Medyaya gerek kalmadı sokak sokak yayıldı... 

#occopygezi #ayagakalk #direngeziparki 

 

461.  #direngeziparki Esin 

 

Ozellikle taksime gidemeyenler, eylemlere 

katilamayanlar, evde oturup uzulmek yerine, GIDIN 

KAN VERIN. #direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

 

462.  #direngeziparki Seda ॐ 

 

Tenceremizi tavamızı çalalım. Taksim'de yürüyelim. 

Biber gazını yiyelim yüzümüze farketmez. Aynen böyle 

zarar vermeden devam #direngeziparki 

 

463.  #direngeziparki Aslınur ÇalıĢıyor uyuma zincirlidereee! Tencereler alkıĢlar sokağaaa. 
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 #direngeziparki 

 

464.  #occuypgezi Hayat Energin Gok 

 

4leventte herkes tencere kasiklariyla sokaklarda 

cikmayanlar ise camlarda allam mutluluktan cildirmis 

haldeyim #direngeziparki #occupygezi 

 

465.  #occuypgezi Pelin Kildis 

 

Alsancak Gazi Ilkogretim-Sevinc arasi ciddi bi polis 

saldirisi var, 5 otobus daha destek geliyormus,dikkat 

#direngeziparki #occupygeziparki 

 

466.  #occuypgezi elif kalan 

 

besiktasta evlerden sokaga tencere tava protestosu! 

#occupygezi #besiktas #direngeziparki eve de mi gaz 

atacaksın! http://youtu.be/Ze3AIjDE90w  

 

467.  #occuypgezi Taksim 

DayanıĢması 

 

Mecidiyekoy'deki Oda Tiyatrosu (Trump Tiyatrosu yani) 

yardim icin kapilarini acti #occupytaksim #direnistanbul 

#direngeziparki 

 

468.  #direngeziparki kaanbayrak.com 

 

alsancak yanıyor çadır kurmaya çalıĢanlar var Alsancak 

limanında saat 2:45 BORNOVA KÜÇÜKPARK 

MEYDAN'da #direngeziparki 

 

469.  #direngeziparki Gazi Mahallesi 

 

BEYOĞLU KARAKOLUNDA YAKALANANLARA 

ĠġKENCE YAPIYORLAR! #direngeziparki 

 

470.  #direngeziparki Tuba Esendik 

 

Cevahir AVM kapılarını açtı 3 doktor ve birçok sağlık 

ekipmanı getirildi. Herkes sığınabilir. Heryer aydınlatıldı. 

#direngeziparki 

 

471.  #direngeziparki Luna The Cat 

 

Dakikalar gecmis olmasina ragmen Bakirkoy'un sokaklari 

hala inim inim inliyor. Millet tencere tava firlamis 

pencerelere! #direngeziparki 

 

472.  #direngeziparki G. Ulkem 

GURBUZ 

 

Maçka da ayakta! "hükümet istifa" heryerde! 

#direngeziparki  

 

473.  #direngeziparki Diren... 

 

Manisa da ayağa kalktı 'FaĢiste karĢı omuz omuza' 

'Heryer Taksim' #direngeziparki  

 

474.  #direngeziparki Devin Bahceci 

 

sarıyerde de tencere tava baĢladı! @demirciogluesin 

baĢlattı! #direngeziparki #occupygezi 

 

475.  #direngeziparki Öykü 

 

Taksime cikamadigi icin vicdan azabindan yerinde 

duramayan,uyku uyuyamayan bir toplumdan daha büyük 

ne var? #direngeziparki 

 

476.  #direngeziparki Zehra 

 

Türkiye böyle direniĢ görmedi. #direngeziparki 

kadıköyde de binlerce insan toplanmaya baĢlamıĢ. 

 

477.  #occuypgezi Devin Bahceci 

 

sarıyerde de tencere tava baĢladı! @demirciogluesin 

baĢlattı! #direngeziparki #occupygezi 

 

478.  #direngeziparki damlababacan 

 

Yemin ediyorum insanların canına tak etmiĢ!herkes 

camlarda ses veriyor Sarıyer'de #direngeziparki 

479.  #direngeziparki aysel erol 

 

#dayangezi #direngeziparki #DirenGeziPark Kadıköy 

oldu taksim  

 

480.  #direngeziparki IĢık Ģensoy 

 

#direngeziparki Tencere tava sesimizi duyun taksim deki 

kardeslerimiz!!! Cadde de binler sizin baslattiginiz 

uyanisa destek .. 

481.  #direngeziparki Nahit Kirazoglu 

 

@okanbayulgen Yarin TR saati ile 16:00 da Dublin'de 

yasayan Turkler Gezi Parki direnisine destek olmak icin 

toplaniyor. #direngeziparki 

 

482.  #direngeziparki Gokcecan Yurekli 

 

An itibariyle Fulya.. Butun semtler ayakta, siz uyutmaya 

calisiyorsunuz ama biz uyumayacagiz!! #direngeziparki  
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483.  #direngeziparki E. A. 

 

ArkadaĢlar Balıkesir'de oturma eylemi merkezde 

vivabella kafe nin önünde devam ediyor. #direngeziparki 

 

484.  #direngeziparki Volkan 

 

Ataköy uyumuyor, herkes sokaklarda hükümeti protesto 

ediyor... #direngeziparki 

 

485.  #direngeziparki Pelinsu 

 

Caddeye gelicekler boyner tarafina lutfen 

#DirenGeziParki 

 

486.  #direngeziparki Elif Akgul 

 

DikilitaĢ çıldırdı #occupygeziparki #geziparki 

#direngeziparki 

487.  #direngeziparki Håkan 

 

Eylemler diğer Ģehirlerin yanı sıra, Ġstanbul'un 

banliyölerine de taĢmıĢ durumda. Az kaldı... 

#direngeziparki 

 

488.  #direngeziparki esra 

 

Kadikoye yuruyoruz herkes biizimle, hadi katilin bize! 

#direngeziparki 

 

489.  #direngeziparki yns 

 

Siraselviler grubu meydana girdi... #direngeziparki 

#occupygezi 

 

490.  #direngeziparki KIVIRCIK 

BAYAN 

 

ġuan orda olamadığım için kendimden ne kadar 

utanıyosam, orda direnen arkadaĢlarımla kat kat fazla 

gurur duyuyorum. #direngeziparki 

 

491.  #direngeziparki serhan hüdürefe 

 

Taksim meydan da halk deli gibi gürültü cıkarıyor sizde 

ewlerinizde tencere tava ne warsa destek werin !!! 

#direngeziparki #direngeziparkı 

 

492.  #direngeziparki Mertcan Bilici 

 

TOPHANEYE SAKIN ĠNMEYĠN BIÇAKLI BĠR GRUP 

HALKA SALDIRIYOR ACĠL YAYIN !!!!! 

@Ceyda_duvenci RT Lütfen #direngeziparki 

#TürkiyemDireniyor 

 

493.  #occuypgezi Elif Akgul 

 

DikilitaĢ çıldırdı #occupygeziparki #geziparki 

#direngeziparki 

 

494.  #occuypgezi yns 

 

Siraselviler grubu meydana girdi... #direngeziparki 

#occupygezi 

 

495.  #direnankara 

 

T.Cmetehan 

TEKĠN1907 

 

"@chpcankayagenc: Ankara'nın sokaklarında direniĢ 

devam ediyor.#direngeziparki #direnAnkara 

http://twitter.com/chpcankayagenc/status/3406095463367

31136/photo/1pic.twitter.com/slIaklCg2E " 

 

496.  #direngeziparki  T.Cmetehan 

TEKĠN1907 

 

"@chpcankayagenc: Ankara'nın sokaklarında direniĢ 

devam ediyor.#direngeziparki #direnAnkara 

http://twitter.com/chpcankayagenc/status/3406095463367

31136/photo/1pic.twitter.com/slIaklCg2E " 

 

497.  #direngeziparki Didem Baydar 

 

"Ġstanbul'da butun karakollar bosaltildi.Saat 03:00 gibi 

20.000 polis saldiracak! Taksim'deki kardeslerimiz 

haberdar olmaLI" #direngeziparki 

498.  #direngeziparki Halkın Haberi 

 

*** ACĠL RT *** Beyoğlu Karakoluna avukat lazım 

#direngeziparki 

 

499.  #direngeziparki gkydzdr//gn 

 

Bahcesehir, beylikduzu, atasehir, bistanci TUM 

TURKIYE AYAKTA BU GECE 

UYUMAAAAAA..!!!!!!! #direngeziparki 

500.  #direngeziparki Sertaç ġeker 

 

Belli Bu ĠĢ Bu Gece Bitmeyecek Asıl Olay Yarın Olacak 

Asıl Kıyamet Yarın Kopacak Daha Kalabalık Olucak 

Taksim #direngeziparki 

 

501.  #direngeziparki Yudum Kaymak 

 

Cezvelerle tencerelerle #direngeziparki @ BeĢiktaĢ 

http://instagram.com/p/Z_qM5Vssru/  
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502.  #direngeziparki Yağmur ABAT 

 

DAÜ öğrencileri CL meydaninda toplanmaya basladi. 

#direngeziparki ! 

 

503.  #direngeziparki Duygu Ergün Uzun 

 

Erenköy uyanik komsu teyzelerin tava tencere sesleriyle 

ayakta #direngeziparki yaslisiyla genciyle birlesti bu ülke 

 

504.  #direngeziparki  Çapulcu Kübi 

 

Ermeni kültür bile kapılarını gecde olsa yardıma acmıs 

Tayyip neyapıyor valiz mitopluyuor yoksa yastıgına 

sarılıp aglıyormu?#direngeziparki 

 

505.  #direngeziparki Batu 

 

FB VE BJK TARAFTARI TUNELDE YOBAZLARIN 

SALDIRISINA UGRAMIS YAKINDA OLANLAR 

ULASSIN #direngeziparki 

 

506.  #direngeziparki Ozan Çağlar 

ġENGEL 

 

Gülbağ, Mecidiyeköy, ġiĢli de ayaklandı.. YürüyüĢe 

devam ediyoruz bakalım nereye kadar, hemi de bol 

gürültüyle ! #direngeziparki 

 

507.  #direngeziparki M 

 

HAKALIDAYIM MANOLYA EVLERĠ ĠNLĠYO 

TÜRKÜN GÜCÜÜÜ... IġIKLAR YANIP SONUYO 

ISLIKLAR VE TAVA SESLERI HELAL 

#direngeziparki 

 

508.  #direngeziparki Burcu Tezel 

 

Ilk defa butun Istanbul'u, hatta Turkiye'yi ayakta 

goruyorum ! #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#TürkiyemDireniyor 

 

509.  #direngeziparki EmreOnay 

 

Ġlk defa böyle bir olaya Ģahit oluyorum, Kozyatağı'nda da 

korunalar susmuyor marĢlar durmuyor. #Direngeziparki 

 

510.  #direngeziparki Capulcu Black bloc 

 

Ġstanbulda askerler polislere sonunda müdahale etmeye 

baĢlamıĢ #direngeziparki 

 

511.  #direngeziparki Gazi Mahallesi 

 

Ġzmir Bozyaka Çevik Kuvvet ġubesi'nden panzerler 

ayrıldı.5 otobüs dolusu polis Alsancak'a gidiyor! 

Duyuralım! #direngeziparki #tayyipistifa 

 

512.  #direngeziparki Ozan efe duran 

 

Saat 2.30. Eskisehir Baglar direniyor. Ögrencisiyle 

halkiyla. #eskisehir #direngeziparki  

 

513.  #direngeziparki Gizer 

 

SON DAKĠKA COK ACĠLLL Ġzmir bozyaka çevik 

Ģubeden panzerler ayrıldı 5 otobüs dolusu polis 

Alsancaka ilerliyor DĠKKATTT #direngeziparki 

 

514.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Burcu Tezel 

 

Ilk defa butun Istanbul'u, hatta Turkiye'yi ayakta 

goruyorum ! #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#TürkiyemDireniyor 

 

515.  #tayyipistifa 

 

Gazi Mahallesi 

 

Ġzmir Bozyaka Çevik Kuvvet ġubesi'nden panzerler 

ayrıldı.5 otobüs dolusu polis Alsancak'a gidiyor! 

Duyuralım! #direngeziparki #tayyipistifa 

516.  #direngeziparki Elif.C 

 

#direngeziparki http://halktvcanli.tumblr.com/  eskiĢehir 

ankara izmir taksimden canlı yayın yapan tek kanal !!!! 

 

517.  #direngeziparki clemisi ★ 

 

#direngeziparki ogleden beri, bir gun oncesinden beri 

direnen eylemcilere destek olun... alani bos birakmayin... 

518.  #direngeziparki Ozan ġahin 

 

#direngeziparki RT lermisiniz. Anadolu yakasında 

yaĢayanlar, Bağdat Caddesi Boyner önünde toplanıyor. 

Cadde yıkılıyor... 

 

519.  #direngeziparki Fırat TaĢvur 

 

ArkadaĢlar direniĢ için Taksim civarında evlere çok 

ihtiyaç var, dinlenmek isteyenler için evini açabilecek 

olan duyursun! #direngeziparki 
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520.  #direngeziparki Zeynep Erverdi 

 

Bostancı'dan caddeye yürüyüĢe geçtik, insanlar arabalar 

caddeye akıyor #direngeziparki 

 

521.  #direngeziparki Meriç Aras 

 

Bu his, bu birlik inanılmaz. Florya-BeĢyol Kız Öğrenci 

Yurdu da çıkarabildiği bütün seslerle direniĢe destek 

oluyor. #direngeziparki 

 

522.  #direngeziparki Sinem Arslan 

 

Bugün yollar 

kuzeye,güneye,doğuya,sarıya,laciverte,kırmızıya,beyaza,

camiye,kiliseye çıkmıyor.Tüm yollar Gezi Parkına 

çıkıyor.#direngeziparki 

 

523.  #direngeziparki Atakan 

 

Bursa-karĢıyaka-göztepe-eskiĢehir taraftarları yoldalar. 

Bu sefer deplasmana değil,omuz omuza direniĢe geliyolar 

#direngeziparki 

 

524.  #direngeziparki BarıĢ Ġpek 

 

Cevahirin halki iceriye aldigi bilgisi dogrudur, 

siginabilirsiniz #direngeziparki 

 

525.  #direngeziparki sMAnia™ 

 

millet niye yollarda, niye apolitikler politize oluyor/ 

oldular... neden??? sen söyle @ayagakalktaksim #devrim 

#direngeziparki 

 

526.  #direngeziparki Gözde Baydar 

 

HELAL OLSUN BU DIRENISE KATILAN HERKESE 

ULAN HELAL OLSUN YURUYUN BEE SOKAKLAR 

DOLUP TASIYOR #direngeziparki 

 

527.  #direngeziparki Murat Can 

 

Gönüllü AVUKATLAR acilen Beyoğlu karakoluna 

gitsin!! Darp var!! #direngeziparki 

 

528.  #direngeziparki Murat Ersan 

 

Etiler, Ve Bebek de ayaktaymıĢ... Tarabya'daki uĢağın 

sesi yok ortada! #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

529.  #direngeziparki Gökçe Koç 

 

Saat 02:45'te BORNOVA KÜÇÜKPARK MEYDANDA 

#geziparki için buluĢuyoruz. . #direngeziparki 

 

530.  #direngeziparki AnlamadımKiBuĠĢi

Ben 

 

Susmayin abicim! Yuruyun! Durmayin! Istanbul'a gelin!! 

#direngeziparki Kenetlenme vaktidir!! 

 

531.  #direngeziparki Gamze ġener Akın 

 

ġiĢli'de ara sokaklarda (nasıl toplandığını 

anlayamadığım) çok kalabalık bir grup meydana doğru 

yürüyor, saat 2.33 #direngeziparki 

 

532.  #direngeziparki Aydın ġen 

 

taksim meydanda duran insanlarin uzerine gaz bombalari 

attilar, bunlarin iyice sirazesi kaymis #direngeziparki 

 

533.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Murat Ersan 

 

Etiler, Ve Bebek de ayaktaymıĢ... Tarabya'daki uĢağın 

sesi yok ortada! #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

534.  #direngeziparki SeçilEskiköy 

 

#direngeziparki #KaydetBunuTarih EskiĢehirde binlerce 

kiĢi Akp binasına doğru yürüyor 

535.  #direngeziparki Çapulcan Marjinal 

 

#direngeziparki Burasi Bagdat cad.saat 2:30 u fakat 

Kemal'in askerleri uyumuyor, hukumete, fasizme, 

diktatorluge kafa tutuyor!!! 

 

536.  #direngeziparki ferhan talib 

 

―@ebruka999: Ayazağa, Maslak NTV'nin orada 

toplanıyor, hemen Ģimdi :))‖ #turkiyemdireniyor 

#direngeziparki #occupygezi 

 

537.  #direngeziparki hakan kurt 

 

―@edihvet: ITU ve BahçeĢehir Üniversitesi kapılarını 

açtı. Sığınmak için tüm halkımız girsin. Duyuralim 

lütfen. #direngeziparki 
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538.  #direngeziparki cinsiyetcisiniz 

 

GFB VE BJK TARAFTARLARI TÜNELDE 

SIKIġTIRILmıĢ yardım edicek gurup varsa gitsin acill 

#direngeziparki 

 

539.  #direngeziparki Kerem Fırat 

 

Herkes sokakta, balkonda, camda tam anlamiyla 

baskaldiris.. #direngeziparki 

 

540.  #direngeziparki Hüseyin Bayraktar 

 

Kampusten cikin evden cikin yurttan cikin binalardan 

cikin, bugun onbinlerce insanin yaptigi gibi Taksime 

gidin. #direngeziparki 

 

541.  #direngeziparki Yasemin Kennedie 

 

kornayla bize destek olan polisler yuhalaniyor, artik 

tahammul yok. Atakoy ayakta! #direngeziparki biz 

uyumuyoruz! 

 

542.  #direngeziparki Oguz Ülük 

 

Polis 50 GFB'liyi göz altına aldığı sırada 400 kiĢilik 

Ultraaslan grubu polisin üzerine yürüde ve GFB'lileri 

kurtardı. #direngeziparki 

 

543.  #direngeziparki ozgur zcn 

 

Polis zor kullaniriz dagilin diyor suan muglada 

#direngeziparki 

 

544.  #direngeziparki Cihan 

 

Saatlerdir harbiyede hilton civarinda barikatimiz devam 

ediyor. Halk gozle gorulur sekilde azaldi. Firsat buldukca 

yazacagim #direngeziparki 

 

545.  #direngeziparki Tanyeli Derelioglu 

 

Sığınılabilecek Yerler: Bilgi Dolapdere Kampüsü Bilgi 

Tophane Yurdu Mimarlar Odası Galatasaray Lisesi 

#direngeziparki 

 

546.  #direngeziparki Yavuz Çakır 

 

Su an orda olamayisimi kendi cocuklarima nasil 

aciklicam bilmiyorum, ama siz kendinizle gurur duyun, 

tarihi yaziyosunuz #direngeziparki 

 

547.  #direngeziparki gkydzdr//gn 

 

Su anda Taksimde olamadigim icin icim icimi yiyor, ama 

yarin yaninizdayim, sonuna kadar Destek #hukumetistifa 

#direngeziparki 

 

548.  #direngeziparki mine 

 

Tepkini gostermek icin taksim'de olmana gerek yok! 

#beylikduzu #direngeziparki  

 

549.  #direngeziparki e. seda k. 

 

tüm Anadolu yakası ayakta; 'taze belediye' semtim 

AtaĢehir'de yok mu bir ses? #direngeziparki 

#occupyistanbul 

550.  #direngeziparki Cemtuğ KiriĢçioğlu 

 

Yarın sabah 11.00'de KültürPark'ta toplanıyoruz. Lütfen 

hazırlıklı gelin! #direngeziparki #konyagezi 

 

551.  #occuypgezi ferhan talib 

 

―@ebruka999: Ayazağa, Maslak NTV'nin orada 

toplanıyor, hemen Ģimdi :))‖ #turkiyemdireniyor 

#direngeziparki #occupygezi 

 

552.  #occuypgezi e. seda k. 

 

tüm Anadolu yakası ayakta; 'taze belediye' semtim 

AtaĢehir'de yok mu bir ses? #direngeziparki 

#occupyistanbul 

553.  #direngezi duygu derun 

 

"@DoganYarici: BeĢiktaĢ ÇarĢı yolunu bulup geldi! 

Ellerinde siyah sprey boyalarla! #direngezi #ocuppygezi" 

554.  #direngezi duygu derun 

 

"@DoganYarici: BeĢiktaĢ ÇarĢı yolunu bulup geldi! 

Ellerinde siyah sprey boyalarla! #direngezi #ocuppygezi" 

 

555.  #direngeziparki damla derman 

 

#direngeziparki bağdat caddesine gelin!!!!!!!! Taksim 

için son çağrı sokaklardan akın akın insanlar bağdat 

caddesine gidiyorlar 

 

556.  #direngeziparki Ġlknur BaĢak Kaya 

 

#direngeziparki Sıraselviler Changa Wifi ġifresi : 

changa12345 Taksim ipek sokaktaki bir ofisin wifi Ģifresi 

ağ adı: base Ģifre: Base1500 
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557.  #direngeziparki Aslı Alper 

 

#sisli de #direngeziparki diyor! Tayyip istifa sesleri ara 

sokaklara kadar geliyor!!  

 

558.  #direngeziparki TC Kültürlü 

 

02.30 Üsküdar‘da halk tencere ve tavalarla protesto 

gösterisi yapıyor.#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

559.  #direngeziparki Koray Caner 

 

02:35 - KurtuluĢ civarında hala düdükler ve ıslıklar 

yankılanıyor. tencere ve tavalar da baĢladı. bu gece uyku 

yok. #direngeziparki 

 

560.  #direngeziparki Nil 

 

51 otobus izmirden 45 otobus adanadan 26 otobus 

trabzondan taksime dogru yola cikmis helal olsun 

#direngeziparki #FASĠZMEKARSĠOMUZOMUZA 

 

561.  #direngeziparki madeinb(e) 

 

ACĠL!!!!!!! ÇarĢı grubunun Beyoğlu Karakolu'nda 

avukatlara ihtiyacı vardır. Lütfen paylaĢalım! #direngezi 

#direngeziparki 

 

562.  #direngeziparki Ғirat Eser 

 

AVUKATLAR BEYOĞLU POLĠS MERKEZĠNE 

GĠTSĠN ACĠL. ĠNSANLAR ZOR DURUMDA 

#direngeziparki #turkbahari 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

563.  #direngeziparki Eray Karayel 

 

Cevahir AVM'de 3 doktor mevcut. Yaralılara müdahale 

ediyorlar. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

564.  #direngeziparki Tuğsem YavaĢ 

 

Gezi parkında olanlardan aldığımız habere göre polis 

müdahalesi sonucu kolu,bacağı kopan arkadaĢlarımız 

varmıĢ.#direngeziparki 

 

565.  #direngeziparki agaboy 

 

Gumussuyu ara sokakta sIkIstIk. Cikis yolu bilgi verin!!! 

#direngeziparki 

 

566.  #direngeziparki Hilmi Öğüt 

 

Ġzmir'de polis eğer Kordon'a çıkmakta ısrar ederse 

mayolarını giysinler en azından. Orada denize 

dökülmeleri büyük ihtimal #DirenGeziParki 

 

567.  #direngeziparki Zeynep Uyar 

 

kadikoy'den cadde'ye dogru inanilmaz bir kalabalik 

yuruyor! ses yuksek insan cok #heryertaksim 

#direngeziparki 

568.  #direngeziparki Bir Adım Öne 

 

Kıvanç Açar sıkıĢtık. Bu son mesaj. Sarj bitti. 

Bestekardayiz. Barikat kuruyoruz. Destek verin 

dostlar.Onlarca insan caresiz #direngeziparki 

 

569.  #direngeziparki Selçin Demirağ 

 

Saat iki buçuk ġiĢli ayakta. Sesler gitgide artıyor.Halkın 

sesi bu. Ne kadar kulaklarını kapsatsanız da bir gün 

duyacaksınız #DirenGeziParki 

 

570.  #direngeziparki Nilolom 

 

Tencereler; tavalar; isiklar; kornalar camlarda; 

yollardaiz...durmak yok!! #direngeziparki 

 

571.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

TC Kültürlü 

 

02.30 Üsküdar‘da halk tencere ve tavalarla protesto 

gösterisi yapıyor.#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

572.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Ғirat Eser 

 

AVUKATLAR BEYOĞLU POLĠS MERKEZĠNE 

GĠTSĠN ACĠL. ĠNSANLAR ZOR DURUMDA 

#direngeziparki #turkbahari 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

573.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

Eray Karayel 

 

Cevahir AVM'de 3 doktor mevcut. Yaralılara müdahale 

ediyorlar. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  
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574.  #direngezi duygu derun 

 

"@DoganYarici: BeĢiktaĢ ÇarĢı yolunu bulup geldi! 

Ellerinde siyah sprey boyalarla! #direngezi #ocuppygezi" 

575.  #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

19.00 buluĢması meydan, gezi parkı merdivenlerinde... 

yaygınlaĢtıralım... #direngezi #occupygezi 

 

576.  #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

19.00 buluĢması meydan, gezi parkı merdivenlerinde... 

yaygınlaĢtıralım... #direngezi #occupygezi 

 

577.  #direngeziparki #direnturkiye 

 

#izmir bostanli'da halk tencere tava korna ve hatta 

cigliklariyla eyleme destek veriyor!! #direngeziparki 

 

578.  #direngeziparki yoga_girl 

 

20.000 kiĢi Bağdat Caddesine doğru 

yürüyor.#direngeziparki 

 

579.  #direngeziparki Polen 

 

Adanademirspor 45 otobüs yola cıktı. Yılmak yok 

istanbul #DirenGeziParki 

 

580.  #direngeziparki BLUEPASĠON 

 

Asiri islamci grup gercekten tunelde taraftarlari 

skIstIrmIs ! Kim kiminle paylasiyorsa paylassin destek 

istiyorlar !!! #direngeziparki 

 

581.  #direngeziparki The Lady of Shalott 

 

Avcilar'in yarisi uyumuyor, yarisi ayakta uyuyor!!!! 

Uykularindan etmisiz uyuyan guzelleri! #direngeziparki 

 

582.  #direngeziparki Sevil Basaran 

 

Boğaziçililer Zincirlikuyu'yu geçmiĢ ATV binasına doğru 

gidiyormuĢ. Yolda pek çok kiĢi de katılıyormuĢ 

#direngeziparki 

 

583.  #direngeziparki selamcanims 

 

bu gece Türkiye uyumuyor, Ġstanbul adım adım, semt 

semt uyanıyor. #direngeziparki yanındaki arkadaĢınla, 

tencerenle tavanla diren! 

 

584.  #direngeziparki Eliff Öner 1903 - ∞ 

 

Diğer illerden poliss desteği istemiĢlerr yaa yuh artıkk. 

Yeterr durdurduk demek bu kadarmı zorr tayyipp 

#direngeziparki 

 

585.  #direngeziparki Rüya 

 

Orduevine sığınanları Askerler, otellere sığınanları 

sahipleri/görevlilerı kabul ediyor Camiye sığınanlar kabul 

edilmiyor!! #direngeziparki 

 

586.  #direngeziparki Merve Aycan 

 

Saatlerdir Taksim'deydik 2 saatliğine uzaklaĢtık dinlenip 

geri döneceğiz. Gelebilen herkes gelsin. Bu gece uyku 

yok! #direngeziparki 

 

587.  #direngeziparki Merve Bayındır 

 

Sessiz ve Ġstanbul #direngeziparki durumundan habersiz 

bir medya var birde çekmeköy Ģaka mı ne? fazla 

oksijenden herhalde!!! 

 

588.  #direngeziparki Ninkasi 

 

Taksime çıkamadığı için vicdan azabından yerinde 

duramayan, uyku uyuyamayan bir toplumdan daha büyük 

ne var? #direngeziparki 

 

589.  #direngeziparki Anıl Bekletenler 

 

Uyan Izmir! Zevk icin ayakta degil bunca insan! Kalk ve 

destege gel! #direngeziparki 

 

590.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Selen Oney 

 

Ġste budur Turkiye uyandi! Medya gostermesede biz 

uyandirdik mahalledekileri! #direngeziparki 

#sesvertuerkiyebuuelkesahipsizdeğil 

 

591.  #occuypgezi cinsiyetcisiniz 

 

19.00 buluĢması meydan, gezi parkı merdivenlerinde... 

yaygınlaĢtıralım... #direngezi #occupygezi 

 

592.  #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

19.00 buluĢması meydan, gezi parkı merdivenlerinde... 

yaygınlaĢtıralım... #direngezi #occupygezi 
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593.  #direngezi Mistır Gezellig 

 

#direngezi RT @SuSoley: ACĠL! Taksim'de koridor 

sistemi oluĢturup tazyikli su sıkıp, sıkıĢtırarak hepimizi 

toplayacaklarmıĢ!! Önlem alalım!! 

594.  #direngeziparki coker 

 

"Ġstanbul'da butun karakollar bosaltildi.Saat 03:00 gibi 

20.000 polis saldiracak! Taksim'deki kardeslerimiz 

haberdar olmaLI" #direngeziparki 

 

595.  #direngeziparki MahĢerin 4ncü 

Atlısı 

 

#direngeziparki KADIKÖYDE DE HALK 

PĠJAMALARLA SOKAĞA ÇIKTI 

 

596.  #direngeziparki DenĠz GümüĢzade 

 

#occupyturkey #direngeziparki yarın güvenpark gezi 

olacak yine toplanıyoruz ... toparlanıp yine 

sokaklardayız... 

 

597.  #direngeziparki Dilara Tığlı 

 

Alsancak'ta cevik kuvvet plastik mermilerle ara sokaklara 

girdi. #Direngeziparki #occupygezi 

 

598.  #direngeziparki nemesis  

 

Ankara daki arkadaslar çıkın kuğulu Park'tan polis 4 

koldan saldırmaya baĢlayacak acilll #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

599.  #direngeziparki Dahlia 

 

Bitmedi simdide kadikoydeki arkadaslarimiza destek 

olmaya gidiyoruz #direngeziparki 

 

600.  #direngeziparki Ceycey 

 

Dunyanin en alakasiz yeri olan umraniye bile ayaga 

kalkti #direngeziparki 

 

601.  #direngeziparki Samet Sarıömeroğlu 

 

Evinde oturanların utandığı, kendini suçlu hissettiği sayılı 

günden biri de bugün yarin ordayim #kalbimtaksimde 

#direngeziparki 

 

602.  #direngeziparki videostar 

 

GECE 3TE TAKSĠM YÖNÜNE BASKIN OLACAĞI 

SÖYLENTĠSĠ VAR ARKADAġLAR DĠKKATLI 

OLALIM #direngeziparki 

 

603.  #direngeziparki Badegül Bingöl 

 

Gönüllü AVUKATLAR acilen Beyoğlu karakoluna 

gitsin!! Darp var!! #direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

RTRTRT 

 

604.  #direngeziparki metin ertan 

 

güvenlik güçleri gelmeye baĢladı beĢiktaĢa ama kimsenin 

umrunda değil çatır çatır eyleme devam #direngeziparki 

605.  #direngeziparki Turgut Sözen 

 

HARBĠYE ORDU EVĠ ASKERĠ DIġARI CIKTI POLĠS 

GERĠ ÇEKĠLDĠ ORDU EVĠ BAHÇESĠNE SEYYAR 

ÇADIR KURULDU YARALILAR ĠÇĠN... (HEPAR) 

#direngeziparki 

 

606.  #direngeziparki Emir 

 

Kadikoyde herkes meydana dogru akin ediyor araclarin 

hepsi kornalarla ilerliyor #direnGeziParki #occupygezi 

http://4sq.com/117HcvU  

 

607.  #direngeziparki Burçin 

 

Okmeydani halki ayaga kalkti. #direngeziparki 

 

608.  #direngeziparki Ecem Ezgi Coskun 

 

Sonunda insanlar tepki verebildigini gosterdi inanilmaz 

seyler oluyor saat 2 bucuk ve herkes hala sokakta 

#direngeziparki #occupygezi 

 

609.  #direngeziparki Gokche 

 

Sonunda Kosuyolu da basladi ! Calsin kornalar ! 

#direnistanbul #geziyardımbekliyor 

#geziyegeziyekazanacagiz #direngeziparki 

 

610.  #direngeziparki Onur KABA 

OFFICIAL 

 

Taksime cikamadigi icin vicdan azabindan yerinde 

duramayan,uyku uyuyamayan bir toplumdan daha büyük 

ne var? #direngeziparki 

 

611.  #direngeziparki Aylin 

 

Uyusun devlet!! Ġstanbul, Ġzmir, Ankara... Türkiye 

ayakta, biz ayaktayız!!! #direngeziparki 



363 

 

 

612.  #direngeziparki Sait Akyüz 

 

üsküdar ayakta tabak tencere sesleri inliyor 

#direngeziparki 

 

613.  #direngeziparki Elif Özder 

 

Yarın Kıbrıs ġehitlerindeyiz. Bugün oturduğumuz 

yerdendi. Yarın ayakta direnicez. #7den77yedireniyoruz 

#direngeziparki 

 

614.  #occuypgezi DenĠz GümüĢzade 

 

#occupyturkey #direngeziparki yarın güvenpark gezi 

olacak yine toplanıyoruz ... toparlanıp yine 

sokaklardayız... 

 

615.  #occuypgezi Dilara Tığlı 

 

Alsancak'ta cevik kuvvet plastik mermilerle ara sokaklara 

girdi. #Direngeziparki #occupygezi 

 

616.  #occuypgezi Emir 

 

Kadikoyde herkes meydana dogru akin ediyor araclarin 

hepsi kornalarla ilerliyor #direnGeziParki #occupygezi 

http://4sq.com/117HcvU  

 

617.  #occuypgezi Ecem Ezgi Coskun 

 

Sonunda insanlar tepki verebildigini gosterdi inanilmaz 

seyler oluyor saat 2 bucuk ve herkes hala sokakta 

#direngeziparki #occupygezi 

 

618.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

nemesis  

 

Ankara daki arkadaslar çıkın kuğulu Park'tan polis 4 

koldan saldırmaya baĢlayacak acilll #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

619.  #direngezi Mistır Gezellig 

 

#direngezi RT @SuSoley: ACĠL! Taksim'de koridor 

sistemi oluĢturup tazyikli su sıkıp, sıkıĢtırarak hepimizi 

toplayacaklarmıĢ!! Önlem alalım!! 

 

620.  #direngeziparki E. 

 

"@GeziParkiDestek:Taksime cikamadigi icin vicdan 

azabindan yerinde duramayan,uyku uyuyamayan bir 

toplumdan daha büyük nevar?#direngeziparki" 

 

621.  #direngeziparki Gökçe Akyüz 

 

"EĢimle Taksime geliyoruz doktoruz bizi arayın 

yaralılarn yoğun olduğu yere yönledirin bizi: 0507 706 

68 98" (PELĠN BAYRAM) #direngeziparki 

 

622.  #direngeziparki Gösteri Sanatları 

 

#direngeziparki BahçeĢehir Üniversitesi kapılarını 

çevresinde bulunan zor durumdaki yurttaĢlarımız için 

açmıĢtır. Lütfen duyuralım 

 

623.  #direngeziparki NeviBJ 

 

#occupygezi #direngeziparki 1.Ordu Komutanlığından 

Harbiye'ye 3 bölük asker sevkiyatı yapılmıĢtır. 

 

624.  #direngeziparki bihtera 

 

@RedHackHaber_ @ultraslancom tüneldekiler galata 

lüleci hendek cd gelin.yardım için bekliyoruz... 

#direngeziparki 

 

625.  #direngeziparki Körv Man 

 

An itbariyle ODTÜ Yurtlar Bölgesi tencere sesleriyle 

Ģıngırdıyor, oda ıĢıkları açılıp kapanıyor. #direngeziparki 

#occupygezipark 

 

626.  #direngeziparki tuğçe 

 

balikesir taĢiyor !! direne direne kazanacagiz 

#direngeziparki 

 

627.  #direngeziparki Merter Gölyeri 

 

ĠSTANBULDA ODA TĠYATROSU YATACAK YER 

VERĠYOR EVĠNE DONEMEYENLERE 

DUYURULUR #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

628.  #direngeziparki Sinan   

 

ĠSTANBULDA ODA TĠYATROSU YATACAK YER 

VERĠYOR EVĠNE DONEMEYENLERE 

DUYURULUR #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 
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629.  #direngeziparki dekart Korðinatı 

 

Kadıköy'de kalabalık artıyor. Ziverbey, moda ve selimiye 

olmak üzere her yerden meydana gelenler var. 

#direngeziparki 

 

630.  #direngeziparki gknr 

 

tek baĢına polis yakalnamıĢ aman ha, onlar değiliz 

,beyoğlundaki tutuklu arkadaĢları kurtarsınlar 

#direngeziparki 

 

631.  #direngeziparki Ezgi Varol 

 

Türkiye'nin en apolitik gençliği sokaklara döküldü. ġimdi 

siz düĢünün! #direngeziparki 

 

632.  #occuypgezi NeviBJ 

 

#occupygezi #direngeziparki 1.Ordu Komutanlığından 

Harbiye'ye 3 bölük asker sevkiyatı yapılmıĢtır. 

 

633.  #occuypgezi Körv Man 

 

An itbariyle ODTÜ Yurtlar Bölgesi tencere sesleriyle 

Ģıngırdıyor, oda ıĢıkları açılıp kapanıyor. #direngeziparki 

#occupygezipark 

 

634. 7
3

7 

#SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Merter Gölyeri 

 

ĠSTANBULDA ODA TĠYATROSU YATACAK YER 

VERĠYOR EVĠNE DONEMEYENLERE 

DUYURULUR #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

635.  #direngezi avuç içleri 

 

"@Simsponge: "Kadıköy iskelesinde çanta araması 

yapılıyor. Gaz maskesi takan veya bulunduranlar 

gözaltına alınıyor" #direngezi #occupygezi" 

 

636.  #direngeziparki 525 

 

#direngeziparki EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ayaklanıyor! Gezi 

Parkı için 5dk sonra küçükpark'a! 

 

637.  #direngeziparki melih calısır 

 

#direngeziparki kötekli ayaklandıı... herkes sokakata 

 

638.  #direngeziparki KARA 

 

#direngeziparki sonuna kadar diren bu meydan MĠLLET 

meydanıdır COP GAZ SĠLAH değil ! 

 

639.  #direngeziparki I. Mehmet 

 

Anadolu yakasindakiler bagdat caddesine kosun burda 

muhtesem bir kalabalik var #direngeziparki 

 

640.  #direngeziparki Kara Koyun 

 

Ankara - Batıkent, Dikmen, Tuzluçayır, 100.yıl, 

Kuğulupark'ta halk tencere ve tavalarla sokakta... destek! 

#direngeziparki via @kolektifler 

 

641.  #direngeziparki Hüseyin Berk 

 

ANKARA DA YARDIMA IHTIYACI OLANLAR 

TUNALI TEKTEKCI,MADO VE SINASI SAHNESINE 

GIDEBILIR. BUNU DA YAYALĠM ARKADASLAR 

LUTFEN #direngeziparki 

 

642.  #direngeziparki Gizem Belen 

Akgüney 

Barbaros'ta kornalar, tencere kasikli halk, muhtesem!! 

http://twitpic.com/cul9qx  #occupygezi #direngeziparki 

643.  #direngeziparki aylin güner 

 

Besiktas'tan tam destek #direngeziparki 

http://yfrog.us/g9splsydnlfevizhumhehjuuz … 

 

644.  #direngeziparki Halkın Haberi 

 

BEYOGLU EMNIYETTE DARP VAR. 

AVUKATLARIN GĠTMESĠ LAZIM #direngeziparki 

 

645.  #direngeziparki Gizem DuvarbaĢı 

 

Burda insanlar camlara cikmaya basladi herkes tencere 

tava ses cikartio isiklari kapatip acio #direngeziparki 

#tuerkiyemdireniyor 

 

646.  #direngeziparki Onur Yalazı 

 

harbiye yonunde kalabaliklar #direngeziparki  

647.  #direngeziparki Mert Çelik 

 

Istanbulun en muhafazakar semtlerınden uskudarda 

tayyıp ıstıfa seslerı! #DirenGeziParki 

 

648.  #direngeziparki Caner CoĢkun Ġnönü'de az önce hem yukarıdan hem aĢagıdan polis 
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 sıkıĢtırıp biber gazı bombaladı #direngeziparki 

#occupygezi 

 

649.  #direngeziparki Alperen Pürçek 

 

Kalkinma KTU civarinda kucuk capli direnis var dayan 

gezi parki!! #direngeziparki 

 

650.  #direngeziparki hikmet emre kaya 

 

kozyatağı inönü caddesi'nde tencere tavalarımızla ıĢıkları 

yakıp söndürerek destek veriyoruz #direngeziparki 

 

651.  #direngeziparki Mehmet Arslan 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

652.  #direngeziparki Burak Erdal 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

653.  #direngeziparki Bong Congi 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

654.  #direngeziparki Mert Saygılı 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

655.  #direngeziparki Эге 

 

TarlabaĢında sıkıĢıp kalan arkadaĢlarımız var.Orası iyice 

karıĢmıĢ.Yardım edebilicekler lütfen acele etsinler 

#direngeziparki 

 

656.  #direngeziparki Merve ÇavuĢoğlu 

 

Tünel tarafında yardıma ihtiyacı olanlar Venüs Müzik 

Stüdyosu'na gidebilirler. #direngeziparki 

 

657.  #direngeziparki Selin   

 

Tünel tarafında yardıma ihtiyacı olanlar Venüs Müzik 

Stüdyosu'na gidebilirler. #direngeziparki 

 

658.  #occuypgezi Gizem Belen 

Akgüney 

 

Barbaros'ta kornalar, tencere kasikli halk, muhtesem!! 

http://twitpic.com/cul9qx  #occupygezi #direngeziparki 

 

659.  #occuypgezi Caner CoĢkun 

 

Ġnönü'de az önce hem yukarıdan hem aĢagıdan polis 

sıkıĢtırıp biber gazı bombaladı #direngeziparki 

#occupygezi 

 

660.  #occuypgezi avuç içleri 

 

"@Simsponge: "Kadıköy iskelesinde çanta araması 

yapılıyor. Gaz maskesi takan veya bulunduranlar 

gözaltına alınıyor" #direngezi #occupygezi" 

 

661.  #direngezi avuç içleri 

 

"@Simsponge: "Kadıköy iskelesinde çanta araması 

yapılıyor. Gaz maskesi takan veya bulunduranlar 

gözaltına alınıyor" #direngezi #occupygezi" 

 

662.  #direngezi Hande Aktan 

 

eurosport spor spikeri tenis sunarken taksim haberi geçip 

medyaya yakınıp ardından bizde orada olucaz dedi 

#direngezi 

 

663.  #direngeziparki Miss Nothing 

 

#direngeziparki bu olay gezi parkta değil gazze'de olsaydı 

emine erdoğan hüngür hüngür ağlar bülent arınçda 

yanında destek olurdu... 

 

664.  #direngeziparki E.D 

 

#direngeziparki EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ayaklanıyor! Gezi 

Parkı için 5dk sonra küçükpark'a! 

 

665.  #direngeziparki mako 

 

#direngeziparki YARIN BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 

OLARAK SAAT 13:00 DA CUMHURĠYET 

MEYDANINDAYIZ 

https://www.facebook.com/events/457548691006689/45

7610127667212/?notif_t=like … 
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666.  #direngeziparki cinsiyetcisiniz 

 

#occupygezi #direngeziparki 1.Ordu Komutanlığından 

Harbiye'ye 3 bölük asker sevkiyatı yapılmıĢtır. 

 

667.  #direngeziparki Çağla Akalın 

 

arkadaslar bakırkoy meydanda toplanıyoruz herkesı 

beklıyoruz #direngeziparki 

 

668.  #direngeziparki Hüseyin Sayın 

 

Ben böyle güç görmedim. Alsancakta planlı geliyorlar. 

#direngeziparki  

 

669.  #direngeziparki Asli Cicekdagi 

 

Bugun orada olamadim, ne yazik ki cok uzaktayim ama 

aklim kalbim Taksim'de, Kadikoy'de Istanbul'un her 

yerinde. #direngeziparki #occupygezi 

 

670.  #direngeziparki yusuf + 

 

çok fazla yalan haber peydah olmaya baĢladı ben 

rt'lemeyi kesiyorum. yarın taksim'deyim #direngeziparki 

 

671.  #direngeziparki Pınar Ġnce 

 

EskiĢehir ayakta! #direngeziparki 

 

672.  #direngeziparki Ahmet Seven 

 

EskiĢehir çevik kuvveti bizi böyle karĢıladı ! 

#direngeziparki  

 

673.  #direngeziparki Var mı bi'Ģey? 

 

Eve donmekten vazgectik barbaros bulvarindan iniyoruz 

hep beraber! #direngeziparki 

 

674.  #direngeziparki Bay Miro 

 

Firtina oncesi sessizlik var burada. Bekliyoruz Memur 

sehri Ankara bu gece birakmiyacak ama burayi. 

#ankaramdireniyor #direngeziparki 

 

675.  #direngeziparki yeliz çiflikçi 

 

GELĠYORLAR. DUYURU: An itibariyle suan 

TOPKAPI civarinda en az 20 otobus POLIS taksime 

gidiyor ve Panzerler... Yayalim #direngeziparki 

 

676.  #direngeziparki can isn't can 

 

Harbiye starbucks karĢısı arka sokaklar hala karıĢık 

#direngeziparki #isyanıkordineet #Occupyistanbul 

#Occupytaksim 

 

677.  #direngeziparki Yusuf Nazım 

 

Hayat TV, 02.39 : Okmeydanı halkı sokakları doldurmuĢ 

durumda. http://www.hayattv.net/  #direngeziparki 

#TürkiyemDireniyor 

 

678.  #direngeziparki feenmarchen 

 

Ġzmit yavuz selim yurdu KYK direniyor #direngeziparki 

 

679.  #direngeziparki BarıĢ Ġpek 

 

Karaköy'den KabataĢ'a doğru ve Ġnönü'ye doğru 

gelmeyin. Ortaköy'de halk sokağa çıktı sahile iniyor 

tencere tavalarla #direngeziparki 

 

680.  #direngeziparki BETÜLLL 

 

Kirklareli ayaklandi direniĢe destek veriyoruz 

#yanındayıztaksim #direngeziparki 

 

681.  #direngeziparki T.C ILGIM 

ONURSAL 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler, istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

682.  #direngeziparki Gurkan Mentes 

 

Su an orada neler oluyor, son durum nenedirsir 

bilmiyorum ama yarin aynen devam. korkmayın, sokaga 

cikin! #direngeziparki 

 

683.  #direngeziparki ilknurcnr 

 

Taksimde olmadığım için uyuyamayanlardanım! 

#direngeziparki #direntürkiye 

 

684.  #direngeziparki Hasan Cömert 

 

Televizyonlarını yeni açanlar, hemen geri 

kapatabilirsiniz. Gerçek sokakta. #direngeziparki 

 

685.  #direngeziparki serkeĢ panda 

 

upper Acıbadem'de de ıslıklar ve tencere sesleri baĢladı! 

yalnız değiĢsiniz direniĢçi kardeĢler. bugün herkes sizinle 
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#direngeziparki 

686.  #occuypgezi cinsiyetcisiniz 

 

#occupygezi #direngeziparki 1.Ordu Komutanlığından 

Harbiye'ye 3 bölük asker sevkiyatı yapılmıĢtır. 

 

687.  #occuypgezi Asli Cicekdagi 

 

Bugun orada olamadim, ne yazik ki cok uzaktayim ama 

aklim kalbim Taksim'de, Kadikoy'de Istanbul'un her 

yerinde. #direngeziparki #occupygezi 

 

688.  #occuypgezi can isn't can 

 

Harbiye starbucks karĢısı arka sokaklar hala karıĢık 

#direngeziparki #isyanıkordineet #Occupyistanbul 

#Occupytaksim 

 

689.  #direngeziparki Hande Aktan 

 

eurosport spor spikeri tenis sunarken taksim haberi geçip 

medyaya yakınıp ardından bizde orada olucaz dedi 

#direngezi 

 

690.  #direngezi ayça örer 

 

Ara sokaklar kapalı... #direngezi #DirenIstanbul  

 

691.  #direngezi kafautusu 

 

TAKSĠMDEKĠLERE GEREKLĠ TELEFONLAR - Tıp 

öğrencileri: 5309235120 - Gaz maskesi: 212244 43 44 - 

Gönüllü hekim: 5309235120 #direngezi 

 

692.  #direngeziparki Damla Ekmekcioglu 

 

#direngeziparki Avcilardan 10.000 kisi taksime destege 

gidiyorlarmis HELAL OLSUNNN 

 

693.  #direngeziparki armagan yılmaz 

 

#direngeziparki beyoğlu manolya sokakta yaralılar var 

acil doktor ihtiyacı var! 

 

694.  #direngeziparki mako 

 

#direngeziparki YARIN BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 

OLARAK SAAT 13:00 DA CUMHURĠYET 

MEYDANINDAYIZ 

!https://www.facebook.com/events/457548691006689/45

7610127667212/?notif_t=like … 

 

695.  #direngeziparki AyyaĢÇapulcu 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

TAKSĠMDEKĠ NÖBETÇĠ ECZANELER. 

PAYLAġALIM YAYALIM LÜTFEN! 

http://twitter.com/tugmerttt/status/340562679167086592/

photo/1pic.twitter.com/jDD17TBwz1  

 

696.  #direngeziparki LALA EMĠN 

PAġA 

 

@berkerbican @Jamiryo0o0 @AlcnPlt @akyildizonur 

Yarın saat 19:00 Tekirdağ tuğlalı parktayız . . . 

#direngeziparki 

 

697.  #direngeziparki Mahmut Can Kovan 

 

02.42 itibariyle bütün BeĢiktaĢ ayakta! Ġmkanı olan gelsin 

tarihe tanıklık etsin! #direngeziparki #occupygezi 

 

698.  #direngeziparki Guray Eriskin 

 

Acıbadem'e ulaĢtım sonunda, dıĢarda tencere tava sesleri 

#direngeziparki 

 

699.  #direngeziparki Bekir 

 

Ankara'da Tuzluçayır, Ayrancı, Akay Caddesi, Batıkent 

Atlantis önü, 100. yıl ve Kuğulupark'ta tencere tavalarla 

halk sokakta.#direngeziparki 

 

700.  #direngeziparki sevilay tunç 

 

Bostanci sokaklarda , tencere tava sesi !!! helal olsun 

#direngeziparki 

 

701.  #direngeziparki Erbil Kutlu 

 

Dolmabahceye ulastik !! RT !! @senaygurler 

@handedane @esingorur #direngeziparki 

https://vine.co/v/bYEMYZbH6gE  

 

702.  #direngeziparki Karahan 

 

Fenerbahçe'de sokaktan "HerĢey vatan için" ve "hükümet 

istifa" sesleri geliyor. #occupygezi #direngeziparki 

 

703.  #direngeziparki Oktay 

 

Geceyarisi 02:41 ve Ortakoy yikiliyor! #occupytaksim 

#DirenGeziParki  
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704.  #direngeziparki Эге 

 

Gönüllü AVUKATLAR acilen Beyoğlu karakoluna 

gitsin!! Darp var!! #direngeziparki 

 

705.  #direngeziparki umut... 

 

Insanlar sokaklarda tepkisini gosteriyor bu sadece 

geziparki olayi degildir bundan cikmistir artik 

#direngeziparki 

 

706.  #direngeziparki Yağmur 

 

Ġnonu caddesine direnise destek vermeye gidiyoruz! 

#direngeziparki 

 

707.  #direngeziparki dansatolyesi 

 

Ġzmir'den Göztepe ve KarĢıyaka taraftarları Ġstanbula 

doğru 51 otobüs ve 22 minibüsle yola çıktılar. 

#direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

 

708.  #direngeziparki tuna 

 

Kale bagdatcaddesi binler sokakta #direngeziparki 

 

709.  #direngeziparki Filiz 

 

Onlarca biber gazi yedik ama bunlar bize 

sokmez!Gececilere devrettik nobetimizi,yarin kaldigimz 

yerden devm! #direngeziparki #DAYANTURKIYEM 

 

710.  #direngeziparki Murat D.   C         

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

711.  #direngeziparki Utku Doğa Sucu 

 

Su an mecidiyekoyden taksime yuruyoruz sisli camide 

kalabalik artti. Insanlarin ellerinde tencere tava, 

pijamalariyla #direngeziparki 

 

712.  #direngeziparki Nayad Demirci 

 

su anda mahallem Kurtulus,gozdem Taksim ve sehrim 

Istanbul dan uzak olmak cok aci!!amadevrimciharekete 

sahitolmakpahabiclmz #direngeziparki 

 

713.  #direngeziparki Vito 

 

Taksim'de günlerdir inancla direnen binlere cok borçlu bu 

Ulke. #direngeziparki 

 

714.  #direngeziparki Mert 

 

TarlabaĢı yanıyordu. Polisin terkettigi tek yer 

#occupygezi #direngeziparki @ Taksim Gezi Parkı… 

http://instagram.com/p/Z_rPwGBKP7/  

 

715.  #direngeziparki Gökmen ġeynova 

 

Tophane‘de yobazların eylem yapan insanlara saldırdığı 

haberi doğru. Dikkat. -RT-Bu adamlar yobaz ama 

Allahsız #occupygezi #DirenGeziParki 

 

716.  #occuypgezi Mahmut Can Kovan 

 

02.42 itibariyle bütün BeĢiktaĢ ayakta! Ġmkanı olan gelsin 

tarihe tanıklık etsin! #direngeziparki #occupygezi 

 

717.  #occuypgezi Karahan 

 

Fenerbahçe'de sokaktan "HerĢey vatan için" ve "hükümet 

istifa" sesleri geliyor. #occupygezi #direngeziparki 

 

718.  #occuypgezi Oktay 

 

Geceyarisi 02:41 ve Ortakoy yikiliyor! #occupytaksim 

#DirenGeziParki  

 

719.  #occuypgezi Mert 

 

TarlabaĢı yanıyordu. Polisin terkettigi tek yer 

#occupygezi #direngeziparki @ Taksim Gezi Parkı… 

http://instagram.com/p/Z_rPwGBKP7/  

 

720.  #occuypgezi Gökmen ġeynova 

 

Tophane‘de yobazların eylem yapan insanlara saldırdığı 

haberi doğru. Dikkat. -RT-Bu adamlar yobaz ama 

Allahsız #occupygezi #DirenGeziParki 

 

721.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

AyyaĢÇapulcu 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

TAKSĠMDEKĠ NÖBETÇĠ ECZANELER. 

PAYLAġALIM YAYALIM LÜTFEN! 

http://twitter.com/tugmerttt/status/340562679167086592/

photo/1pic.twitter.com/jDD17TBwz1  
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722.  #direngezi ayça örer 

 

Ara sokaklar kapalı... #direngezi #DirenIstanbul  

 

723.  #direngezi kafautusu 

 

TAKSĠMDEKĠLERE GEREKLĠ TELEFONLAR - Tıp 

öğrencileri: 5309235120 - Gaz maskesi: 212244 43 44 - 

Gönüllü hekim: 5309235120 #direngezi 

 

724.  #direngeziparki Karhan Akay 

 

"@otekidunyali Ġstanbul!!!!! Ġzmir yanındaaaaaaaaaa.... 

#direngeziparki 

http://twitter.com/otekidunyali/status/3406085870406983

68/photo/1pic.twitter.com/kF0lTI6yma " harikasın 

izmiirrr 

 

725.  #direngeziparki Buket Ceritli 

 

#bilgilendirme TOPHANEYE SAKIN ĠNMEYĠN 

BIÇAKLI BĠR GRUP HALKA SALDIRIYOR ACĠL RT 

YAPIN !!!!! #direngeziparki 

 

726.  #direngeziparki Gurkan Yildirim 

 

#direngeziparki Ataköy örgütlenmiĢtir, yola çıkmıĢtır, 

desteğe geliyor !  

 

727.  #direngeziparki ibukampus 

 

#DirenGeziParki BOLU Uyumuyor... Her Yer Taksim, 

Her Yer DireniĢ! http://fb.me/2kgl18aYm  

 

728.  #direngeziparki Aly hone 

 

#direngeziparki Ġzmir bornova atatürk parkı veya forum 

bornova garaj dan kordona gitcek olan arkadaslarımız 

iletiĢime gecebilirmi 

 

729.  #direngeziparki Umut 

 

An itibariyle cihangir. Dinleniyoruz Direniyoruz 

#DirenGeziParki  

 

730.  #direngeziparki tuğçe 

 

Balikesir çevik kuvvetlerini taksime göndermiĢ.polisler 

arasinda duyulan konuĢma #direngeziparki 

 

731.  #direngeziparki Mr. UCan 

 

Bogazici Uni. Kuzey Kampus onundeki atm. 

#direngeziparki #occupygezi  

 

732.  #direngeziparki Elif 

 

Boğaziçi Üniverstesi öğrencileri gezi parkına doğru yol 

alıyor! #direngeziparki  

 

733.  #direngeziparki gamze hüda kırmızı 

 

FAġĠZME KARġI OMUZ OMUZA" yeniden anlam 

kazanıyor, iĢte insanlar bugün bunu yapıyor. orda olmak 

vardı #direngeziparki 

 

734.  #direngeziparki Buğra 

 

Gaziantep universitesi onunde protestonun daha 1. 

Dakikasinda coplar cekildi FASIZM HERYERDE !!! 

#direngeziparki 

 

735.  #direngeziparki Yusuf Nazım 

 

Hayat TV, 02.42 : Nurtepe'de 1000 kiĢilik topluluk 

gösteri yapıyor. http://www.hayattv.net/  #direngeziparki 

#TürkiyemDireniyor 

736.  #direngeziparki Metin 

 

hayattv canlı yayın,taksim ve diğer yerler için sayfanın el 

altında izleme sornu varsa yardmcı olalım 

http://www.hayattv.net/  #direngeziparki 

 

737.  #direngeziparki Aysun 

 

Ġstanbulda butun karakollar bosaltildi. Saat 03:00 gibi 

20.000 polis saldiracak Taksimdeki herkes haberdar 

olmalı. #direngeziparki 

 

738.  #direngeziparki aslikus 

 

mecidiyekoy ve besiktas'tan kalabalik gruplar taksim'e 

yuruyor. istiklal durmuyor, cihangir pes etmiyor. PEKĠ 

SĠZ? #direngeziparki 

 

739.  #direngeziparki Emre Can Bekar 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 



370 

 

740.  #direngeziparki TC Kültürlü 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

741.  #direngeziparki Kumanovës 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

742.  #direngeziparki Designella 

 

Partizanlik degil bu halkin birlesmesi korkmayin inin 

sokaklara #direngeziparki 

 

743.  #direngeziparki Kadir Doğan 

 

Sen uyursan ; herkes uyur ... #direngeziparki bu direniĢ 

bitmeyecek . Er ya da geç ... O ampül sönecek . Yarın 

Kadıköy 'de #meydanokuyoruz 

 

744.  #direngeziparki Berna Ekim 

 

RT canlı canlı #direngeziparki #occupygezi 

http://www.ustream.tv/channel/diren-gezi-

park%C4%B1?utm_campaign=t.co&utm_source=146084

47&utm_medium=social … 

 

745.  #direngeziparki MERTSERCAN 

 

Taksim'den evine dönemeyen Oda Tiyatrosu'nda 

kalabilirler. Dinlenmeniz için açık kalacakmıĢ! 0212 266 

77 43 #direngeziparki 

 

746.  #direngeziparki elif günday 

 

Tayyip duy sesimizi!!!butun istanbul istifaaa diye 

bagiriyor!!!!sokaklar,evler hepsi 

ayakta!!!isliklar,kornalar,tencereler!#direngeziparki 

 

747.  #occuypgezi Mr. UCan 

 

Bogazici Uni. Kuzey Kampus onundeki atm. 

#direngeziparki #occupygezi  

 

748.  #occuypgezi Berna Ekim 

 

RT canlı canlı #direngeziparki #occupygezi 

http://www.ustream.tv/channel/diren-gezi-

park%C4%B1?utm_campaign=t.co&utm_source=146084

47&utm_medium=social … 

 

749.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Ġlknur Doğan 

 

Almanya'daki Aleviler toplandı.. Köln garında. 

#DirenGeziParki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

750.  #direngeziparki Seren D 

 

Yolda insanlar catal kasiklarla tepkisini gosterirken, sivil 

polisler ellerinden caktirmadan biber gazi atiyor. Dikkat 

#direngeziparki 

 

751.  #direngeziparki Cihan 

 

"kazancı yokuĢunda bir otoparkta emniyetteyiz. tophane 

ve fındıklı taraflarından bıçaklı siviller saldırıyor lütfen 

paylaĢ" #direngeziparki 

 

752.  #direngeziparki MahĢerin 4ncü 

Atlısı 

 

#direngeziparki ATAġEHĠR UYANDI BEN BUGÜNÜ 

GÖRDÜM YA ÖLMEM ARTIK HERKES SOKAĞA 

ÇIKMAYA BAġLADI ÇOK ġÜKÜR ... 

 

753.  #direngeziparki Eda 

 

#direngeziparki Istanbul'da ne kadar karakol varsa 

bosaltildi. Saat 03:00 gibi 20.000 polis saldiracak! 

paylasin kardeslerimizin habri olsun 

 

754.  #direngeziparki Tayfun Kahraman 

 

#direngeziparki Ġstanbul Taksim için direniyor, bu gece 

tüm Ġstanbul ayakta ve pencerelerinden tencere tava 

çalıyor. 

 

755.  #direngeziparki yermantari 

 

#direngeziparki Osmanbey, KurtuluĢ civarında olanlar 

Saint Michel bahçesine sığınabilirler. 

756.  #direngeziparki Aycan Arman 

 

#direngeziparki yanindayiz! Edirne de yaninda! 

#TürkiyemDireniyor  

 

757.  #direngeziparki Kaan Efil #direngeziparki yarın samsun direniĢe katılıyor ne mutlu 
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758.  #direngeziparki inspiration 

 

@TiyatroD22: Tünel tarafında mahsur kalanlar yardıma 

ihtiyacı olanlar D22'ye gelebilirler. #direngaziparki 

#direngeziparki @12numaraorg 

 

759.  #direngeziparki AysunC 

 

02:35 ...Bütün site tencere tava parka indi ! Sabah bunu 

da unutma Türkiye!!!! #direngeziparki… 

http://instagram.com/p/Z_qyEIiOd9/  

 

760.  #direngeziparki Efe Çakır 

 

100. yilda yuzlerce odtulu, ankarali kornasiyla, 

tenceresiyle, alkislariyla direniyor! #direngeziparki 

 

761.  #direngeziparki Vincent Van 

Gökh'un 

 

Apartmanlar binalar sokaklar kalabalıklaĢtı ataĢehirde 

halk çağrı olmadan ayaklandı #direngeziparki 

 

762.  #direngeziparki Zynp//Cskn 

 

Atasehir ayakta migros gobekte hadi sende gel 

#direngeziparki 

 

763.  #direngeziparki SeZeR 

ArGe  ⭐  ⭐  ⭐   

 

AtaĢehir 02.41 bazi insanlar sokaklara cikmaya basladi 

araclar kornalarla inletiyor caddeyi "UYUMA GUN 

UYANMA VAKTĠDĠR"diye #direngeziparki 

 

764.  #direngeziparki olgu ipek 

 

Bebek su anda koptu gidiyor insanlar 

yollarda,tenceretava ,islik sesleriyle inletiyor.Muhtesem!! 

#direngeziparki #TurkiyemDireniyor 

 

765.  #direngeziparki BLUEPASĠON 

 

Bu son mesaj. Sarj bitti. Bestekardayiz. Barikat 

kuruyoruz. Destek verin dostlar.Onlarca insan caresiz 

#direngeziparki 

 

766.  #direngeziparki BLUEPASĠON 

 

Durum ciddi..SIKISTIRILAN arkadaslarimiz var 

KıvançAçar: sıkıĢtık. Bu sonmesaj. Sarjbitti. 

Bestekardayiz. Barikat kuruyoruz #direngeziparki 

 

767.  #direngeziparki Naz Serden Öztürk 

 

Erenkoy'de sesler susmuyor , durmuyor. Hep destek , tam 

destek. Uyumayali. #direngeziparki #occupygezi 

768.  #direngeziparki ÖnderAyasan 

 

Hangi BeĢiktaĢa gitti acaba. RT: " @nibenka Az önce 

BeĢiktaĢtaydım. Halk Tvnin yansıttığı bir durum 

yokBeĢiktaĢ'ta. Ġnsaf." #direngeziparki 

769.  #direngeziparki ihsan önal 

 

Harbiye'da safların en önü.. Halk uyandı, hadi siz de 

ayağa kalkın! #direngaziparkı #direngeziparki  

 

770.  #direngeziparki Emre Çakmak 

 

Harbiye'de uçan kuĢları bile gaz kapsülü sanıyoruz. Yeter 

***! #direngeziparki 

 

771.  #direngeziparki Yusuf Nazım 

 

Hayat TV, 02.43 :Taksim Sıraselvilerden meydana çıkan 

bir grup geri püskürtüldü. 

http://www.hayattv.net/  #direngeziparki 

#TürkiyemDireniyor 

 

772.  #direngeziparki SketchnStyle 

 

Nisantasinda tencere tavalarla devam... Polisler geri 

cekilinceye kadar kimseye uyku yok #direngeziparki 

#occupygezi 

 

773.  #direngeziparki  Maximir Parius 

 

Öğlenden beri taksimdeyim, 20'ye yakın gaz bombasını 

bizzat dibimden yedim ama yetmez eyleme devam! 

#Direngeziparki 

 

774.  #direngeziparki Ali Ġhsan GülĢener 

 

Pek de uyumuyomus bakirkoy, hadi gelin #direngeziparki 

https://vine.co/v/bYEOJuVg1Tv  

 

775.  #direngeziparki kalkyerineyat 

 

ġam' da olunca halk ıstanbul'da olunca bir grup marjinal 

ayran kafası böyle oluyor #Direngeziparki 

 

776.  #direngeziparki Doğa D. 

 

Taksi soforunden ogrendigimize göre Ġstanbul-Ġzmit arasi 

TEM kapatilmis. #direngezi #direngeziparki 
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777.  #direngeziparki Alican Serbest 

 

Taksimden soyluyorum: Burada korkunun esamesi 

kalmadi! RT @SinaAfra Korku bu gece Ġstanbul'da öldü. 

#direngeziparki 

 

778.  #direngeziparki nGy 

 

Uskudarimda tepkisini ortaya koyuyor alkislaaar isliklar 

tayyip istifa sesleri yukseliyor !! #direngeziparki 

 

779.  #direngeziparki eda ö. 

 

Üsküdarın sinir bozucu sessizliğine inat sesini buraya 

kadar duyurdunya.. Helal olsun sana #besiktas 

#direngeziparki 

 

780.  #direngeziparki Umut Özselçuk 

 

Ve maalesef Kuvva-i Milliye Ģehri memleketim 

Balıkesir, bütün bunlar olurken uyuyordu. 

#direngeziparki #HerYerTaksimHerYerDireniĢ 

 

781.  #direngeziparki Ġrem Yücel 

 

YARIN ALSANCAKTAYIZ NE OLURSA OLSUN 

#direngeziparki 

 

782.  #occupygezi Naz Serden Öztürk 

 

Erenkoy'de sesler susmuyor , durmuyor. Hep destek , tam 

destek. Uyumayali. #direngeziparki #occupygezi 

 

783.  #occupygezi SketchnStyle 

 

Nisantasinda tencere tavalarla devam... Polisler geri 

cekilinceye kadar kimseye uyku yok #direngeziparki 

#occupygezi 

 

784.  #direngeziparki Christiyan 

 

"@sinanmutlu: 5 dakika önce Mis sokaktaydım. Tüm 

sokak yangın altında. Çok yaralı ar. Lütfen doktor!!! RT" 

#direngeziparki 

 

785.  #direngeziparki Mistır Gezellig 

 

#direngeziparki RT @Turanli14: CARSI GRUBUNUN 

BEYOGLU KARAKOLUNDA AVUKATA IHTIYACI 

VAR ARKADASLAR YARDIMCI OLUN LUTFEN 

 

786.  #direngeziparki Bora ALYANAK 

 

#direngeziparki Saat 2:45 ve Sariyerde disarisi Mustafa 

Kemalin askerleriyiz diye yikiliyo 

787.  #direngeziparki DAMBA 

 

#direngeziparki taksim civarindaki tum evler wifi 

sifrelerinizi kaldirinnnn !!!!! 

 

788.  #direngeziparki Cansu BektaĢ 

 

―@cidems: Beyoğlu Karakolu'na destek,acil avukat 

lazım‖ #direngeziparki #occupygezi 

 

789.  #direngeziparki Pelin ġener 

 

Ayaktayiz burdayiz uyumuyoruz! Direnise devam, 

yuregimiz taksimde #direngeziparki 

 

790.  #direngeziparki Melih ♛ 

 

Besiktas ve Fenerbahçe taraftarı tünelde sıkıĢtırılmıĢ 

durumda destek lütfen paylaĢın #direngeziparki 

791.  #direngeziparki Twittir o, Twit 

 

BeĢiktaĢ bildiğiniz gibi #direngeziparki: 

http://youtu.be/xRGbZJKyhgs?a  via @YouTube 

 

792.  #direngeziparki Burcum Serez 

 

Bogazici yollarda. Sevgi icin ozgurluk icin 

#direngeziparki 

 

793.  #direngeziparki B. 

 

Burasi odtu. Bu daha baslangic. Geride cok var. 

#direngeziparki  

 

794.  #direngeziparki Çağla Pınar Tunçel 

 

Cihangir sanatci bollugundan olacak eyleminde dahi 

muzikalitesini bozmuyor, cok eglenceli #direngeziparki 

 

795.  #direngeziparki Emre Kalender (VI) 

 

Herkes sokaklarda, apartmanların camlarında alkıĢ, 

tencere tava seslerı kıyamet gibi.. 31.05.2013 asla 

unutulmayacak #DirenGeziParki 

 

796.  #direngeziparki Isik Ocal 

 

Istanbulda hatta turkiyede uyuyan kalmasin uyuyanlar 

utansin #direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

#ataturkuncocuklariyiz 
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797.  #direngeziparki ayĢegül böyük 

 

Ġlk otobüse atlayip taksime gitmek istiyorum 

#direngeziparki 

 

798.  #direngeziparki Oguzhan 

 

izmir Alsancakta sıkıntı yaĢayan herkes için Swiss otelin 

karĢısındaki renaissance otelin kapıları sabaha kadar 

açıktır #direngeziparki 

 

799.  #direngeziparki MücahitTopkar 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

800.  #direngeziparki Elif Gündoğdu 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

801.  #direngeziparki Esra Nalbantol 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

802.  #direngeziparki H. 

 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

803.  #direngeziparki Can GümüĢlü 

 

RT !! ArkadaĢlar lütfen bir Ģeyler yapalım! sessiz 

kalmayalim ! FLORYA - YEġĠLKÖY - ATAKÖY 

#direngeziparki 

 

804.  #direngeziparki Eyyup Biçici 

 

Sıraselviler DireniĢte 1 #DayanGeziParki 

#DirenGeziParki #TürkiyemDireniyor  

 

805.  #direngeziparki M.Aytürk 

 

ġuan taksimde olan bir arkadaĢım en büyük direniĢin 

yarın olacağını söylüyor. Ġmkanı olup da gitmeyenler 

korkaktır. #direngeziparki 

M.Aytürk 

806.  #direngeziparki sercecik 

 

Taksim'den evine dönemeyen arkadaĢlar, Oda 

Tiyatrosu'nda kalabilirler. Dinlenmeniz için açık 

kalacak... 0212 266 77 43 #direngeziparki 

 

807.  #direngeziparki Onur Yavuz 

 

tencere tava medyanin yapamadigini yapti, uyanin! 

#direngeziparki 

 

808.  #direngeziparki Onur Anbarcı 

 

Trt radyosunun ordayiz. Ara sokakta her ev her dukkan 

kapisi acik bize destek veriyor. Haydi gelin. Sen yoksan 

bir eksigiz! #direngeziparki 

 

809.  #direngeziparki Ozan Çağlar 

ġENGEL 

 

Tüm gün direnenlr Ģimdi eve gidip yatsın sabah erkenden 

meydanlara! Biz gececilere bırakın iĢi sabaha 

kadar,48saate az kaldı #direngeziparki 

 

810.  #direngeziparki Uğur TAġCI 

 

Ümraniye yi dinliyorum her tarafta tencere tava sesleri.... 

uyumak imkansiz heralde bu gece..... #direngeziparki 

#umraniyedeeylemvar 

 

811.  #direngeziparki bmo 

 

youtube.com/watch?v=R_XGLm24TbU&feature=youtub

e_gdata_player … BEYLĠKDÜZÜ SALLANIYOR 

#DirenGeziParki 

 

812.  #occupygezi Cansu BektaĢ 

 

―@cidems: Beyoğlu Karakolu'na destek,acil avukat 

lazım‖ #direngeziparki #occupygezi 

 

813.  #direngezi Prince Albert 

 

Kadikoy iskelesinde canta aramasi var gaz maskeliler goz 

altina aliniyomus. #direngeziparki #direngezi 

@okanbayulgen 

 

814.  #direngeziparki AyyaĢÇapulcu #direngeziparki EskiĢehirde esparkın önnde toplanan 
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 arkadaĢlara duyurulur kılıçoğlu sinamasınn önünde10-

15kiĢilik sivil polis hazrlık yapıyr 

 

815.  #direngeziparki Levent Yılmaz 

 

#direngeziparki her yer gezi her yer direniĢ!! hükümet 

istifa!!! kadıköyden selam olsun direniĢe #direnistanbul  

 

816.  #direngeziparki Yasemin Kennedie 

 

Atakoy karakolu'nda yuzlerce insaniz! #direngeziparki 

http://twitpic.com/culaoo  

 

817.  #direngeziparki Ceyda Kayatürk 

 

AtaĢehir de ayağa kalktı! Korna ve ıslık sesleri 

AtaĢehir'in en sakin yerinde olmama rağmen buraya 

kadar geliyor. #direngeziparki 

 

818.  #direngeziparki ozge.kelekci 

 

Barbaros Bulvarı'nda 4 bin kiĢi Taksim'e doğru yürüyor. 

#direngeziparki 

 

819.  #direngeziparki Harrys Queen ♛ 

 

ÇARġI 'nın beyoğlu karakolunda avukata ihtiyacı varmıĢ. 

O kadar savaĢtılar yayın nolur. RT PAYLAġ.! 

#direngeziparki #GeziParkıCanlaBaĢla 

 

820.  #direngeziparki nadide altug 

 

eskiĢehir'de davulla zurnayla baĢlayan #direngeziparki 

desteğinde son durum  

 

821.  #direngeziparki cemal hepgune 

 

Haliç köprüsünde 8 polis aracı mecidiyeköy istikametine 

gidiyor her yerde çevirme var #direngeziparki 

@okanbayulgen 

 

822.  #direngeziparki Hande Sönmez 

 

Heyt be mahallem tencere sesinden yikiliyo bastir Ġzmir, 

bastir Turkiye!!! #direngeziparki 

 

823.  #direngeziparki IlgazKarakus 

 

Kacmayin herkesi taksime bekliyoruz #direngeziparki 

 

824.  #direngeziparki Beril Aygen 

 

Koç Üniversitesi ayakta !! #direngeziparki 

 

825.  #direngeziparki Emre Mollaoğlu 

 

Onbinlerle caddede selamicesmedeyiz...#direngeziparki 

826.  #direngeziparki Melda 

 

SARIYER UYAN UYAN UYAN!!! #DirenGeziParki 

#inadınagezi #occupytaksim #occupygezi 

 

827.  #direngeziparki Onur Çapkın 

 

ġuan da keĢke bilgisayardan oturup takip edeceğime 

oraya gidip bir halkın uyanıĢında #taksim de 

olabilseydim.#direngeziparki 

828.  #direngeziparki TCATATÜRK 

CYD FB  

 

Taksim'den evine dönemeyen arkadaĢlar, Oda 

Tiyatrosu'nda kalabilirler. Dinlenmeniz için açık 

kalacak... 0212 266 77 43 #direngeziparki 

 

829.  #direngeziparki BarıĢ Ġpek 

 

Taksim'den evine dönemeyen arkadaĢlar,Oda 

Tiyatrosu'nda kalabilirler. Dinlenmeniz için açık 

kalacakmıĢ! 0212 266 77 43 #direngeziparki 

 

830.  #direngeziparki AyĢo 

 

Taksime çıkamadığı için vicdan azabından yerinde 

duramayan,uyku uyuyamayan bir toplumdan daha büyük 

ne var? #direngeziparki 

 

831.  #direngeziparki Anıl Rona 

 

teyit edilmiĢ bilgidir. lütfen paylaĢalım! gece 3-4 gibi 

çevre illerden getirilen çevik kuvvet alana 

girecektir.#direngeziparki 

832.  #occupygezi Melda 

 

SARIYER UYAN UYAN UYAN!!! #DirenGeziParki 

#inadınagezi #occupytaksim #occupygezi 

 

833.  #direngeziparki Prince Albert 

 

Kadikoy iskelesinde canta aramasi var gaz maskeliler goz 

altina aliniyomus. #direngeziparki #direngezi 

@okanbayulgen 

 

834.  #direngezi Prince Albert 

 

Kadikoy iskelesinde canta aramasi var gaz maskeliler goz 

altina aliniyomus. #direngeziparki #direngezi 
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@okanbayulgen 

 

835.  #direngezi Okan KayataĢ 

 

@akinevrim #direngezi DOĞA için ĠNSAN için, 

Burdayım!, yapılması gereken bütün etkinliklere hazırım! 

#GeziparkıiçinBODRUMhalkıSesVeR !! 

 

836.  #direngeziparki Truva 

Hecuba→★★★ 

 

#direngeziparki @devecihukuk CARSI GRUBUNUN 

BEYOGLU KARAKOLUNDA AVUKATA IHTIYACI 

VAR ARKADASLAR YARDIMCI OLUN LUTFEN 

 

837.  #direngeziparki Çınar 

 

#direngeziparki bogazici uni ogrencileri hisarustunden 

taksime yuruyor su anda halkin da katilimiyla en az 5bin 

kisi var burda 

 

838.  #direngeziparki DĠLAN 

 

#DirenGeziParki FB VE BJK TARAFTARLARI 

TÜNELDE SIKIġTIRILDI. ÇABUK DUYURUN 

ÇABUK!!! 

 

839.  #direngeziparki YEġĠM KOPAN 

 

―@aydingul3457: 8 kiĢi Beyoğlu karakolunda iĢkence 

görüyor! Ġmkanı olan tüm avukatlar oraya! Acil!!! RT! 

#direngeziparki @Kedigil 

 

840.  #direngeziparki MMS 

 

26 otobüs Trabzonspor taraftarı Ġstanbul'a doğru yola 

çıktı. Unutmayın yarın 17'de Öğretmenevi önündeyiz. 

#direngeziparki 

 

841.  #direngeziparki Davincinin Ģifresi 

 

45 otobüs Adana'dan Ġstanbul'a desteğe geleceği 

söyleniyor. Ġzmir'den 60'a yakın otobüs. #direngeziparki 

 

842.  #direngeziparki Deniz 

 

Arkadaslar onemli lutfen bi okuyun gece 3 gibi bir suru 

yardimci polis ekibi gelicektir ve metro tunellerine 

inmeyinn!!! #direngeziparki 

 

843.  #direngeziparki  Gulay Ozkan 

 

Artik bize her yer Gezi #direngeziparki insanlar 

sokaklarda "hukumet istifa" diye bagiriyor  

844.  #direngeziparki Serkan Tokgöz 

 

Ben de gidiyorum!! Ben gitmesem ne olacak demeyin 

lütfen Ģimdi tam zamanı!!! #direngeziparki 

 

845.  #direngeziparki MUSTAFA 

KILINÇ 

 

Biz bulvardayiz sen nerdesin aydin? Direnise devam. 

#direngeziparki 

 

846.  #direngeziparki Ġbrahim BarıĢ 

Dinçer 

 

Biz de geliyoruz lan simdi onlar dusunsun ! 

#direngeziparki  

 

847.  #direngeziparki Tansu Kaner 

 

canim caddem provokasyon yapan sivil polislere dikkat! 

ne kadar yayiliniraa metrekareye o kadar az polis duser! 

#direngeziparki 

 

848.  #direngeziparki Furkan Efe 

 

ÇARġI 'nın beyoğlu karakolunda avukata ihtiyacı varmıĢ. 

RT PAYLAġ.! #direngeziparki #GeziParkıCanlaBaĢla 

 

849.  #direngeziparki dicle erver 

 

ÇarĢıdan haberi olan var mı? Meydan düĢtü diyorlar, 

çarĢı hala direniyor olabilir mi? #DirenGeziParki 

#diregeziparkı 

 

850.  #direngeziparki defne hanim 

 

Eskisehir Kizilciklida herkes camlara cikti arabalar 

kenara cekti korna caliyo eskisehir uyuma 

#ozgurlugunesahipcik #DirenGeziParki 

 

851.  #direngeziparki Okan Esen 

 

Gençler rahat olun sabaha karĢı operasyon düzenlersiniz 

ama akĢam olmadan parkı geri alırız sizden @Besiktas 

#direngeziparki 

 

852.  #direngeziparki Bahçedeki SarıĢın 

 

Inonuden polis dolmabahce sahiline dogru indi. Dikkat, 

tarlabasinin asagasi biraz daha rahat ama arada kaliyor. 

#direngeziparki 
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853.  #direngeziparki keven kafa 

 

okmeydanında bu saatte küçük bir gruba müdahale olsa 

haber olur, ama bu olmaz #direngeziparki 

 

854.  #direngeziparki damla hanim 

kızımız 

 

Resmen sokaklardaki cezve, tencere, tava sesleri 

özgürlük bandosu gibi, yaĢayın !! #direngeziparki 

#Uyumatürkiye 

 

855.  #direngeziparki tayfun eker 

 

Saat 3, direniĢe devam. En azından kapın tencere tavanızı 

çastırı çastırı öttürün sokaklarda. Bu gece uyumak yok. 

#direngeziparki 

 

856.  #direngeziparki AyĢegül 

 

ġu an taksim civarındaki tüm eczaneler açıldı ! 

DUYURULUR ! #DirenGeziParki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

857.  #direngeziparki pınar alev 

 

uyuma sokağa çık ! kadıköy güruhu caddede ilerliyor 

#direngeziparki ziparki 

 

858.  #direngeziparki OiP 

 

Ümraniye yıkılıyor ! #direngeziparki 

 

859.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

AyĢegül 

 

ġu an taksim civarındaki tüm eczaneler açıldı ! 

DUYURULUR ! #DirenGeziParki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

860.  #direngezi Okan KayataĢ 

 

@akinevrim #direngezi DOĞA için ĠNSAN için, 

Burdayım!, yapılması gereken bütün etkinliklere hazırım! 

#GeziparkıiçinBODRUMhalkıSesVeR !! 

 

861.  #direngeziparki MahĢerin 4ncü 

Atlısı 

 

#direngeziparki BAĞDAT CADDESĠNDE 10 BĠNLER 

YÜRÜYOR YARIN KADIKÖYDE DE BĠRLĠKTE 

OLACAĞIZ 

 

862.  #direngeziparki Huhuu 

 

#direngeziparki Yurtlar bölgesinde toplaniyoruz!  

 

863. 9 #direngeziparki damla kellecioglu 

 

@SahteBjork ÇarĢı'nın beyoğlu karakolunda avukata 

ihtiyacı varmıĢ. O kadar savaĢtılar yayın nolur. 

#direngeziparki 

 

864. 9 #direngeziparki A B K 

 

An itibari ile Harbiye orduevi onunde direnise destege 

gelen yeni evli gelin damat #direngeziparki bu park bizim  

865. 9 #direngeziparki Serhat Oypan 

 

b.taĢa iniyoruz.. gelen gelsin telefonum yanımda..! 

#direngeziparki 

 

866. 9 #direngeziparki Tufan Atay 

 

Beylikduzu meydan an itibariyle kalabalik artiyor 

#direngeziparki  

 

867. 9 #direngeziparki Gökhan TaĢdıvar 

 

Cadde inanilmaz, yuruyus basladi.. #direngeziparki 

 

868. 9 #direngeziparki campin 

 

Cadde sizinle!! #direngeziparki 

https://vine.co/v/bYEeQ0ZrhZu  

 

869. 9 #direngeziparki Yasemin Baran 

 

CARSI GRUBUNUN BEYOGLU KARAKOLUNDA 

AVUKATA IHTIYACI VAR ARKADASLAR 

YARDIMCI OLUN LUTFEN #direngeziparki 

 

870. 9 #direngeziparki KeremKimKiZaten 

 

Cihangir'de evinin önünde bir anne kızına; kızım bu 

abiler, ablalar senin geleceğin için yürüyorlar. Bu yeter 

bize. #direngeziparki 

 

871. 9 #direngeziparki Meriç Aras 

 

DireniĢe destek oluyoruz, her yerden el ele devam! 

Florya-BeĢyol Kız Öğrenci Yurdu. #direngeziparki 

#occupytaksim  

 

872. 9 #direngeziparki ecem imamoglu 

 

EskiĢehir'de 10 Binden fazla kiĢi hala sokaklarda. 12-13 

ölü var söylentisi yayılıyor. umarım doğru değildir. 
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#direngeziparki 

 

873. 9 #direngeziparki TC Lale Karabacak 

 

eĢimle taksime geliyorz doktoruz lütfen bzi arayn 

yaralılarn yoğun olduğu yere yönledirin 507 706 68 98 

gamze baĢaranDUYURUN #direngeziparki 

 

874. 9 #direngeziparki Serhat CoĢkun 

 

FiĢlenmekten korkma çık sokağa.Çünkü eğer sen 

çıkarsan sokağa seni fiĢleyen bir hükümet kalmayacak 

emin ol !!! #direngeziparki 

 

875. 9 #direngeziparki Fulya Gulel 

 

Her yer Taksim her yer direnis! Antalya ayakta! 

#occupygezi #direngeziparki http://t.co/POoUqT7kMl  

 

876. 9 #direngeziparki Emre Kalender (VI) 

 

Malesef TarlabaĢına püskürtüldük, yukarı çıkamıyoruz. 

Cadde de kalabalıkmıĢ, bari oraya gelin. #DirenGeziParki 

 

877. 9 #direngeziparki muratKoc 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

878. 9 #direngeziparki berkay avlar 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

879. 9 #direngeziparki The Lady of Shalott 

 

Polis Avcilar'da!!! #direngeziparki  

 

880. 9 #direngeziparki Yesilkoy Florya 

 

RT !! ArkadaĢlar lütfen bir Ģeyler yapalım! sessiz 

kalmayalim ! FLORYA - YEġĠLKÖY - ATAKÖY 

#direngeziparki @otekidunyali 

 

881. 9 #direngeziparki BarıĢ Ġpek 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatli olun, uyarın! 

#direngeziparki 

 

882. 9 #direngeziparki Duyguyildiz 

 

Su an orada olamadigim icin ne kadar caresiz 

hissediyorum.kendimi!! #dayangeziparkı #direngeziparki 

ruhumla yaninizdayim!!! 

 

883. 9 #direngeziparki tabi yat ana 

 

Tamda burası beylikdüzü #direngeziparki 

 

884. 1 #direngeziparki Can Cihan 

 

Tum site ayaktayiz, uyutmuyoruz #DirenGeziParki 

https://vine.co/v/bYEeQjQHrJl  

 

885. 1 #occupygezi Meriç Aras 

 

DireniĢe destek oluyoruz, her yerden el ele devam! 

Florya-BeĢyol Kız Öğrenci Yurdu. #direngeziparki 

#occupytaksim  

 

886. 1 #occupygezi Fulya Gulel 

 

Her yer Taksim her yer direnis! Antalya ayakta! 

#occupygezi #direngeziparki http://t.co/POoUqT7kMl  

 

887. 1 #direngeziparki mercankız. 

 

#DirenGeziParki #direngeziparkiizmir bornova ayakta! 

Ġnsanlar camlarda! Uyuma Türkiye!  

888. 1 #direngeziparki DĠLAN 

 

#DirenGeziParki beyoglu karakolunda iskence 

uygulaniyormus! Yayaliim Lutfen!! 

 

889. 1 #direngeziparki Özgür GüneĢ 

 

Allahım camdan baktığımda alkıĢlarla Taksim'e yürüyen 

insanlar görüyorum. #direngeziparki 

 

890. 1 #direngeziparki ĠMD 

 

Ankara'dan bir yoldaĢımız "Ankara'da 100. Yıl'da 5 bin 

kiĢi yürüyor Ģu an" ĠĢçi Blokları'nın bulunduğu yere de 

bu yakıĢır! #direngeziparki 

 

891. 1 #direngeziparki Zehra Kafkaslı 

 

Barbaros Bulvarı trafiğe tamamen kapanmıĢ! Millet 

pijamalarla sokakta! #direngeziparki 

 

892. 1 #direngeziparki  Yağız GÜNDÜZ bekle bizi gezi parkı yarın geliyoruz @kotsyaxalc 
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 yoldaĢım ile birlikte ya hep ya hiç Ģu saatten sonra 

#direngeziparki 

 

893. 1 #direngeziparki Küpeli 

 

Binlerce kisi Taksim in etrafind #direngeziparki diyor! 

Siz neredesiniz sayin @Valimutlu gelin beraber 

koklayalim bibergazini... Olmaz mi? 

 

894. 1 #direngeziparki Yiğit 

 

Gecenin saat ucu fakat hala disardan duduklerle, 

alkislarla ve tencere sesleriyle devam eden protestolari 

duyabiliyorum. #direngeziparki 

 

895. 1 #direngeziparki Bilal. 

 

HARBĠYE ORDU EVĠNDE ASKER DIġARIYA ÇIKTI 

! Polis geri çekildi! Ordu evi bahçesine yardım için 

seyyar çadırlar kuruldu. #direngeziparki 

 

896. 1 #direngeziparki Taksim 

DayanıĢması 

 

insanlar Bakirkoy meydana sel halinde geliyor 

#direnistanbul #direngeziparki 

 

897. 1 #direngeziparki RehaErdalÖdül 

 

Ġnsanlık onuru için sokaklara meydanlara #direngeziparki 

 

898. 1 #direngeziparki Abdullah Karahan 

 

Ġstanbul'da ne kadar karakol varsa bosaltildi Saat 03:00 

gibi 20.000 polis saldiracak! #direngeziparki Rt duyurun! 

 

899. 1 #direngeziparki Gözde DinçĢahin 

 

Tophaneye inmeyin bicakli saldiri var suan !! 

#direngeziparki #dilenmiyoruzdireniyoruz 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

900. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Gözde DinçĢahin 

 

Tophaneye inmeyin bicakli saldiri var suan !! 

#direngeziparki #dilenmiyoruzdireniyoruz 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

901. 1 #direngeziparki Gösteri Sanatları 

 

#direngeziparki Ankara!eylem alanında ne kadar 

tanıdığnz varsa bi Ģekilde ulaĢın ve yönlendirn,KONUR 1 

ve KONUR 2 sokağa giriĢ yapmasn kimse 

902. 1 #direngeziparki Nisan Erinç 

 

#direngeziparki Diren Ġstanbul! Uyumuyoruz. 

Uyutmuyoruz. 

 

903. 1 #direngeziparki faruk temel 

 

#direngeziparki gelioruz bakırköy meydan 

 

904. 1 #direngeziparki Miss Nothing 

 

#direngeziparki ĠSTANBUL'DA NE KADAR 

KARAKOL VARSA BOġALTILDI. SAAT 3 GĠBĠ 

20.000 POLĠS SALDIRACAK. TAKSĠM'DEKĠ 

ARKADAġLAR ĠÇĠN HABERĠ YAYIN 

905. 1 #direngeziparki cirkinbebek 

 

0507 607 68 98 taksimdeki hangi sokakta cok yarali 

varsa lutfen bu numaraya yonlendirin doktorlar 

geliyormus #direngeziparki RT 

 

906. 1 #direngeziparki Ayaklı Balık 

 

Ankaradaki tomalarin suyu bitmis, arkadaslarimiz 

kardeslerimiz direnmeye devam ediyor #direngeziparki 

@okanbayulgen @mesutbahtiyar 

907. 1 #direngeziparki Yasemin Kennedie 

 

atakoy polisi meydani gosterdi bize, yolumuz bakirkoy! 

Isyan yayildi, durmuyoruz! #direngeziparki 

 

908. 1 #direngeziparki Helin ġahin 

 

Bağdat Caddesi de DireniĢe Geçti ve Destek Veriyorlar 

#direngeziparki 

 

909. 1 #direngeziparki Nazar Yılmazer 

 

Bakırköy'de tencerelı tavalı protesto tam gaz devam 

#direngeziparki #occupygezi 

 

910. 1 #direngeziparki FoxyCrea 

 

BEYOĞLU KARAKOLUNDA YAKALANAN 

DĠRENĠġÇĠLERE ĠġKENCE YAPILIYOR LÜTFEN 

ORAYA YÖNELĠN!! #direngeziparki #occuppygezi 

 

911. 1 #direngeziparki ∞GALATASARAY

∞ 

 

Cevahirin halki iceriye aldigi bilgisi dogrudur, 

siginabilirsiniz #direngeziparki  
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912. 1 #direngeziparki Batuhan Ozturkten 

 

ESKĠġEHĠR !!!! yardımcı olmak ısteyen ıkı doktorun 

numarası arkadaslar!!! 0530 668 24 99 -0530 885 70 10 

#direngeziparki 

 

913. 1 #direngeziparki Kaliber Film NL & 

TR 

 

Harbiye'de polis alandan ayrıldı, kontrol halkta. 

#direngeziparki #occupygezi @KanalD @ntv 

@Haberturk @atvcomtr... http://fb.me/Dptq8IsO  

 

914. 1 #direngeziparki Murat Ergun 

 

Ġnanılmaz, site içinde arabalar konvoy olmuĢ korna 

çalıyorlar #direngeziparki  

 

915. 1 #direngeziparki Sevgi Etker 

 

Kalabalik once Istiklal Marsi sonra Genclik Marsi ve 

Caddeye yuruyus #direngeziparki 

 

916. 1 #direngeziparki Rus Çarı 

 

Kocaeli Üniversitesi Yavuz Selim, yürüyerek Izmit'e 

inmemize karĢı çıkıyor #direngeziparki 

 

917. 1 #direngeziparki YOUNG KOBE 

 

Saat 2.48 batikent metroda insanlar arabalariyla 

toplanmıĢ. Herkes kornaya basıyor. Ġnanılmaz bi gürültü 

var. #direniĢ #direngeziparki 

 

918. 1 #direngeziparki Gurkan Mentes 

 

Selimiye, cicekci ayakta uskudar da sokaklarda. Gozlerim 

doldu gozlerim! #direngeziparki 

 

919. 1 #direngeziparki selçuk loğoğlu 

 

Sokakta çok güzel insanlar var #direngeziparki 

 

920. 1 #direngeziparki Binnur Musaoglu 

 

ġiĢli tava pencere sokaklara sığmaz olduk 

#direngeziparki 

 

921. 1 #direngeziparki Yaprak 

 

tks.ibb.gov.tr/noc-player.php?id=97&w=600&h=338 … 

Bağdat Caddesi mobese kesilmeden izle! 

#DirenGeziParki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#KORKAKMEDYA 

922. 1 #direngeziparki Sevil Basaran 

 

Tophane saldırı görüntüleri 

http://youtu.be/urlEHZoh8J4  Lütfen buralarda dikkatli 

olun! #direngeziparki 

 

923. 1 #occupygezi Nazar Yılmazer 

 

Bakırköy'de tencerelı tavalı protesto tam gaz devam 

#direngeziparki #occupygezi 

 

924. 1 #occupygezi FoxyCrea 

 

BEYOĞLU KARAKOLUNDA YAKALANAN 

DĠRENĠġÇĠLERE ĠġKENCE YAPILIYOR LÜTFEN 

ORAYA YÖNELĠN!! #direngeziparki #occuppygezi 

925. 1 #occupygezi Kaliber Film NL & 

TR 

 

Harbiye'de polis alandan ayrıldı, kontrol halkta. 

#direngeziparki #occupygezi @KanalD @ntv 

@Haberturk @atvcomtr... http://fb.me/Dptq8IsO  

 

926. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Yaprak 

 

tks.ibb.gov.tr/noc-player.php?id=97&w=600&h=338 … 

Bağdat Caddesi mobese kesilmeden izle! 

#DirenGeziParki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#KORKAKMEDYA 

 

927. 1 #direngezi Fercan Yalinkilic 

 

Taksim'de hala biber gazi kokusu hakim #direngezi 

 

928. 1 #direngeziparki Öykü 

 

"@chef_tugsan:TAKSĠM CĠVARINDA SKYPE 

KULLANABĠLENLER ULAġSIN BBCWORLD 

KONUġMAK ĠSTĠYORulaĢım 

00447807427324"#dayangeziparki #DirenGeziParki 

 

929. 1 #direngeziparki Süleyman 

COġKUN 

 

"@Geziparkiiii: EskiĢehir Üniversite Caddesi ne 

DOKTOR isteniyor. Tıp öğrencileri, doktorlar lütfen. 

#Direngeziparki" 

 

930. 1 #direngeziparki müge kekeç 

 

#direngeziparki istanbul'un tum semtlerinde uyanan halk 

sokaklarda tencere tava islik korna sana destek oluyor, 

gunaydin vatanim !!! 
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931. 1 #direngeziparki cirkinbebek 

 

#direngeziparki RT Ankara 0530 923 51 20 Yardima 

gelen tip ogrencilerinin numarasi. Ihtiyaci olan herkes 

numarayi arasin 

 

932. 1 #direngeziparki DenĠz GümüĢzade 

 

#occupyturkey #direngeziparki bugünden yarına sözümüz 

var... el ele omuz omuza akp faĢizmine karĢı direniyoruz 

... her kentte 

 

933. 1 #direngeziparki Berkay Özdoğu 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

dha canlı yayın http://newmedia.pivol.com/dhafeed.htm  

 

934. 1 #direngeziparki Onur Atahan 

 

―@chirimirim: saat 02:37 - 4. levent ayakta! direniĢ değil 

diriliĢ! #direngeziparki #geziparkıcanlabaĢla 

http://twitter.com/chirimirim/status/34061376918717235

2/photo/1pic.twitter.com/tpZndBS25s ‖ 

 

935. 1 #direngeziparki Melis Yalman 

 

Bahcesehir de uyumuyor,herkes sokakta!!! 

#direngeziparki 

 

936. 1 #direngeziparki Selin. 

 

Beyoğlu emniyette iĢkence vaaaaaaaaaaaaaar! Yayın 

bunları! #direngeziparki #GeziParkıCanlaBaĢla 

 

937. 1 #direngeziparki gokhan kocabas 

 

Birkaç yüz kiĢi sokağa çıktı ama sonra ne olduysa o 

birkaç yüz kiĢi bütün ülkenin sokaklarına sığamadı ne 

oldu anlamadık #direngeziparki 

 

938. 1 #direngeziparki Sena Horasan 

 

Bizim burada bile yürüyüĢ baĢladı komvoylar oluĢtu 

#direngeziparki 

 

939. 1 #direngeziparki Ezgi 

 

Bosna dan yükselen ıslık sesleri , ıĢıklarını yakıp 

söndüren evleri görmeye devam ediyorum 

#direngeziparki 

 

940. 1 #direngeziparki yıldırım taĢan 

 

bu gece Taksim'de olmak hayatımda yaptıgım en doğru 

Ģeydi,ama DURMAK YOK YOLA DEVAM 

#direngeziparki 

 

941. 1 #direngeziparki Aysegul Altinel 

 

Cihangir/Gumussuyu sokaklarda! Uyuma istanbul! 

#direngeziparki http://instagram.com/p/Z_sGtMOz2d/  

 

942. 1 #direngeziparki melike yücetürk 

 

ÇarĢı'nın beyoğlu karakolunda avukata ihtiyacı varmıĢ. O 

kadar savaĢtılar yayın nolur. #direngeziparki 

943. 1 #direngeziparki Bahçedeki SarıĢın 

 

HARBĠYE ORDU EVĠNDE ASKER DIġARIYA ÇIKTI 

! Polis geri çekildi! Ordu evi bahçesine yardım için 

seyyar çadırlar kuruldu. #direngeziparki 

944. 1 #direngeziparki Ali 

 

Her direniĢin bir sembolü vardır. Gezi Parkı oldu 

sembolümüz. #direngeziparki 

 

945. 1 #direngeziparki Gökay Barlak 

 

Ġstanbulda çoğu karakolun boĢaltıldığı ve çevre illerden 

gelen polislerle 3 civarı saldıracağı söyleniyor iletebilen 

iletsin #direngeziparki 

 

946. 1 #direngeziparki Mehmet Tutku 

Ergani 

 

Ġzmir'de Olaylar #direngeziparki 

http://fb.me/27WKz2v6T  

 

947. 1 #direngeziparki jeaquares 

 

Su an ITU Taksim icin tepki gosteriyor. Sadece benim 

bildigim kadariyla 4 kiz yurdu kampusu inletiyor. 

#direngeziparki #7den77yeDireniyoruz! 

 

948. 1 #direngeziparki Bi kot bi tiĢört 

 

Suadiye Tekel direniĢe gidenlere su dağıtıyor. Dükkanı 

bırakıp gelemiyorum diye ağlıyor. DayanıĢıyoruz 

yılmıyoruz! #direngeziparki 

 

949. 1 #direngeziparki Özgür Aksüyek 

 

ġuan evimizde tüm site tencereleriyle eylem yapıyor 

gürültü çıkarıyor!!!! Ġnanılmaz!!! #direngeziparki 
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#direngeziparkı 

 

950. 1 #direngeziparki Zafer CANKUT 

 

TAKSĠM CĠVARINDA SKYPE KULLANABĠLENLER 

ULAġSIN BBC WORLD KONUġMAK ĠSTĠYOR 

ulaĢım 00447807427324 #direngeziparki 

@LeventUzumcu 

 

951. 1 #direngeziparki direnbayan 

 

Tek uzuntum orada olamamak. Dayanin yoldaslar! 

#direngeziparki 

 

952. 1 #direngeziparki BugraCelik 

 

Tophane olayi dogru birinci agizdan dinliyorum hukumet 

karsitlari bu sokakta n gecemez diye kovalamislar 

#occupygezi #direngeziparki 

 

953. 1 #direngeziparki Mehtap Selman 

 

Türkiye - Ġstanbuldan kilometrelerce uzak olabilirm ama 

kalbim ve dualarım hep sizinle.. 

#sesvertürkiyebuülkesahipsizdeğil -#direngeziparki 

 

954. 1 #direngeziparki Betül Ordueri 

 

Türkiye ne zaman ayağa kalkıyor o zaman bu tür oyunlar 

halka oynanıyor. Alet olmayın. Halkımızın sokakta iĢi 

yok! #direngeziparki 

 

955. 1 #occupygezi DenĠz GümüĢzade 

 

#occupyturkey #direngeziparki bugünden yarına sözümüz 

var... el ele omuz omuza akp faĢizmine karĢı direniyoruz 

... her kentte 

 

956. 1 #occupygezi BugraCelik 

 

Tophane olayi dogru birinci agizdan dinliyorum hukumet 

karsitlari bu sokakta n gecemez diye kovalamislar 

#occupygezi #direngeziparki 

957. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Mehtap Selman 

 

Türkiye - Ġstanbuldan kilometrelerce uzak olabilirm ama 

kalbim ve dualarım hep sizinle.. 

#sesvertürkiyebuülkesahipsizdeğil -#direngeziparki 

958. 1 #direngezi Fercan Yalinkilic 

 

Taksim'de hala biber gazi kokusu hakim #direngezi 

 

959. 1 #direngeziparki madeinb(e) 

 

#direngeziparki #occupygezi AĞA CAMĠ ARKASINDA 

YARALILAR VAR BĠRĠLERĠ YARDIMA GĠTSĠN 

HEMEN PAYLAġIIIIIN 

 

960. 1 #direngeziparki Feyza Gider 

 

#direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil Aydın'dan bi kare..  

 

961. 1 #direngeziparki NeviBJ 

 

#direngeziparki ARKADASLAR DAGILMAYIN POLIS 

BIRLIK GRUPLARA MUDAHELE EDEMIYOR 

UNUTMAYIN HERKES BIR ORADA BIRLIK 

OLMALIYIZ 

 

962. 1 #direngeziparki MahĢerin 4ncü 

Atlısı 

 

#direngeziparki GÜRSEL TEKĠN: GAZĠOSMANPAġA 

BAKIRKÖY KARTAL AKLINIZA NERESĠ 

GELĠYORSA GECENĠN 3 ÜNDE HERKES 

SOKAKTA 

 

963. 1 #direngeziparki ġebnem Nuray 

 

#direngeziparki ĠSTANBUL'DA NE KADAR 

KARAKOL VARSA BOġALTILDI. SAAT 3 GĠBĠ 

20.000 POLĠS SALDIRACAK. TAKSĠM'DEKĠ 

ARKADAġLAR ĠÇĠN HABERĠ YAYIN 

 

964. 1 #direngeziparki YargısızAdalet ★ 

 

8 kiĢi Beyoğlu karakolunda iĢkence görüyor! Ġmkanı olan 

tüm avukatlar oraya! Acil!!! RT! #direngeziparki 

@barbarossansal @_Dr__erolkose 

 

965. 1 #direngeziparki Çağrı Nerkiz 

 

Ankara Esat Akyüz Sokakta Ģu an tencere sesleri var... 

Türkiye ayakta... #direngeziparki @okanbayulgen 

@Halk_TV 

 

966. 1 #direngeziparki Tayanc Eryavuz Atasehirde uyandi, tencere tava sesleri, isiklar 
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 #direngeziparki #occupygezi 

 

967. 1 #direngeziparki melosa ĢıkĢık 

 

Atasehirden kadıköye konvoy olduk gidiyoruz. DönüĢ 

yok artık! #direngeziparki #direnturkiye 

 

968. 1 #direngeziparki tuğçe 

 

atatürk parkina dogru yürüyüse gecen kitleyi 

uyariyorlar.yasal degilmiĢ.bu ülkede ne yasalki 

#direngeziparki 

 

969. 1 #direngeziparki Berkay Celik 

 

bakirkoy'de 1000ler sokaklarda AKP fasizmine karsi 

yuruyor #direngeziparki 

 

970. 1 #direngeziparki Arzu 

 

Biz Tesvikeden karakolun oraya geldik isiklardayiz 

#direngeziparki 

 

971. 1 #direngeziparki Berhan Kongel 

 

Daçka 10. Yıl MarĢı'yla inliyor. Her yer DĠRENĠġ! HER 

YER GEZĠ PARKI! Çünkü bazen bir park, sadece bir 

park değildir. #direngeziparki 

 

972. 1 #direngeziparki keskinsirke 

 

Efeler Diyarı AYDINIMIZDAN da Gezi Parkına Destek 

https://www.facebook.com/photo.php?v=1959890472213

93&set=vb.100004308964269&type=2&theater … 

#direngeziparki 

 

973. 1 #direngeziparki Gizem Belen 

Akgüney 

 

Hukumet istifa sesleri Ortakoy'u inletiyor! 

http://twitpic.com/culbms  #occupygezi #direngeziparki 

 

974. 1 #direngeziparki Ezgi Calisir 

 

Kosuyolu ve Acibadem'de isiklar yanip sonuyor,tencere 

ve korna sesleri. uyku yok bu gece, Turkiye uyaniyor!! 

#direngeziparki 

 

975. 1 #direngeziparki Burcu Aksoy 

 

Polis yer degistiriyor Ġzmir #direngeziparki arkadan 

dolanacak 

 

976. 1 #direngeziparki Secil Kapanoglu 

 

Serifali de de 15 dk dir isik yakma ve tencere tava ile 

direnise destek cikma suruyor! #direngeziparki 

#dayanturkiyem @LeventUzumcu @esesci 

 

977. 1 #direngeziparki  ☮ Beste Öyküm 

 

taksimde tünelde çember yapıcaklar herkes kolkola versin 

kim vurduya gitmesinler RT RT #direngeziparki 

 

978. 1 #direngeziparki Berxwedan Rewnaq 

 

Taksimdeki arkadaĢlar #direngeziparki Eylemselliğinizi 

kolloktif olarak yürütün. Bir arada olun,dağılmamaya 

çalıĢın... 

979. 1 #direngeziparki Ali Sinan AVSAR 

 

Tophanede eylemcilere saldıran bıçaklı grubun videosu. 

#direngeziparki 

http://www.youtube.com/watch?v=urlEHZoh8J4 … 

 

980. 1 #direngeziparki Dilan Yünlü 

 

YAYIN ġUNU TÜNELE GĠTMEYĠN! TÜNELE 

GĠTMEYĠN! ELEKTRĠKLERĠ KESTĠLER TUZAK 

VAR GĠTMEYĠN!! #direngeziparki 

 

981. 1 #direngeziparki RECEP ULUTÜRK 

 

Zeynep Hazal Ġmir  @hazalimir 21 sn ATASEHĠR mc 

donald's onunde insanlar toplaniyormus o civardaysaniz 

katilin #direngeziparki 

 

982. 1 #occupygezi madeinb(e) 

 

#direngeziparki #occupygezi AĞA CAMĠ ARKASINDA 

YARALILAR VAR BĠRĠLERĠ YARDIMA GĠTSĠN 

HEMEN PAYLAġIIIIIN 

 

983. 1 #occupygezi Tayanc Eryavuz 

 

Atasehirde uyandi, tencere tava sesleri, isiklar 

#direngeziparki #occupygezi 

 

984. 1 #occupygezi Gizem Belen 

Akgüney 

 

Hukumet istifa sesleri Ortakoy'u inletiyor! 

http://twitpic.com/culbms  #occupygezi #direngeziparki 
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985. 1 #direngeziparki Bahçedeki SarıĢın 

 

#direngeziparki BEYOĞLU EMNĠYETĠNDE 

BEġĠKTAġ TARAFTARLARI ĠġKENCE ALTINDA. 

GÖNÜLLÜ AVUKATLAR ACĠL ULAġINIZ. 

 

986. 1 #direngeziparki EnSBzTp 

 

#direngeziparki Bu bağlantıdan Taksim'i canlı olarak 

izleyebilirsiniz: http://www.ustream.tv/channel/diren-

gezi-park%C4%B1 … 

 

987. 1 #direngeziparki Rashness 

 

#DirenGeziParki FB ve BJK taraftarlarının tünelde 

sıkıĢtırıldığı haberi yalan olabilir, polislerin sizi tuzağa 

çekmesine müsaade etmeyin! 

 

988. 1 #direngeziparki Barıs Sucu 

 

#DirenGeziParki polis geri cekilmektedir taksimde 

olamayipta sosyal medyadan yardim etmeye calisanlarda 

sagolsun yonlendirdiler bazen bizi 

 

989. 1 #direngeziparki Yaren 

 

―Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki‖ 

 

990. 1 #direngeziparki Metin Soyarslan 

 

ANKARA DA TUNALI ,BESTEKARI, ESAT 

CĠVARĠNDA YARDIMA IHTIYACI 

OLANLAR.BANA ULAġABĠLĠRLER 05357440033 

#direngeziparki 

 

991. 1 #direngeziparki Gülesin Ulugöl 

 

AtĢehirrr uyuma!! #direngeziparki  

 

992. 1 #direngeziparki Mert Çelik 

 

Balkonda yanımdaki adamı duyamiyorum Üsküdarda 

inanılmaz bir gürültü var! #direngeziparki 

 

993.  #direngeziparki Aykut Baygın 

 

BaĢakĢehir bile uyandıysa artık bu ülkede biĢeylerin 

değiĢme zamanı gelmiĢ #tuerkiyemdireniyor 

#direngeziparki 

 

994. 1 #direngeziparki Dirty Harry 

 

FARABĠ SOKAK BAġKENT OYUN ATOLYESI 

ĠHTIYACI OLANLAR ICIN SABAHA KADAR ACIK. 

DOKTORDA VAR. #GeziParkıCanlaBaĢla 

#direngeziparki 

 

995. 1 #direngeziparki Oğuz Çelik 

 

Gazini alamayan semt sakinleri, merkeze iniyor :) 

#dikilitasayakta #direngeziparki 

996. 1 #direngeziparki Hasret Oksuz 

 

Izmirde AKP binasi yakildi, helal olsun kardeslerim.. 

#dayangeziparkı #serefsizsintayyip #tayyipistifa 

#direngeziparki 

 

997. 1 #direngeziparki Ceylo lo lo 

 

Ġlk kez yalnız oldugum için üzülüyorum! Lakin ruhum 

kuguluda, tunalida,taksimde,izmirde! #direngeziparki 

 

998. 1 #direngeziparki Stalin BaĢkan 

 

Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve EskiĢehir uyumuyor. 

#direngeziparki 

 

999. 1 #direngeziparki kedisini seven gadın 

 

istanbul'da ki arkadaĢlar için "TÜNELE GĠTMEYĠN" 

uyarısı yapıldı #direngeziparki 

 

1000. 1 #direngeziparki Yiğit C. 

 

Ġzmir'de gözaltına alınanlara / eylemcilere gönüllü 

avukat: 05325259009 #direngeziparki #direnturkiye 

 

1001. 1 #direngeziparki erhan ekici 

 

Meydanda polis geri cekilip gaz bombasina abaniyor 

#direngeziparki 

 

1002. 1 #direngeziparki Ġlayda Arslan   

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

1003. 1 #direngeziparki MUJDE 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatl uyaralım lutfen ! 
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#direngeziparki 

 

1004. 1 #direngeziparki FB Atakan 

 

saatlerdir keĢke orda olsaydım diye diye bi hal oldum. 

offff be offf en azından yardım ederdik birĢeyler 

yapardık. #direngeziparki 

 

1005. 1 #direngeziparki Derdiyok 

 

ġuan mahalleden bir insan konvoyu geçiyor, 15dkdır hala 

bitmedi varın siz düĢünün kaç kiĢi. #direngeziparki 

1006. 1 #direngeziparki Sema Korkmaz 

 

Tophane de bir kac sonra bazi kosusturan bagiran 

insanları uzaktan gorduk bize mahallenin delikanlilari 

dediler #direngeziparki 

 

1007. 1 #direngeziparki SB 

 

Uyuma degil uyanma zamani.. Besiktas meydana 

gidiyoruz #direngeziparki #occupygezi 

 

1008. 1 #direngeziparki BaĢak ġekerpare 

 

Valla inanmayacaksınız ama Üsküdar'ın göbeğinde bile 

tencere tava sesleri var. Az ama var. Ben de inanamadım! 

#direngeziparki #KORKAKMEDYA 

 

1009. 1 #occupygezi SB 

 

Uyuma degil uyanma zamani.. Besiktas meydana 

gidiyoruz #direngeziparki #occupygezi 

 

1010. 1 #direngeziparki Cengizhan 

Demircan 

 

#direngeziparki eskisehir sokaklari karismis durumda sut 

ve limon yardiminda bulunuyoruz ama yetersiz. Destek 

lazim.. RT.. 

 

1011. 1 #direngeziparki seda 

 

#direngeziparki yuzuncuyil cukurambar/ ankara ayakta 

diren geziparki 

 

1012. 1 #direngeziparki ferhan talib 

 

―@aliiiiii212: @iconjane @onuryuksel @yigitbulutt 

http://www.youtube.com/watch?v=urlEHZoh8J4&sns=t

w … akgençlik VATANDAġA SALDIRIYOR.‖ 

#direngeziparki 

 

1013. 1 #direngeziparki Deniz 

 

Arkadaslar Ġstanbula tahminimce 5 dk sonra 20.000 polis 

glip saldiricak butun karakollar bosaltilmis! 

#direngeziparki  

 

1014. 1 #direngeziparki gkydzdr//gn 

 

Beni bilen bilir, istanbuldan nefret ederim ama hayatimin 

hic bir aninda istanbulda olmayi bu kadar istemedim..!! 

#direngeziparki 

1015. 1 #direngeziparki Yusuf Basturk 

 

Beyler acil Tophaneye Yardıma gidilmesi lazim!!Bir 

grup Ģerefsiz çapulcu orada ******* 

yapıyor!!PaylaĢalım!! #direngeziparki #turkiyeuyann 

 

1016. 1 #direngeziparki Kıvılcım ĠVRĠZ 

 

Bizi siz delirttiniz gece saat uc sokak aralarinda tencere 

sesleri #DirenGeziParki 

 

1017. 1 #direngeziparki ĠMD 

 

ÇarĢı'nın beyoğlu karakolunda avukata ihtiyacı olduğu 

söyleniyor #direngeziparki 

 

1018. 1 #direngeziparki Özge Yenihayat 

 

Eve geldim , anlattim ,hicbiseyden haberi olmayan 

babamlar caddeye kostu. Ben yarin icin dinleniyorum. 

#31mayis2013 #direngeziparki 

 

1019. 1 #direngeziparki Irmak Ark 

 

Evlerinin balkonundanda olsa caddede tonla insan sadece 

TAYYIP ISTIFA diye bagriyo #direngeziparki 

 

1020. 1 #direngeziparki Taha 

 

FB ve BJK taraftarları tünelde sıkıĢtırılmıĢ TÜNELE 

DESTEK GÖNDERĠN!! #direngeziparki 

#TürkiyemDireniyor 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1021. 1 #direngeziparki baqqio21 

 

Hangi parti Taksimde benim yediğim biber gazından 

dolaylı yada dolaysız faydalanmaya çalıĢıyorsa ALLAH 

******* VERSĠN #direngeziparki 



385 

 

 

1022. 1 #direngeziparki Serhan Kazar 

 

Kadikoy ve bagdat caddesi gruplari selamicesmede 

birlesti. Sayimiz iki kat artti. #direngeziparki 

 

1023. 1 #direngeziparki Özgen Ergün 

 

New York'tan da Gezi Parkı'na Destek Var!!! 

#DirenGeziParki: 

http://youtu.be/XNAd8B45LGI  @youtube aracılığıyla 

 

1024. 1 #direngeziparki Kızıl@teĢ ☭★ 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

1025. 1 #direngeziparki cinsiyetcisiniz 

 

Pendik den polisler geliyormuĢ #direngeziparki 

 

1026. 1 #direngeziparki Yiğitcan Vatansever 

 

Resmen Taksim'de olamadigim icin vicdan yapiyorum. 

Gozume uyku girmiyor cunku benim kardeslerim orada 

bizler icin direniyor. #direngeziparki 

 

1027. 1 #direngeziparki Burak Yiğit Kaya 

 

Saat 3'te polis Taksim'e saldiri yapacak diye bir duyum 

aldim! #direngeziparki 

 

1028. 1 #direngeziparki Anıl Rona 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1029. 1 #direngeziparki Seda ॐ 

 

Taksim ayakta. Ġstanbul ayakta. Türkiye ayakta. 

#direngeziparki 

 

1030. 1 #direngeziparki Yasemin Baran 

 

Taksimdeki tum eczaneler acılma kararı almiĢ....aklınızda 

olsun... #direngeziparki 

 

1031. 1 #direngeziparki BuketDoranHomeSt

udio 

 

UMUT sokaklarda..#direngeziparki 

 

1032. 1 #direngeziparki tayfun eker 

 

Yürüyeceğiz,gaz yiyeceğiz,hafifçe geri çekilip 

soluklanıp,tekrar yürüyeceğiz.Meydana çıkana ve parka 

girene kadar böyle #direngeziparki 

 

1033. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Taha 

 

FB ve BJK taraftarları tünelde sıkıĢtırılmıĢ TÜNELE 

DESTEK GÖNDERĠN!! #direngeziparki 

#TürkiyemDireniyor 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1034. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Anıl Rona 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1035. 1 #direngezi Mesut 

URGANCILAR 

 

Gazze'deki, Suriye'deki, Mısır'daki, Somali'deki, 

Burma'daki HALK, Taksim'dekiler KENDĠNĠ BĠLMEZ 

ÇAPULCU TOPLULUĞU değil mi?#direngezi 

 

1036. 1 #direngeziparki Dirim ÖZTUNA 

 

#direngeziparki "twittera yazabilenler varsa yazsınlar 

OTOBANDAN HABER VAR YAN ĠLLERDEN 

POLĠSLER GELĠYOR!" diyorlar. 

 

1037. 1 #direngeziparki Efe Ertür 

 

#direngeziparki #amsterdam kalkin amsterdam türk 

milleti! #istanbul #taksim de neler oluyor öyle! 

Efe Ertür 

 

1038. 1 #direngeziparki evrm 

 

#direngeziparki #direngeziparkı çöpümüzüde toplarız 

illegal.. millegal.. Gece 03.00 miss sokak  

 

1039. 1 #direngeziparki cansn 

 

#direngeziparki bahcesehirde de yanindayiz. Kornalar 

tencereler... 

 

1040. 1 #direngeziparki feyza guner #direngeziparki besiktas da ayaklandi 
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1041. 1 #direngeziparki ibukampus 

 

#DirenGeziParki BOLU Uyumuyor... Her Yer Taksim, 

Her Yer DireniĢ! YürüyüĢ devam ediyor 

#senyoksanbireksiğiz http://fb.me/ydRIrL8X  

 

1042. 1 #direngeziparki Halkın Haberi 

 

*** ACĠL RT *** TOPHANE'DE RTE 

TARAFTARLARI DĠRENĠġÇĠLERE SALDIRDI 

http://www.youtube.com/watch?v=urlEHZoh8J4&feature

=youtu.be … #direngeziparki 

 

1043. 1 #direngeziparki Deniz Gizem 

Öztürk 

 

@FoxyCrea @cirkinbebek88 0507 607 68 98 taksimdeki 

hangi sokakta cok yarali varsa bu numaraya yonlendirn 

doktorlar geliyorms #direngeziparki 

 

1044. 1 #direngeziparki Ali Kazanci 

 

1 mayisi kutlatmassin ama bundan sonra 31 mayisi 

kutyacagiz taksimde #direngeziparki 

 

1045. 1 #direngeziparki sócrates 

 

acıbadem.de uyumuyormuĢ, tencere tava kimin 

arkasından çalınırmıĢ???! #direngeziparki 

 

1046. 1 #direngeziparki Kaan Dağdeviren 

 

Alsancağ'a giremiyorsak Bornova'yı yıkarız herkez 

Bornova meydana #direngeziparki 

 

1047. 1 #direngeziparki Gizer 

 

Ankara Kızılayda gaz maskesi dağıtım yerleri:Kızılay 

milli Piyango önü.Yüksel cad Dost KitabeviTunus 

caddesi benzinlik önü #direngeziparki 

 

1048. 1 #direngeziparki Bahçedeki SarıĢın 

 

Ankara Kızılayda gaz maskesi dağıtım yerleri:Kızılay 

milli Piyango önü.Yüksel cad Dost KitabeviTunus 

caddesi benzinlik önü #direngeziparki 

 

1049. 1 #direngeziparki Dr. Jekyll 

 

Biz sokaklarda çarpıĢırken ortada gözükmeyen CHP 

milletvekilleri iĢ tencere tava çalmaya gelince halkın 

yanında kesildi! #direngeziparki 

 

1050. 1 #direngeziparki cem 

 

Bizde varız bugün sast 18 Münih - odeonsplatzt da 

#direngeziparki için toplanıyoruz rt lütfen yayın yayınıki 

bizde uyumuyoruz! 

 

1051. 1 #direngeziparki SerKan 

 

Bize "aklı baĢında nesil istiyorum" dedin. Aklı baĢında 

nesil sokağa çıkınca provokatör oldu. Bu nasıl çeliĢki? 

#direngeziparki 

 

1052. 1 #direngeziparki Patrick Wheeler 

 

Devrim televizyonlardan yayınlanmayacak! 

Beyoğlu'ndan bir duvar...az önce. #direngeziparki  

 

1053. 1 #direngeziparki Furkan Kuyucu 

1907 

 

DĠKKAT: // ÇEVĠK KUVVET 3-4 GĠBĠ ÇEVRE 

ĠLLERDEN GELEN EKĠPLERLE ALANA 

GĠRECEKMĠġ! TEYĠT EDĠLMĠġ BĠlGĠDĠR 

#direngeziparki 

 

1054. 1 #direngeziparki Aydın ġen 

 

istanbul uyumuyor, beyoglu'nun her sokagi tencere tava 

sesleriyle inliyor, tomalar buraya da ugrar mi acep? 

#direngeziparki 

 

1055. 1 #direngeziparki Nunu 

 

Ġstiklalin yarisi bosaltildi istiklalde toplaniyoruz 

#direngeziparki 

 

1056. 1 #direngeziparki koray arslan 

 

keĢke bugün orda olabilseydim de bu tarihi direniĢe 

destek olabilseydim.ve inanıyorum ki benim gibi düĢünen 

milyonlar var...#direngeziparki 

 

1057. 1 #direngeziparki 220V 

 

Konya Kültürparkta saat 11 deTaksim için Türkiye için. 

Lütfen R.T. #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki #TürkiyemDireniyor 
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1058. 1 #direngeziparki M.Kemal TaĢtan 

 

Kozyatagi saat 2 den beri susmadi #direngeziparki 

#dayangeziparkı #occupytaksim 

 

1059. 1 #direngeziparki tabi yat ana 

 

MeĢalelerle geldik ulan #direngeziparki 

#beylikduzundehayatvar  

 

1060. 1 #direngeziparki yaman 

 

nerede olursaniz olun evinizin disinda olun! 

#direngeziparki 

 

1061. 1 #direngeziparki Ali Tınaz 

 

niĢantaĢı da sokaklara döküldüyse böyle söylenecek pek 

az Ģey kalmıĢtır. #direngeziparki #AyağaKalkTürkiye  

 

1062. 1 #direngeziparki Sercan Keyifoğlu 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

1063. 1 #direngeziparki Hırsıızzz VaaaRRrr 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatli olun, uyarın! 

#direngeziparki 

 

1064. 1 #direngeziparki Ata Hascan 

 

Saka valla! Gece 3 Cicekci halki sokakta. #direngeziparki 

#cicekciayakta  

 

1065. 1 #direngeziparki sezedo 

 

Siz orda biz burda gurultu ve alkisla size destek olmaya 

devam edecegiz #direngeziparki #direngaziparki 

 

1066. 1 #direngeziparki amy 

 

Su an Harbiye! Taksim'in acildigi bilgisi de dogru degil. 

Harbiye'den taksim'e gecis yok. #direngeziparki  

 

1067. 1 #direngeziparki BREEZE 

 

Tophane'ye inmeyin ! Bıçaklı Ġslamcı bir grup halka 

saldırıyormuĢ. Net bilgi LÜTFEN PAYLAġIN! 

#direngeziparki 

 

1068. 1 #direngeziparki Tayland değil 

TAYLAN 

 

Universitesi caddesi hala bizim! #direngeziparki 

 

1069. 1 #occupygezi 

 

M.Kemal TaĢtan 

 

Kozyatagi saat 2 den beri susmadi #direngeziparki 

#dayangeziparkı #occupytaksim 

 

1070. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

220V 

 

Konya Kültürparkta saat 11 deTaksim için Türkiye için. 

Lütfen R.T. #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

 

1071. 1 #direngezi Mesut 

URGANCILAR 

 

Gazze'deki, Suriye'deki, Mısır'daki, Somali'deki, 

Burma'daki HALK, Taksim'dekiler KENDĠNĠ BĠLMEZ 

ÇAPULCU TOPLULUĞU değil mi?#direngezi 

 

1072. 1 #direngeziparki EsisReis 

 

"@AHMTKURL: Sanki uyusan ihanet edicekmiĢsin gibi 

hissediyosun değil mi? #direngeziparki" uyumuyoruz 

yoldayiz 

 

1073. 1 #direngeziparki Eser Manav 

 

#direngeziparki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#GeziParkıCanlaBaĢla Ģu an orada yanınızda 

olamadığımız için özür dileriz yoldaĢlar. 

 

1074. 1 #direngeziparki burçin nur 

 

#direngeziparki herkes yollarda 

 

1075. 1 #direngeziparki Fazıl Can Çağlayan 

 

@eekaplan yarın Kadıkoy Meydandayız, ordan karĢıya. 

DireniĢe akar ! Hep destek TAM destek #direngeziparki 

 

1076. 1 #direngeziparki Bayram مارياب 

 

0507 607 68 98 taksimdeki hangi sokakta cok yarali 

varsa lutfen bu numaraya yonlendirin doktorlar 

geliyormus #direngeziparki RT 

 

1077. 1 #direngeziparki Harun Tuğrul 

 

4.Levent'te alkıĢ ve ıslıkla #direngeziparki na destek 

baĢladı 
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1078. 1 #direngeziparki Yeksu Dağ 

 

abim besiktastan bildiriyor. Bense hastayim diye 

goturulmedim evdeyim! bugun uyanisin taniklik gunu! 

#direngeziparki 

 

1079. 1 #direngeziparki BarıĢ Ġpek 

 

Ankara Kızılayda gaz maskesi dağıtım yerleri:Kızılay 

milli Piyango önü.Yüksel cad Dost KitabeviTunus 

caddesi benzinlik önü #direngeziparki 

 

1080. 1 #direngeziparki E. Altuğ Yılmaz 

 

AtaĢehirde gruplar birleĢmeye baĢladı bu ülke sonunda 

ölü toprağını atıyor!!! #tayyipistifa #direngeziparki  

 

1081. 1 #direngeziparki Big Boss 

 

Bagdat Caddesi boydan boya araba, insan, bayrak, duduk, 

tencere tava. Binler de burada #direngeziparki 

 

1082. 1 #direngeziparki burcin karakurum 

 

Barbaros bulvarindan insanlar toplaniyor, ortakoyluler 

onlara katiliyor #direngeziparki #dayangeziparki  

 

1083. 1 #direngeziparki Pin up girl 

 

Beyoglu emniyetinde iskence varmis acill avukatlar gitsin 

acill !!!! #direngeziparki 

 

1084. 1 #direngeziparki Onur Yalazı 

 

bu gece tarih yazmak icin sokaga cik! #direngeziparki 

#occupygezi 

1085. 1 #direngeziparki Cem 

 

e5 karayolu korna seslerinden inliyor #direngeziparki 

 

1086. 1 #direngeziparki Özgür Aksüyek 

 

En kötü ihtimalle aç camını tencere tava bulduğuna vur 

ses çıkar bizim site inliyor!!!!! #direngeziparki 

#direngeziparkı 

 

1087. 1 #direngeziparki Al P. 

 

Gelen gelsin, ben Ģimdi BarıĢ Meydanı'na gidiyorum. 

Elimden hiçbir Ģey gelmiyor, en azından böyle yapayım. 

#direngeziparki 

 

1088. 1 #direngeziparki M.KEMAL 

ATATÜRK 

 

Ġnönü stadının önünde hazırlanıyorlar,yukarı doğru 

insanları sıkıĢtıracaklar! ACĠL YAYIN #direngeziparki 

 

1089. 1 #direngeziparki elelemkendıdıt 

 

su an sisli olarak uyandik! #ayagakalk tik! pijamalarimiz 

tencere tavalarimizla taksime dogru yoldayiz 

#direngeziparki 

1090. 1 #direngeziparki Murat 

 

Taksimdeki eczaneler kepenklerini açmaya baĢladılar. 

#direngeziparki 

 

1091. 1 #direngeziparki Nane Limon 

 

Taksimdeki randevu evleri ve ****** otelleri kapılarını 

actılar limon ve su veriyorlar kim ****** ? kim cocuğu ? 

#direngeziparki 

 

1092. 1 #direngeziparki merve dö 

 

Tunalı Ģu an sakin, fiziki olarak gayet iyi durumdayım 

yardıma ihtiyacı olan haber versin #occupyankara 

#direngeziparki 

 

1093. 1 #direngeziparki Gizer 

 

YAYIN ġUNU TÜNELE GĠTMEYĠN! TÜNELE 

GĠTMEYĠN! ELEKTRĠKLERĠ KESTĠLER TUZAK 

VAR GĠTMEYĠN!! #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1094. 1 #occupygezi 

 

Onur Yalazı 

 

bu gece tarih yazmak icin sokaga cik! #direngeziparki 

#occupygezi 

 

1095. 1 #occupygezi 

 

merve dö 

 

Tunalı Ģu an sakin, fiziki olarak gayet iyi durumdayım 

yardıma ihtiyacı olan haber versin #occupyankara 

#direngeziparki 

 

1096. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Eser Manav 

 

#direngeziparki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#GeziParkıCanlaBaĢla Ģu an orada yanınızda 

olamadığımız için özür dileriz yoldaĢlar. 
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1097. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Gizer 

 

YAYIN ġUNU TÜNELE GĠTMEYĠN! TÜNELE 

GĠTMEYĠN! ELEKTRĠKLERĠ KESTĠLER TUZAK 

VAR GĠTMEYĠN!! #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1098. 1 #tayyipistifa 

 

E. Altuğ Yılmaz 

 

AtaĢehirde gruplar birleĢmeye baĢladı bu ülke sonunda 

ölü toprağını atıyor!!! #tayyipistifa #direngeziparki  

 

1099. 1 #direngeziparki Berkay Kaya 

 

#direngeziparki Allah hepimizin yardimcisi 

olsun.Meydanlar bizim.Parklar bizim.Agaclar bizim. 

Birlik ve beraberliği hissetmek cok güzel. 

 

1100. 1 #direngeziparki Atalay Sıdar 

 

#direngeziparki diren Ġstanbul diren Türkiyem ! 

Günaydın Sevgili Ülkem ! 

 

1101. 1 #direngeziparki Spina Pubica 

 

#direngeziparki http://tks.ibb.gov.tr/noc-

player.php?id=97 … Bağdat caddesi ayakta 

 

1102. 1 #direngeziparki Tuncay. 

 

#direngeziparki saat 3:00 da 20.000 polisin taksim 

civarindan saldiriya gececegi soyleniyor. Kesin bilgi 

degil yine de dikkatli olalim 

 

1103. 1 #direngeziparki Tolga 

 

#direnkadikoy #direngeziparki (@ Boğa Heykeli w/ 46 

others) [pic]: http://4sq.com/15lVpKp  

1104. 1 #direngeziparki muTLuAnnEliF 

 

Ankara ıslığa boğuldu karanlıkta aydınlığa 

doğru.#DirenGeziParki #DirenTurkiye 

 

1105. 1 #direngeziparki Gizer 

 

Arkadaslar, etraftaki kisilere soyleyin, Notre Dame de 

Sion lisesi kapilarini açmistir. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1106. 1 #direngeziparki Hazal Çeteci 

 

Beyoglu karakolunda Carsi avukat bekliyormus! 

@CHDistanbul #direngeziparki #occopygezi 

#dayangeziparki #GeziParkıCanlaBaĢla 

1107. 1 #direngeziparki AySen 

 

Burası Ġzmir.Ama bze heryer Taksim! #occupygezi 

#direngeziparki @PINAR_OGUN @memetalialabora 

@okanbayulgen @gunesduru  

 

1108. 1 #direngeziparki Adnan Yakın 

 

Cumhuriyet meydanındayız @sezaiasl @gokhanturkkan 

#direngeziparki 

 

1109. 1 #direngeziparki Mehmet ġahin 

 

Edirne Emniyet Müdürlüğü müdahale etmeme kararı 

almıĢ. Kutluyorum. #direngeziparki 

 

1110. 1 #direngeziparki cemal hepgune 

 

Ġstanbul uyumuyor #direngeziparki 

 

1111. 1 #direngeziparki Gazi Mahallesi 

 

Mecidiyeköy "faĢizme karĢı omuz omuza" sloganları ile 

inliyor. #direnistanbul #direngeziparki 

 

1112. 1 #direngeziparki Canberk 

 

Orada olmadigin icin uyuyamiyor Uyusan ihanet 

edicekmiĢsin gibi hissediyosun değil mi? #direngeziparki 

 

1113. 1 #direngeziparki Capulcu TC Sanem 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

1114. 1 #direngeziparki UltrasFener 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatli olun, uyarın! 

#direngeziparki 

 

1115. 1 #direngeziparki Emre Ç. 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatli olun, uyarın! 

#direngeziparki 

 

1116. 1 #direngeziparki Gürkan Özturan 

 

Tophane saldırı görüntüleri: 

http://youtu.be/urlEHZoh8J4  #direngeziparki 
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#occupygezi 

 

1117. 1 #direngeziparki sertaç özgümüĢ 

 

tophaneye dikkat !! 

http://www.youtube.com/watch?v=urlEHZoh8J4&sns=t

w … #direngeziparki 

 

1118. 1 #direngeziparki Ms Mystery 

 

TUNUS CAD VE BESTEKAR'A ACĠL DOKTOR ! 

#ankara #direngeziparki 

 

1119. 1 #direngeziparki BeTwin Us 

 

Turkiye laiktir! Laik kalacak!!! #heryertaksim 

#direngeziparki @ Batı AtaĢehir 

http://instagram.com/p/Z_s5g5MDdI/  

 

1120. 1 #occupygezi 

 

AySen 

 

Burası Ġzmir.Ama bze heryer Taksim! #occupygezi 

#direngeziparki @PINAR_OGUN @memetalialabora 

@okanbayulgen @gunesduru  

 

1121. 1 #occupygezi 

 

Gürkan Özturan 

 

Tophane saldırı görüntüleri: 

http://youtu.be/urlEHZoh8J4  #direngeziparki 

#occupygezi 

1122. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Gizer 

 

Arkadaslar, etraftaki kisilere soyleyin, Notre Dame de 

Sion lisesi kapilarini açmistir. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1123. 1 #direngeziparki Caglar Corekli 

 

yarın trabzon meydanını dört gözle beklıyoruz Sanki 

uyusam ihanet edicekmiĢsim gibi hissediyorum!!! 

#direngeziparki 

 

1124. 1 #direngeziparki Ġlknur BaĢak Kaya 

 

#direngeziparki ESKĠ ÇĠÇEKÇĠLERĠN CADDESĠNDE 

DOLMUġ DURAĞININ ARKASINDA TAKSĠCĠLER 

YARALILARI ÜCRETSĠZ HASTANEYE 

GÖTÜRÜYOR YAYIN ACĠL 

 

1125. 1 #direngeziparki ġenay 

 

#direngeziparki Harbiye Ordu Evi askeri dıĢarı çıktı, 

polis geri çekildi. Ordu Evi bahçesine seyyar çadır 

kuruldu yaralılar için 

 

1126. 1 #direngeziparki lizar 

 

#direngeziparki Harbiye Ordu Evi askeri dıĢarı çıktı, 

polis geri çekildi. Ordu Evi bahçesine seyyar çadır 

kuruldu yaralılar için 

 

1127. 1 #direngeziparki Madame Laye 

 

#direngeziparki heryer taksim heryer direnis engelli 

arkadaslarimiz bile burada #UyumaTürkiye 

 

1128. 1 #direngeziparki FancyLadies 

 

Ankarada gaz maskesi dağıtım noktaları: Kızılay milli 

Piyango önü. Yüksel cad dost Kitabevi. Tunus caddesi 

benzinlik önü..#direngeziparki 

 

1129. 1 #direngeziparki Zafer CANKUT 

 

arkadaslar, carsi grubundan gozaltina alinanlar varmis 

Beyoğlu karakolunda. Acilinden avukatlara ihtiyac var. 

#direngeziparki #occupytaksim 

 

1130. 1 #direngeziparki Gizer 

 

Arkadaslar, Vatan Emniyetteyiz, 6 otobüs göz altına 

alınan insan var, çoğu yoldan gecen Öğrenci vs. Cok az 

avukat var. #direngeziparki YAYIN 

 

1131. 1 #direngeziparki ÇağdaĢ Ozan Akkoç 

 

Bağdat caddesinde binlele yürüyoruz #direngeziparki 

 

1132. 1 #direngeziparki Ozlem Hoscan 

 

Burası Bağdat caddesi Suadiye ! Saat gece 02:57 Bir de 

sesleri duysanız... #occupygezi #DirenGeziParki  

 

1133. 1 #direngeziparki Damla Aygün 

 

Dolmabahceden akaretlere barbarosa dogru geliyorlar, 

trafik acildi, panzerler ilerliyor #direngeziparki 

 

1134. 1 #direngeziparki Gizem Totkanlı 

 

Halkalı Atakent #geziparki için sokaklara döküldük."Her 

yer Taksim,her yer direniĢ"dedik! #DirenGeziParki 
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#ayagakalk 

 

1135. 1 #direngeziparki BerkerMehmetKork

maz 

 

Ġst ne kadar karakol varsa bosaltildiSaat 03:00 gibi 

20.000 polis saldiracak!Taksm kardeslerimizin görmesi 

için bu paylaĢın #direngeziparki 

 

1136. 1 #direngeziparki Didem Tuncay 

 

Kornalar ve alkislar esliginde Yuruyerek Besiktas'a dogru 

ilerliyoruz #direngeziparki #dayangeziparki #occupygezi 

 

1137. 1 #direngeziparki Ahu Turhan 

 

Maymun gözünü açtı, Bağdat caddesi devam! 

#direngeziparki  

 

1138. 1 #direngeziparki Ebru K. 

 

Pati Butik Ġnönü stadının önünde hazırlanıyorlar,yukarı 

doğru insanları sıkıĢtıracaklar! ACĠL YAYIN 

#direngeziparki 

 

1139. 1 #direngeziparki Hüseyin Söğütlü 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatli olun, uyarın! 

#direngeziparki 

 

1140. 1 #direngeziparki asena güvel 

 

Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda elektrikleri kesip büyük 

saldırıya geçeceği söylüyorlar. Dikkatli olun, uyarın! 

#direngeziparki 

 

1141. 1 #direngeziparki Fırat Kekevi 

 

Serefine tayyip sloganlariyla ortakoyden besiktasa 

yuruyen bir halk toplulugu #direngeziparki  

 

1142. 1 #direngeziparki Korel Berna 

 

Sevdiğim herkes orada ben burada ama CANINIZA CAN 

KATIYORUZ YANINIZDAYIZ !! #direngeziparki 

 

1143. 1 #direngeziparki cagdas onen 

 

Taksim gözaltılarda kötü muamele görenler !Gönüllü 

avukatlar 0555 560 8690 0530 765 2070 0532 405 0923 

0507 222 7282 #direngeziparki 

1144. 1 #occupygezi 

 

Zafer CANKUT 

 

arkadaslar, carsi grubundan gozaltina alinanlar varmis 

Beyoğlu karakolunda. Acilinden avukatlara ihtiyac var. 

#direngeziparki #occupytaksim 

 

1145. 1 #occupygezi 

 

Ozlem Hoscan 

 

Burası Bağdat caddesi Suadiye ! Saat gece 02:57 Bir de 

sesleri duysanız... #occupygezi #DirenGeziParki  

 

1146. 1 #occupygezi 

 

Ebru Çavdarlı   

 

Baglarda hala catisma devam ediyor. Universite cadde 

ustune kesinlikle ulasim yok. Evime gidemedigimden bir 

arkadasa sigindim. #occupygezi 

 

1147. 1

2

8

8 

#occupygezi 

 

Didem Tuncay 

 

Kornalar ve alkislar esliginde Yuruyerek Besiktas'a dogru 

ilerliyoruz #direngeziparki #dayangeziparki #occupygezi 

 

1148. 1 #direngeziparki ibukampus 

 

#DirenGeziParki BOLU Haykırıyor "Her Yer Taksim, 

Her Yer DireniĢ!" http://fb.me/2CWxJAQYP  

 

1149. 1 #direngeziparki Koray 

 

#direngeziparki Saat 3'te polisin tüm Beyoğlunda 

elektrikleri kesip büyük saldırıya geçeceği söylüyorlar. 

Dikkatli olun, uyarın! 

 

1150. 1 #direngeziparki ben_besiktasliyim 

 

#GeziParkıCanlaBaĢla ben neden eylemden 

döndüm..uyuyamiyorum!!ama eminimki ulkemin diger 

aydinlik insanlari orda #direngeziparki 

 

1151. 1 #direngeziparki Nevra Sever 

 

#kadikoy de son durum #direngeziparki 

#fasizmekarsiomuzomuza #RadyoTwitter  

 

1152. 1 #direngeziparki Ġlknur BaĢak Kaya 

 

0507 607 68 98 taksimdeki hangi sokakta cok yarali 

varsa lutfen bu numaraya yonlendirin doktorlar 

geliyormus #direngeziparki RT 

 

https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
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1153. 1 #direngeziparki serkeĢ panda acıbadem korna sesleri ile inliyor! #direngeziparki 

 

1154. 1 #direngeziparki Artuğ ErmiĢ 

 

Aksaray'dan Taksime giden (dolmuĢ-otobüs) herkesin 

kimlikleri aranıyor bir bahane ile 

gönderilmiyor..#direngeziparki 

 

1155. 1 #direngeziparki nazan sirin 

 

an itibariyle Üsküdar Çiçekçi tencere tava ve sloganlarla 

sokakta! #direngeziparki 

 

1156. 1 #direngeziparki Ġlknur BaĢak Kaya 

 

ANKARA DA YARDIMA IHTIYACI OLANLAR 

TUNALI TEKTEKCI,MADO VE SINASI SAHNESINE 

GIDEBILIR. BUNU DA YAYALĠM ARKADASLAR 

LUTFEN #direngeziparki 

 

1157. 1 #direngeziparki Saime 

 

Bagdat Caddesinden Direnise sevgiler! #dayangeziparki 

#direngeziparki  

 

1158. 1 #direngeziparki burcu sahiner 

 

Bağdat caddedi kadıköye doğru yürüyor, ortalık Ģenlik 

yeri.. #direngeziparki 

 

1159. 1 #direngeziparki çağlaa. 

 

bu gece uyumuyoruz, Yarın yine alsancaktayız ama bu 

sefer evlerimize dönmemek üzere ! #direngeziparki 

yanındayız. 

 

1160. 1 #direngeziparki Ahmet Seven 

 

EskiĢehir Eti parkı ! siz orda biz burda ! #direngeziparki 

 

1161. 1 #direngeziparki Gizer 

 

Güncelleme 02:56 15 bin kiĢilik kalabalık Kadıköy'den 

Bostancı'ya doğru yürüyüĢe geçti. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1162. 1 #direngeziparki Emir 

 

inlerce insan altiyol'da. Her taraftan akin akin cogaliyor 

sogutlucesmeye dogru tasiyor #direnGeziParki 

#occupyTa... http://4sq.com/117J1c3  

1163. 1 #direngeziparki Piling 

 

istiklal yanıyor. çok sayıda yaralı vatandaĢımız var 

#GeziParkıCanlaBaĢla #direngeziparki 

 

1164. 1 #direngeziparki Uygar Usluy 

 

Ġzmir Alsancakda halk balkonlarında tencere kaĢıkla 

seslerini duyuruyorlar! #direngeziparki 

 

1165. 1 #direngeziparki Yusuf Nazım 

 

Ne demeli siyasetin birleĢtiremediğini sokaklar 

birleĢtirdi;Ġstanbul ve Türkiyede 7 den 70 e sokakta. 

#direngeziparki  

 

1166. 1 #direngeziparki GOKHAN 

 

Sanki oradayiz, sanki catisiyoruz, sanki yaraliyiz, 

uyuyamiyoruz.#DirenGeziParki 

 

1167. 1 #direngeziparki EbuĢ 

 

Söylediklerine göre saat 4 itibari ile diger sehirlerden 

gelen takviye polislerle büyük bir saldırı 

düzenlenecekmis. #direngeziparki 

 

1168. 1 #direngeziparki Yalova Yürüyen 

KöĢk 

 

Taksimdeki #direngeziparki olaylara tepki için yarın tüm 

yalovalıları ve herkesizi destek için köĢkümüze bekleriz. 

 

1169. 1 #direngeziparki Lokum 

 

usmayin artik gercekleri yayinlayin, halk sokakta! 

#direngeziparki @atvcomtr @KanalD @startv 

@cnnturkcom @ShowTV @Haberturk @ntv 

 

1170. 1 #occupygezi 

 

Emir 

 

inlerce insan altiyol'da. Her taraftan akin akin cogaliyor 

sogutlucesmeye dogru tasiyor #direnGeziParki 

#occupyTa... http://4sq.com/117J1c3  

 

1171. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Gizer 

 

Güncelleme 02:56 15 bin kiĢilik kalabalık Kadıköy'den 

Bostancı'ya doğru yürüyüĢe geçti. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1172. 1 #direngezi seda pusat ceran Adana, Ankara, Antalya, Bursa, EskiĢehir, Izmir, Kocaeli 



393 

 

 #direngezi diyor. AfiĢin Ģimdilik son hâli  

 

1173. 1 #direngezi seda pusat ceran 

 

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, EskiĢehir, Izmir, Kocaeli 

#direngezi diyor. AfiĢin Ģimdilik son hâli  

 

1174. 1 #direngezi Zeynep Oktar 

 

Emniyetin talimatiyla Taksim istasyonuna metro seferleri 

dursa da #direngezi 

 

1175. 1 #direngezi Laedri 

 

Yarın #antalya bugün Ġstanbul'da yaĢananlar için 

tepkisini ortaya koyacak #direngezi 

http://www.facebook.com/events/166911536818692/ … 

#yay #RT #occupygezi 

 

1176. 1 #occupygezi 

 

Laedri 

 

Yarın #antalya bugün Ġstanbul'da yaĢananlar için 

tepkisini ortaya koyacak #direngezi 

http://www.facebook.com/events/166911536818692/ … 

#yay #RT #occupygezi 

 

1177. 1 #direngezi Kaan Altay Köprülü 

 

Allahım keĢke istanbulda olsaydım,bu nasıl vicdandızlık 

bu nasıl faĢistlik!! #direngezi 

1178. 1 #direngezi Batuhan Kayım 

 

Orda günlerdir iĢkence gören insanlar aslında parkın 

bekçiliğini yapmıyor. Türkiye'deki özgürlüğün 

bekçiliğini yapıyor #direngezi 

1179. 1 #direngezi emin öztürk 

 

Taksime gelin cogu yerde tehlike yok kalabalik yapin 

yeter,ideoloji kasmaniza gerek yok sokaga cikmak kadar 

basit #direngezi 

 

1180. 1 #direngezi ekin cengizkan 

 

Galatasaray meydaninda bir kalabalik var... Insanlar 

gazdan kacisiyor. #direngezi 

 

1181. 1 #direngezi EndurolifeExtreme 

 

#occupygezi #direngezi Antalya, Cumhuriyet Meydanı 1 

Haziran Saat : 17.00 Denizli, Çınar Meydanı 1 Haziran 

Saat :19.00 Bursa, Kültür Park 

 

1182. 1 #occupygezi 

 

EndurolifeExtreme 

 

#occupygezi #direngezi Antalya, Cumhuriyet Meydanı 1 

Haziran Saat : 17.00 Denizli, Çınar Meydanı 1 Haziran 

Saat :19.00 Bursa, Kültür Park 

 

1183. 1 #direngezi ġebnem Akyüz 

 

Grup Tünel'e doğru geldi.. #DirenGezi #OccupyGezi 

 

1184. 1 #direngezi Özgün Tuna 

 

Ġstiklalde müdahele var! #direngezi 

 

1185.  #direngezi @ozguntuna 

 

Ġstiklalde müdahele var! #direngezi 

 

1186. 1 #occupygezi ġebnem Akyüz 

 

Grup Tünel'e doğru geldi.. #DirenGezi #OccupyGezi 

 

1187. 1 #direngezi Deha Acmazlale 

 

#direngezi #DirenGeziParkı #cArsi #taksimhepimizin 

bugunumuz, yarinimiz, cocuklarimiz ve Tuna icin 

Taksime gidiyoruz.. Birlesin... 

 

1188. 1 #direngezi serina haratoka tara 

 

#direngaziparki #direngezi saat 19:00 da taksimde 

olamayan bizler bos mu duracagiz?acalim istiklal 

marsimizi sonunakadar inletelim caddeleri 

 

1189. 1 #direngeziparki  serina haratoka tara 

 

#direngaziparki #direngezi saat 19:00 da taksimde 

olamayan bizler bos mu duracagiz?acalim istiklal 

marsimizi sonunakadar inletelim caddeleri 

 

1190. 1 #direngezi  Can Uzuntepe 

 

#direngezi parkı Ülkücüler Gezi Parkına iniyor, Yarın 

12:00 de bozkurtlar geliyor. 

 

1191. 1 #direngezi  cinsiyetcisiniz 

 

Iste Taksimde olanlari gosteren bir video daha 

#occupygezi #direngezi http://fb.me/1KsgQxHrh  

 

1192. 1 #occupygezi 

 

cinsiyetcisiniz 

 

Iste Taksimde olanlari gosteren bir video daha 

#occupygezi #direngezi http://fb.me/1KsgQxHrh  
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1193. 1 #direngezi  Norsk Skaukatt 

 

#direngezi herĢeye rağmen yarın gezi parkındayım. 

Bugün yeĢilimizi korumazsak gelecekte çok geç olacak... 

 

1194. 1 #occupygezi 

 

bacakboyu 

 

Harbiyeyi kullanmayın formaları çıkartın mor Ģapkalılara 

dikkat edin #direngezi #occupygezi 

 

1195. 1 #direngezi  bacakboyu 

 

Harbiyeyi kullanmayın formaları çıkartın mor Ģapkalılara 

dikkat edin #direngezi #occupygezi 

 

1196. 1 #direngezi  sacro 

 

An itibarıyla Adana #occupygezi #direngezi 

 

1197. 1 #occupygezi 

 

sacro 

 

An itibarıyla Adana #occupygezi #direngezi 

 

1198. 1 #direngezi  Evrim Devrimdir 

 

Ent'ler de toplanmis, Taksim'e yuruyormus... Iste simdi 

****** Saruman! #Direngezi 

 

1199. 1 #direngezi  enes 

 

ĠĢte burası Ġstanbul/Taksim, ne de yaman polisimiz 

varmıĢ gözü dönen #direngezi 

 

1200. 1 #direngezi elis yurtsever 

 

#direngezi iĢten çıktık geliyoruz. 

 

1201. 1 #direngezi Faruk Erman 

 

Polis BeĢiktaĢ, Galatasaray, Fenerbahçe formalıları 

taksim'de göz altına alıyor. Normal kıyafet ile gelin! 

#occupygezi #direngezi 

 

1202. 1 #occupygezi 

 

Faruk Erman 

 

Polis BeĢiktaĢ, Galatasaray, Fenerbahçe formalıları 

taksim'de göz altına alıyor. Normal kıyafet ile gelin! 

#occupygezi #direngezi 

 

1203. 1 #direngezi GULCEKĠM 

 

Bu akĢam gezi parkındayız yarında muhtemelen 

Ergenekon'dan Silivri'de oluruz!!! 

 

1204. 1 #direngezi Ahmet Kalkan 

 

Taksime gitmeye cekinen apolitiklerdensen just spread 

the word #direngezi 

 

1205. 1 #direngezi SSCB ferritin deniz 

 

#direngeziparkı biz de sana destek oluyoruz #direnizmir. 

saat 19.00 Alsancak iskele önü. 

 

1206. 1 #direngeziparki Mert ÇOBAN 

 

#BugünTelevizyonlarıKapat #direngeziparki 

#ocuppygezi TribünlerTekYürek DayanGeziParkı taksim 

meydaninda çaTisma var!  

 

1207. 1 #direngezi Ceylan HepiĢ 

 

Uzakta da olsak tum kalbimizle oradayiz. Destegimiz 

sizinle #direngezi #occupygezi 

 

1208. 1 #occupygezi 

 

Ceylan HepiĢ 

 

Uzakta da olsak tum kalbimizle oradayiz. Destegimiz 

sizinle #direngezi #occupygezi 

 

1209. 1 #direngezi Capulcuyum 

 

Polis odakuleye kadar ilerledi, yaya, cocuk demeden 

tazzikli su kullaniyor! #direngezi #diregeziparkı 

 

1210. 1 #direngezi sevilay avci 

 

Helal olsun sana! Divan Oteli tweetter sayfasında isminin 

hemen altına #direngezi azmıs; bravo ! Bugün kapılarını 

açarak bir sembol oldular. 

 

1211. 1 #direngezi Secil Akmirza 

 

Meydandayiz hala onlar puskurtuyor biz geri geliyoruz 

#geziicintaksimegel #geziyegeziyekazanacagiz 

#direngezi #occupygezi 

 

1212. 1 #direngezi Yusuf KORKMAZ 

 

#direngezi ey kepce operatoru! Kepceni geziden oteye 

gotur 

 

1213. 1 #direngezi Rengin Arslan 

 

Taksim ilkyardim'a kadar geliyor biber gazinin 

etkisi.Hastanelerin 100m. yakınına gaz bombasi 

atilmasini engelleyen kanun yok mu! #direngezi 
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1214. 1 #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

Kabatas e Besiktas iskelelerinde insanlar gozaltina 

aliniyor. Lutfen yayalim! #direngezi #occupygezi 

 

1215. 1 #occupygezi 

 

cinsiyetcisiniz 

 

Kabatas e Besiktas iskelelerinde insanlar gozaltina 

aliniyor. Lutfen yayalim! #direngezi #occupygezi 

 

1216. 1 #direngezi  Berkay Koru 

 

ağacıma özgürlüğüme sahip çıkmanın gururunu 

yaĢıyorum bugün gezide olmazsan hesabını ömrün 

boyunca kendine veremezsin #direngezi #occupygezi 

 

1217. 1 #direngezi  enes 

 

Kuğuladan Gezi'ye selam durulacak, biz de biber gazı 

severiz RTE... 

 

1218. 1 #direngezi  Mesut 

URGANCILAR 

 

Taksim'den taksim olmaya değil,Taksim'de taksim 

olmaya değil,Taksim'de "bir"olmaya,Taksim'de "biz" 

olmaya...  

 

1219. 1 #direngezi  S.Aydın 

 

Siraselviler:kapali, istiklalden gaz yukseliyor, gumussuyu 

kapali gorunuyor. #direngezi #occupytaksim  

1220. 1 #direngezi  ezgi 

 

Adana'da Ataturk Parki cok kalabalik herkes bir agizdan 

Karli Kayin Ormani'ni soyluyor simdi..#direngezi 

 

1221. 1 #direngezi  Fenerlee 

 

Taksim meydandayiz #direngezi imkani olan herkes 

gelmeli polis her taraftan gaz bombasi atiyor savas var 

resmen 

 

1222. 1 #direngezi  cinsiyetcisiniz 

 

Taksim metrosunu kapadilar! #direngezi #occupygezi 

 

1223. 1 #direngezi  Elif SARGIN 

 

Taksimdeyiz. Bigun daha keske demek istemeyen herkes 

buraya gelmeli ki su anki rezilliği görmeli #direngezi 

 

1224. 1 #occupygezi 

 

cinsiyetcisiniz 

 

Taksim metrosunu kapadilar! #direngezi #occupygezi 

1225. 1 #direngezi  SEDAT KAYA™ 

 

Vali Taksim Ģu an sakin dediği dakikalarda Ġstiklal'de 

vahĢet sürüyor. #direngezi 

 

1226. 1 #direngezi  yasemin kaldırım 

 

ben evde cocugumla otururken taksim'de polis karsisinda 

duran her insana gonul borcum var. 

#direngezi‖@memetalialabora @edihvet 

 

1227. 1 #direngezi  Sinek Sekiz 

 

Ġstiklal yan sokaklarda esnaf halk yardım ediyor, evini 

açıyor, gazdan etkilenenlerin yüzüne gözüne ilaç sürüyor 

#direngezi 

 

1228. 1 #direngezi  Vedat Atasoy 

 

#direngezi Biz Ġstanbul'da değiliz ama @iz_tv ofisi gaz 

bombardımanından kaçanlara ev sahipliği 

yapıyor.Ekibimle gurur duyuyorum. 

 

1229. 1 #direngezi  Ece Cekic 

 

Bute calisiyorum ama desteklemek icin orda olmayi cok 

cok cok isterdim #dayangeziparkı #direngezi icin haydi 

Ankara KUGULU'YA!! 

 

1230. 1 #direngeziparki nilüfer onursal 

 

metroyu alkıĢlarla inlettik. Maçkaya dogru yuruyoruz. 

#direngeziparki #ozgurlugunesahipcik 

 

1231. 1 #direngezi  Aslı 

 

Kabatas gaz kokuyor! Cocuklar, turistler var. Herkes 

agzini yuzunu kapatmis. #direngezi #dayangeziparkı 

 

1232. 1 #direngeziparki armağan kuĢçu 

 

Resmi açıklamalara inanmayın, taksime gelin devletin 

vatandaĢına nasıl katilce davrandığını görün, herkes 

birbirine kenetlensin #direngezi 

 

1233. 1 #direngezi ayça örer 

 

Taksim'e giden tüm yollar kapalı... #occupygezi 

#occupytaksim #direngezi 
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1234. 1 #direngezi Rumet Serhat 

 

Mecidiyeköy-Taksim istikametinde karĢılıklı ambulans 

trafiği var.  

Otobüsler yok, millet yollarda sefil  

#direngezi 

 

1235. 1 #direngezi #canersıfır 

 

ġEHRĠNĠ SEVEN, ÜLKESĠNĠ SEVEN LAN 

MEYDANLARA ĠNĠN LAAĞN !! #direngezi 

#occupyGezi 

 

1236. 1 #direngezi fatih kaya 

 

itu ınsaat olarak dırenıse destege gdıyorz #direngezi 

 

1237. 1 #direngeziparki baran atmanoglu 

 

yürüyoruz en azından.. #direngeziparki (@ Pangaltı w/ 5 

others) http://4sq.com/12TPc64  

 

1238. 1 #direngezi Burcu Burhan 

 

Taksim ilkyardım önünde gaza devam, yukari 

cikamiiyoruz! #occupygezi #DirenGezi 

 

1239. 1 #direngezi Gizem Barlak 

 

TAKSIM'E GELECEKLER; KARAKOYDEN TUNELE 

CIKIN! POLIS GIREMIYOR! RT LUTFEN 

@PINAR_OGUN @okanbayulgen  #ocuppygezi 

#occupytaksim #direngezi 

 

1240. 1 #direngezi Begüm Keskin 

 

Ordaki insanlarin hepsine icim aciyo orda olamamak 

daha da kotu.iclerinde en yakinlarim da var bi kesimde 

yolda.resmen vahset! #direngezi 

 

1241. 1 #direngezi Beril 

 

Kuguluparkta durum bu #direngezi #occupygezi #ankara 

#direnis  

 

1242. 1 #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

Taksime gidecekler Karakoy'den tunele cikin!' 

@GizemBarlak #direngezi #occupygezi 

 

1243. 1 #direngezi Oğulcan ÇavaĢ 

 

Haydi Ankara'm. Zulüme,faĢizme,insanları aptal yerine 

koyan bu zihniyete karĢı çıkmak için Kuğulupark'a 

#direngezi #direnedirenekazanacağız 

 

1244. 1 #direngezi #TC mustafa dinçer 

 

Valinin Taksim'de müdahale yok dediğine göre;bu gazı 

suyu sıkanlar Ġsrail polisi herhalde. 

#occupyGezi 

#direngezi 

#heryertaksimheryerdireniĢ 

 

1245. 1 #direngezi tutku 

 

polis müdahalesi yok diyen vali için gelsin bu görüntüler 

uzaylı istilası mı yoksa bu #direngeziparkı #direngezi  

http://geziparkitv.blogspot.it/  

 

1246. 1 #tayyipistifa ceren 

 

Bütün istiklal inliyor #tayyipistifa 

 

1247. 1 #direngezi Tali Bahar talibahar Dolmabahceden akin akin taksime dogru yuruyus var. Kazanin onunde Carsi toplanmis, birazdan yuruyuse gececekler!! #occupygezi #direngezi 
 

Dolmabahceden akin akin taksime dogru yuruyus var. 

Kazanin onunde Carsi toplanmis, birazdan yuruyuse 

gececekler!! #occupygezi #direngezi 

 

1248. 1 #direngeziparki NurĢah Alpar 

 

Harbiye de Akın Akın insan divan otele yürüyoruz. Ġsten 

çıkanlar, patronlar, yaĢlı teyzeler insan yığını 

#direngeziparki 

 

1249. 1 #direngezi Firat Erdogmus 

 

sirasilviler'de su an tekrar toplanildi. #direngezi 

#occupygezi 

 

1250. 1 #direngezi Caglayan 

 

Kadıköy BeĢiktaĢ iskelesinde gbt arama vb yok. 

#DirenGezi 

 

1251. 1 #direngeziparki alper celikel 

 

Kalabalıklarla yürüyoruZ #DirenGeziParki 

 

1252. 1 #direngezi dilara 

 

Harbiye arka sokak gaz bombasi simdi 18:58 #direngezi  
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1253. 1 #direngezi Güray Ergün 

 

Divan Oteli twitter sayfasında isminin hemen altına 

#direngezi yazmıs; bravo ! Bugün kapılarını açarak bir 

sembol oldular.@DivanOteli 

 

1254. 1 #direngeziparki Seda Kanburoğlu 

 

ġu an NiĢantaĢı Metrosunda inanılmaz bir ortam var, 

sloganlar atarak hepbirlikte Taksim'e dogru yürüyoruz! 

#direngeziparki #DayanGezi 

 

1255. 1 #direngeziparki Taksim 

DayanıĢması 

 

Ġstiklal Caddesi'nde çok yoğun gaz saldırısı var, ancak 

meydan çok kalabalık #direngezi 

 

1256. 1 #direngezi Firat Erdogmus 

 

sirselviler'de cadde bastan basa tika basa dolu, hep bir 

agizdan soyleniyor: "hukumet istifa"! #direngezi 

#occupygezi 

 

1257. 1 #tayyipistifa 

 

Dilan Kaya 

 

#occupygezi Ġstikla'deki kitle birber gazına aldırmadan 

ilerliyor #TayyipĠstifa sloganıyla @memetalialabora 

@Etemelkuran 

 

1258. 1 #tayyipistifa 

 

Dilan Kaya 

 

#occupygezi Ġstiklal'in girĢinindeki ĠĢ Bankası'nda direniĢ 

devam ediyor... Gaz bombaları geri polise atılıyor 

#TayyipĠstifa @bbcturkce 

 

1259. 1 #direngeziparki Alper Kanat 

 

Akaretler yokuĢundan NiĢantaĢı'nın giriĢine çıkıĢ rahat. 

TaĢkıĢla üstüne parkettik meydana yürüyoruz. 

#direngeziparki 

 

1260. 1 #direngezi gizem akman 

 

Sıraselviler!! Cihangir! 

 

@ayagakalktaksim @taksimdayanisma #dayangeziparkı 

#direngezi  

 

1261. 1 #direngezi bacakboyu 

 

NiĢantaĢından geçmeye çalıĢtık burası biber gazı kokuyo 

geçemiyoruz #direngezi 

 

1262. 1 #direngezi ayça örer 

 

Apartman içlerine... Dükkanlara... Her yere gaz. Yine de 

herkes yerinde. Otobüsler kapıyı açıp insanları alıyor... 

#direngezi #occupygezi 

 

1263. 1 #direngezi Ali Aydoğan 

 

Afyon'dayız.. Daha kalabalığız.. Daha kalabalık 

olacağız.. #direngezi #direngaziparki #occupygezi  

 

1264. 1 #direngezi notonlyistanbul.com 

 

―@aycaorer: ÜĢenmeyin, erinmeyin, kalkın, gelin! 

#occopygezi #occupytaksim #direngezi‖ sokaklar direnis 

dolu, korku yok 

 

1265. 1 #direngezi ayça örer 

 

Açık Radyo'nun önünden polisler Divan Oteli'ne doğru... 

#occupygezi #direngezi 

 

1266. 1 #direngeziparki Sinem Vural 

 

Saatler 19.00'u gösterir ve Taksim'de çatıĢma baĢlar. 

Gazetede bile gerginiz #ayagakalk #geziparki 

#occupygezi #DirenGeziParki 

1267. 1 #occupygezi Sinem Vural 

 

Saatler 19.00'u gösterir ve Taksim'de çatıĢma baĢlar. 

Gazetede bile gerginiz #ayagakalk #geziparki 

#occupygezi #DirenGeziParki 

 

1268. 1 #tayyipistifa turgay turan tturan21 Ġstiklalde yer yerinden oynuyor #tayyipistifa #geziyegeziyekazanacagiz 
 

Ġstiklalde yer yerinden oynuyor #tayyipistifa 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

1269. 1 #direngezi Buğra GÖKÇE 

 

ĠĢte Kuğulu... @kugulucankaya #direngezi #occupygezi  

 

1270. 1 #direngezi neslihan Ģahin 

 

Kazancida 3 cocuk ağlıyor  gazdan, korkudan. 

Durdurulan 2 taksi almadı çocukları #direngezi 

 

1271. 1 #direngezi videostar 

 

Siraselvilerde muthis bir kalabalik var bu tarafa vaskin 

olacak gibi #direngezi 
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1272. 1 #direngeziparki Volkan 

 

NiĢantaĢı'dan yürüyoruz! #direngeziparki #carsi 

 

1273. 1 #direngezi Firat Erdogmus 

 

istiklal caddesine cikildi! istiklal caddesi su anda 

gostericilerle dolu! #direngezi #occupygezi 

 

1274. 1 #direngezi mehmet 

 

An itibariyle ankara kuğulu parak. #direngeziparkı 

#direngezi @ayagakalktaksim #occupygezi  

 

1275. 1 #direngezi Caner Ataseven 

 

harikahuygur @meteozgencil @DivanOteli #direngezi 

yuzlerce kisi divandayiz tum personel yardimci oluyor 

 

1276. 1 #direngezi Narin 

 

Ġstanbula gidemiyoruz madem Gezi için, biz de 

Kuğulu'dan destek oluruz #direngezi 

 

1277. 1 #direngezi bikbik 

 

Yazarak olmaz bu is dedim. Yuruyorum Alsancak 

iskeleye dogru. #DirenGezi #izmirdegezi 

 

1278. 1 #direngezi inn 

 

#direngezi niĢantaĢı hükümet istifa diye inliyor. Gaza 

devam burada da 

 

1279. 1 #direngezi videostar 

 

SĠRASELVĠLERDE SU AN MUTHĠS BĠR 

KALABALĠK VAR TELEFONLAR ZOR CEKĠYOR 

#gezibizim #geziçintaksime #direngezi  

 

1280. 1 #direngezi Elif Sidar Ökdemir 

 

Belki de ilk kez herkes bu kadar duyarli, birbirine 

kenetlenmis. Cogu il bizlere destek vermek icin yuruyor. 

Herkese tesekkurler #direngezi 

 

1281. 1 #direngezi Samican Tandoğdu 

 

Yurumeye basladim, siraselvilerden dogru #direngezi 

 

1282. 1 #direngezi Tunay Ece 

 

gaz bahsi 2; sıraselvilerde son durum 

#direngezi  

 

1283. 1 #direngezi caner odabasoglu 

 

Metroyu artik sislide kapatiyorlar.. Indik yuruyoruz 

#direngezi 

 

1284. 1 #occupygezi Ubeyd 

 

Kuğuluda 'zıpla zıpla zıplamayan tayyip' sesleri.  

#occupygezi 

#direngeziparkı 

 

1285. 1 #direngezi Ubeyd 

 

Kuğuluda 'zıpla zıpla zıplamayan tayyip' sesleri.  

#occupygezi 

#direngeziparkı 

 

1286. 1 #direngezi Melis Ozpinar 

 

Siktigin her gaz bombasi #ekstra100kisi #pesetmiyoruz 

#direngezi #policeterror #istanbul #humanrights… 

http://instagram.com/p/Z-4_MNOTla/  

 

1287. 1 #direngezi Sezai MERTADAM 

 

An itibariyle EskiĢehir kızılcıklı'da büyük bir grup destek 

için toplandı, çarĢı yolda, biz de geliyoruz yine 

#direngezi #occupytaksim 

1288. 1 #direngezi TugceABLANIZ 

 

Herhangıbır olayda POINT otele gırebılırsınız arkadaslar 

babam hemen kapıda beklıyor olucak, korkmayın !! 

#direngezi 

 

1289. 1 #direngezi caner odabasoglu 

 

Oglumun gozunun icine rahatca bakabilmek icin taksime 

gidiyorum ya simdi ya asla! #direngezi #occupygezi 

 

1290. 1 #direngezi Sezai MERTADAM 

 

An itibariyle EskiĢehir kızılcıklı'da büyük bir grup destek 

için toplandı, çarĢı yolda, biz de geliyoruz yine 

#direngezi #occupytaksim 

 

1291. 1 #direngezi sukas 

 

#direngezi parkı Ülkücüler de gezi parkına iniyor, Yarın 

12:00 de bozkurtlar geliyor Ülkücüler 

ĠslamınSancaktarıdır‖ 
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1292. 1 #direngezi Baha UlaĢ 

 

Haklı direniĢine yarın akĢam Isparta'dan da tam destek 

var. #direngaziparkı #GeziParkıCanlaBaĢla #direngezi 

 

1293. 1 #direngezi dogal biricik 

 

elmadag ve geziparki tarafindan sikistirildik. #direngezi 

 

1294. 1 #direngeziparki bihter aykut 

 

metro sisliye kadar calisiyor. sisliden taksime yuruyoruz 

#direngeziparki 

 

1295.  #direngezi Arzu Caglan 

 

#occupyGezi, #direngezi Ankara' da gaz bombası 

atılmaya baĢlandı, 

 

1296. 1 #direngezi önce insan 

 

#direngezi osmanbeyde en az 

5000@koraycalıskan@edihvet 

 

1297. 1 #direngezi seda sut 

 

Anadoludan avrupaya gecis icin kesinlikle 2.kopru 

yolunu tercih edin... 3 dk da karsidasiniz sikinti yok 

#direngezi #occupygezi 

1298. 1 #direngezi can isn't can 

 

Divan karıĢık apartmanda sıkıĢtırdılar #direngeziparki 

#direngezi 

 

1299. 1 #direngezi Pınar Bayrak 

 

Haydi ısparta valilik önüne !#direngezi 

 

1300. 1 #direngezi Samet Yilmaz 

 

Takimlarimizin taraftarlari omuz omuza taksime yuruyor. 

Helal olsun! #direngezi 

 

1301. 1 #direngezi Dear Panda 

 

Ġstiklal caddesinde binlerce vatandaĢ sesleniyor: TAYYĠP 

ĠSTĠFA! #direngezi #geziicintaksime 

1302. 1 #direngeziparki Basak Unalan 

 

Harbiye cumhuriyet caddesinde catisma cikti 

#occupygezi #direngeziparki 

 

1303. 1 #direngeziparki eray tüysüz 

 

Su an itibariyle mecidiyekoy taksim seferleri iptal 

'emniyet icin'.yuruyoruz.durduramayacaksiniz! 

#direngeziparki 

 

1304. 1 #occupygezi Basak Unalan 

 

Harbiye cumhuriyet caddesinde catisma cikti 

#occupygezi #direngeziparki 

 

1305. 1 #direngezi inn 

 

Trafık polısınden "gıtme kardesım kuguluya falan bak 

Taksım'de adam oldu burda da mı olsun?" #direngezi 

#direnbaskent 

 

1306. 1 #direngezi Scherfalley 

 

alman hastanesi onundeki grubu engelleyen polisler. 

#direngezi #occupgezi  

 

1307. 1 #direngezi Uygar Özçelik 

 

Burada bizi kistirip telef etmeye çalıĢıyorlar! Dünya 

duysun! Evde olanlar duyurun! #direngezi 

#occupytaksim 

 

1308. 1 #direngezi Doğan Yarıcı 

 

NiĢantaĢı yönünden büyük bir grupgeliyor, polis barikat 

kurdu bekliyor. Divan'a gaz bombası atıldı. #direngezi 

#herkesgeziye 

 

1309. 1 #direngezi Basak Kızıltan 

 

Taksim'de savaĢ var!Uğur Dündar dıĢında tüm kanallar 

hafifletilmiĢ gösteriyor Taksim'de olan biri olarak 

söylüyorum +1'i izleyin #direngezi 

 

1310. 1 #direngezi dilara 

 

Divanin onu ve butin harbiye polis ve panzer. Panzerler 

asagi yukari gidip duruyorlar! #direngezi #direntaksim 

#direnistanbul 

 

1311. 1 #direngezi GB 

 

Gezi Parki icin Alsancak Vapur Ġskelesindeyiz... Herkesi 

bekleriz ! #direngezi #geziparki #oppucygezi 

 

1312. 1 #direngeziparki Taksim 

DayanıĢması 

Catisma alanına ambulans girmiyor. Yaralılara 

ulaĢamıyor. @valimutlu isini yap #direngeziparki 
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 #occupytaksim 

 

1313. 1 #direngeziparki Elif 

 

Metro mecidiyekoyde birakiyor, metrodan inenlerle hep 

beraber yuruyoruz. #direngeziparki 

 

1314. 1 #occupytaksim Taksim 

DayanıĢması 

 

Catisma alanına ambulans girmiyor. Yaralılara 

ulaĢamıyor. @valimutlu isini yap #direngeziparki 

#occupytaksim 

 

1315. 1 #direngezi Firat Erdogmus 

 

su anda yine istiklale cikildi #direngezi #occupygezi 

 

1316. 1 #direngezi Samet Yilmaz 

 

Protestolar nisantasi na kadar geldi. Dogal olarak biber 

gazi da! #direngezi  

 

1317. 1 #direngezi Anıl 

 

Taksim de olan arkadaslara resmen ulasamiyorum. 

Jammerlar ile kesiyorlar. Teroristlere bile boyle kallesce 

davranmadiniz. #direngezi 

 

1318. 1 #direngezi bikbik 

 

Izmir uyumuyor! #direngezi #izmirdegezi 

http://instagram.com/p/Z-7QDjGy0-/  

 

1319. 1 #direngezi tuuceulker 

 

cuneytozdemir divan otelde mahsur kaldik internetimiz 

sinirli #direngezi 

 

1320. 1 #direngezi deasence 

 

Tarlabasi ara sokaklara biber gazi atilmiyor nefret atiliyor 

#direngezi 

 

1321. 1 #direngeziparki yagmur savlukbas 

 

#direngeziparki #izmir SIZE YURUYORUZ 

ISTANBUL!  

 

1322. 1 #direngeziparki ece 

 

Gezi Parkinda olanlar ne müdahale ne de çatıĢma. Polis 

halka canice saldırıyor.. #Direngeziparki 

 

1323. 1 #direngezi Burçin Tarhan 

 

Ankara'da da baĢlamıĢ ―RT @djarzu: #occupyGezi, 

#direngezi Ankara' da gaz bombası atılmaya baĢlandı,‖ 

 

1324. 1 #direngeziparki Serhan Ozan 

 

Metro sisliye kadar calisiyor binlerce kisi 

halaskargaziden taksime yuruyoruz #direngeziparki 

 

1325. 1 #direngezi öznur serçeler 

 

#direngezi #occupygezi  sirasevler cikisi durum bu polis 

surekli gaz bombalari atiyor  

 

1326. 1 #direngezi Umut Zengi 

 

Türkiyenin heryerinde olduğu gibi trabzpn meydanda da 

eylem varmıĢ... #direngezi 

 

1327. 1 #direngezi Firat Erdogmus 

 

istijlal'in basindan gs lisesine kadar bir kalabalik 

haykiriyor: gasist tayyip istifa! #direngezi #occupygezi 

 

1328. 1 #direngeziparki nacila 

 

Taraftarlar birleĢti catisma devam ediyor istiklalde 

#direngeziparki 

 

1329. 1 #direngezi bacakboyu 

 

Yüzlerce insan var yanımızda. Hep beraber meydana 

yürüyoruz. #direngezi #occupygezi 

 

1330. 1 #direngezi bacakboyu 

 

Yüzlerce insan var yanımızda. Hep beraber meydana 

yürüyoruz. #direngezi #occupygezi 

 

1331. 1 #direngezi tuuceulker 

 

Divan otelden iceri gaz atip bizi cikartmaya caliscaklari 

soyleniyor #direngezi 

 

1332. 1 #direngezi videostar 

 

BURDA BĠ COK ĠNSAN VER KĠSĠLĠ KALDĠK PERA 

GALERĠ #gezibizim #geziçintaksime #direngezi 

#direngeziparki 

 

1333. 1 #direngezi ico 

 

Hali hazırda net varken yazayım. Tunelden demirörene 

kadar ilerleniyor arkadaĢlar. #direngezi #geziparkı 
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1334. 1 #direngezi neslihan Ģahin 

 

Taksim'e açılan tüm yollar tıklım tıklım #direngezi 

 

1335. 1 #direngezi Çağıl ALTAY 

 

EskiĢehir Eti Park direniyor #direngezi park 

http://pbs.twimg.com/media/BLm9HTKCIAEYgYJ.jpg 

… 

 

1336. 1 #direngezi kastamonununsesi

™ 

 

gaz bombası atıp kapıları üstümüze kapattılar.geri dönüp 

ĢiĢhaneden geliyoruz #direngezi 

http://twitpic.com/cugkbv  @TwitPic aracılığıyla 

 

1337. 1 #direngezi ebru aydın 

 

#direngezi binlerce direniĢçi istiklal'e yürüyor… 

 

1338. 1 #direngeziparki Duygu 

 

Biz Izmir'de ellerimizde biralarla yürüyoruz.Çok 

kalabalığız.Polis de yok biber gazı da.Bekliyoruz 

Tayyip,biber gazı sıksana #direngeziparki 

 

1339. 1 #direngezi Dergo_Dersim 

 

HES'lere karĢı direnen ilk 'milli'park Munzur parkından 

#geziparkı na selam olsun.#direngezi 

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/tuncelide-taksim-

protestosu-haberi/647786 … 

 

1340. 1 #direngezi Erdal BA 

 

Gumussuyundan Direnise Devam! #direngezi 

http://instagram.com/p/Z-890hG8gl/  

 

1341. 1 #direngezi dogal biricik 

 

elmadag ve harbiyede refuje dizildiler. sigindigimiz 

yerlerden cikmak mumkun degil #direngezi 

1342. 1 #direngezi Bilal Kabaklı 

 

Polis suyu abartti, tum sokagi puskurtmeye calisiyor. 

#direngeziparkı canlı #ocuppygezi #direngezi  

 

1343. 1 #direngezi Ipek Dinc Yüce 

 

Türkiye ayakta, iĢte Ġzmir, Göztepe ―@EratalaySevinc: 

#direngeziparki ‖ #occupygezi #direngezi 

 

1344. 1 #direngezi Ipek Dinc Yüce 

 

Türkiye ayakta, iĢte Ġzmir, Göztepe ―@EratalaySevinc: 

#direngeziparki ‖ #occupygezi #direngezi 

 

1345. 1 #direngezi begukov 

 

Alman hastanesi onu, Siraselvilerde binlerce kiĢi 

direniyor #direngezi #occupygezi  

 

1346. 1 #tayyipistifa baran atmanoglu 

 

istiklal'de onbinler, her telden insan hep bir ağızdan 

#faĢistekarĢıomuzomuza #direngeziparkı #tayyipistifa 

 

1347. 1 #direngezi Melike Çapan 

 

―@cimcarmush: Ġzmir'de insanlar akın akın iskeleye 

yürüyor, dillerde tek slogan: 'Heryer Taksim, heryer 

direniĢ!' #occupytaksim‖#direngezi 

 

1348. 1 #direngezi Aylin SubaĢı 

 

Galatasaray'ın önündeyiz! #direngezi #occupygezi  

 

1349. 1 #occupygezi keytarist 

 

Zıpla! Zıpla! Taksim için zıpla! Çanakkale sizinle! 

#direngeziparkı #occupygezi http://sdrv.ms/17EIwzn  

 

1350. 1 #direngeziparkı keytarist 

 

Zıpla! Zıpla! Taksim için zıpla! Çanakkale sizinle! 

#direngeziparkı #occupygezi http://sdrv.ms/17EIwzn  

 

1351. 1 #direngezi ekin erekli 

 

tarlanasinda iett otobusleri barikat kuruyor #direngezi 

#DirenGeziParkı #occupygezi  

 

1352. 1 #direngezi Çiğdem Çekinmez 

 

Arkadaslar artik taksime gelin demiyorum.tam bir vahset 

var..Divan otelde sıkıstık. Her an polis iceri girebilir  

#direngezi 

 

1353. 1 #direngezi Orkun Kaplan 

 

Karumdan tunalıya yol kapalı #direngezi 

 

1354. 1 #direngezi Tikabasamüzik 

 

Kalabalık görülen her topluluğa saldırılıyor  #occupygezi 

#direngezi #geziparkı 
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1355. 1 #direngezi Alper Öcal 

 

Osmanbey'den akil almaz bir kalabalik geliyor #direngezi 

#occupygezi 

 

1356. 1 #direngezi sebla_kucuk 

 

Ġstiklal'de 'Tayyip istifa' sloganları atılıyor. Tarihe 

tanıklık ediyoruz! #direngezi http://campl.us/o8WD  

 

1357. 1 #direngeziparki Sarp Yeletaysi 

 

NiĢantaĢından Taksime yürüyoruz #direngeziparki 

#direngaziparkı 

 

1358. 1 #direngezi Dag. 

 

―@gafebesi: Lüleburgaz: RT  @sidensergen Lüleburgaz 

Kongre Meydanı 

http://twitter.com/sidensergen/status/3405171056549601

32/photo/1pic.twitter.com/G1anPxYHSo ‖ 

#direngeziparki #direngezi 

 

1359. 1 #direngezi Özgün Tuna 

 

Konsolosluk önünde biber gazı yağmuru var. Caddeye 

çıkıp püskürtmek gerek. #occopygezi #direngezi 

1360. 1 #direngezi Slowmotion. 

 

her sokagin basindalar, taksime gelemiyoruz. #direngezi 

 

1361. 1 #direngezi videostar 

 

ĠSTĠKLAL ĠNANĠLMAZ KALABALĠK GELĠN 

GUCUMUZU GOSTERELĠM KORKACAK HĠC 

BĠSEY YOK #gezibizim #geziçintaksime #direngezi 

#direngeziparki 

 

1362. 1 #direngezi AyĢegül Cengiz 

Akman 

 

Bugün hastanede nöbetçi olduğum için dostlarımla 

sokakta olamıyorum malesef. Aklım kalbim sizinle 

#direngezi 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

1363. 1 #direngezi Busra 

 

Diren Taksim Izmir seninle  #direngeziparkı #occupygezi 

#direngezi #taksimdekesilenagaclar  

 

1364. 1 #direngezi Günel Cantak 

 

TarlabaĢından dumanlar yükseliyor! #direngezi 

#gezidireniyor @edihvet @MorMansetler  

 

1365. 1 #direnankara 

 

Kemal Okan Özkan 

 

Ankara sahane!! #DirenGeziParkı #DirenTurkiye 

#direnAnkara  

 

1366. 1 #direngezi MenekĢe Ataselim 

 

Taksimdeyiz #direngezi 

 

1367. 1 #direngezi GülüĢan Küpçü 

 

Ġnadina taksim! Buradayiz, korkmuyoruz! #direngezi 

 

1368. 1 #direngezi memo-random 

 

#direngezi insan akıyor!!! Kalan %50 burada !!! 

https://vine.co/v/bYQ1dw2bWQ0  

 

1369. 1 #direngezi Dr.Can Akman 

 

Divan Oteli tweetter sayfasında isminin hemen altına 

#direngezi asmıs; bravo ! Bugün kapılarını açarak bir 

sembol oldular.@DivanOteli‖ 

 

1370. 1 #direngeziparki Sthenno 

 

taksim tütüyor. #bibergazi #geziparkı #eylem #catisma 

#ayagakalk #occupygezi #direngeziparki @… 

http://instagram.com/p/Z-_u2gDKbV/  

 

1371. 1 #occupygezi Sthenno 

 

taksim tütüyor. #bibergazi #geziparkı #eylem #catisma 

#ayagakalk #occupygezi #direngeziparki @… 

http://instagram.com/p/Z-_u2gDKbV/  

 

1372. 1 #direngezi Scherfalley 

 

beyoglu civarinda oturanlar solusyonlarla limonlarla 

destek veriyor. helal olsun.. #direngezi #occupygezi 

 

1373. 1 #tayyipistifa Idauk 

 

Taksim is getting more crowded by minute/ Kalabalik her 

gecen an buyuyor. Popular slogan #tayyipistifa 

#occupytaksim #direngaziparki 

 

1374. 1 #direngezi erdemisler 

 

harbiyede direnisteyiz ciddi biber gazina maruz kaldik.. 

#direngezi #occupygezi 
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1375. 1 #direngezi kaan oturak 

 

Tunel tarafindan istiklale rahatca cikilabilir ama meydana 

ulasmak cok zor #direngezi 

 

1376. 1 #direngezi t 

 

ne yazıkki orda olamıyorum.sadece izlemekle 

yetiniyorum.ama bilinmesi gereken orda 

düĢünüldüğünden daha fazlası var #direngezi  

#occupygezi 

 

1377. 1 #direngezi Dag. 

 

Bodrum iskele muthis arkadaslar! Devam! #direngezi 

#direngaziparkı #occupygezi 

 

1378. 1 #direngeziparki Recep Gurkan 

 

Ġstiklalde onbinler olduk yürüyoruz. Onbinler Tayyip 

istifa diyerek Ġstanbulu ve hükümeti sallıyor. 

#direngeziparki  

 

1379. 1 #direngezi BarıĢ Doğanbay 

 

―@Huseyinkoroglu: KKTC, LEFKOġA 

TOPLANMAYA DEVAM EDĠYOR. ‖ 

#direngezi #direngeziparki #direngeziparkı 

 

1380. 1 #tayyipistifa Gizem Hanım♛ 

 

besiktaĢtan kadıköye #tayyipistifa sesleri yükseliyor 

 

1381. 1 #direngezi S.Aydın 

 

Taksim in hicbiryerinde nefes alinmiyor , her ara sokak 

insan dolu! 

Ve her yer gaz! 

#direngezi #dayangeziparkı 

1382. 1 #direngezi ilithia 

 

malesef gidemiyorum kalbim sizinle #direngezi 

harbiyede büyük bir kalabalık var istiklalde de. 

#occupygezi 

1383. 1 #direngezi ipek hastürk 

 

Divan Otelinin oradaki durumdan haber verin lütfen 

#direngeziparki #direngezi 

 

1384. 1 #direngezi Onursal baĢkan 

 

ArkadaĢlar Taksimde telefonlar 

çekmiyormuĢ.Galatasaray ve Osmanbey yönlerinden 

Taksime ulaĢılabiliyormuĢ. #direngezi #direngeziparkı 

 

1385. 1 #direngezi Gaye Ömür 

 

Vatan caddesinden panzerler yola çıkmıĢ. Dikkatli olun!! 

#direngezi #direngeziparki 

 

1386. 1 #direngezi Doğan Yarıcı 

 

Ġpek Sokak halkı ve esnafı çok yaĢa... #direngezi 

#dayangeziparkı #taksimegel 

 

1387. 1 #direngezi blind_f 

 

Helal Divan'a ! Wifi leri herkese açmıĢ! #direngezi 

#gezibizim #occupygezi 

 

1388. 1 #direngezi nisa 

 

polisin caniliğini bir seferliğine unutup herkes taksime 

gitmeli çünkü #gezibizim #direngezi 

 

1389. 1 #direngezi Burak Kara 

 

An itibarıyla Ġstiklal #direngezi #direngeziparkı 

#occupygezi  

 

1390. 1 #direngezi yigit alpman 

 

kazanci yokusunun asagisinda artik gaz solunuyor 

#direngezi 

 

1391. 1 #direngezi Berk B. 

 

Korkmayın, bi merhaba diyip çıkacağız :) #direngezi 

#istanbul #riot #we #will #get #what's #rightfully… 

http://instagram.com/p/Z_BfAeq_tr/  

 

1392. 1 #direngezi digesta 

 

ġarkilarla türkülerle Gezi'ye geliyoruz. Bir vapur dolusu 

guzel insan "Haramilerin saltanatini yikacagiz. " 

#direngezi @soydilay @niketre 

 

1393. 1 #direngezi Ali Gülkanat 

 

Eğer semtlerde toplanmıĢ gruplar Taksim'e gelirse 

500.000 oluruz. #direngezi #occupygezi 

 

1394. 1 #direngezi Gökhantacus Edirne de yanında gezi! #direngezi #occupygezi 
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 @ayagakalktaksim @naledossun @slmbenbalcocuk 

@cimmbakuka  

 

1395. 1 #direngezi tuuceulker 

 

Butun oteller kapilarini acti #taskisla ogrencilerini iceri 

almadi #direngezi 

 

1396. 1 #direngezi   Gizem 

 

DENĠZLĠ! yarın 19.00 da Delikliçınar Meydanı'nda 

#direngezi  @solhaberportali @YesillerSol 

@ozlemhepsen @fraksiyon_org 

 

1397. 1 #direngezi   Melis Ozpinar 

 

Ozetle- an itibariyla Polis saldiriyor biz taksimden 

harbiyeye dogru kaciyouz #direngezi 

 

1398. 1 #direngezi   pebbles 

 

galata tarafindan liseye kadar piril piril, kontrol yok gelin 

#direngezi 

1399. 1 #direngezi   Tolga AKMAN 

 

#direngezi #DirenGeziParki #occupygezi @ Galatasaray 

Meydanı http://instagram.com/p/Z_CA4_IWb0/  

 

1400. 1 #occupygezi Tolga AKMAN 

 

#direngezi #DirenGeziParki #occupygezi @ Galatasaray 

Meydanı http://instagram.com/p/Z_CA4_IWb0/  

 

1401. 1 #direngezi   Nelin Baykaldı 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngaziparki 

#dayangeziparkı #direngezi BEġĠKTAġ TARAFTARI 

GELĠYOR!  

1402. 1 #direngezi   dogal biricik 

 

divan'in onundeki grubu alkisladigimiz icin olesi 

gazladilar! #direngezi 

 

1403. 1 #direngezi   Verd-i Cenan 

 

Rumeli cad.de  Sagaza Madrid Ģifresini kaldırdi 

#DirenGeziParki #direngezi 

1404. 1 #SesVerTürkiye

BuÜlkeSahipsiz

Değil 

Nelin Baykaldı 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngaziparki 

#dayangeziparkı #direngezi BEġĠKTAġ TARAFTARI 

GELĠYOR!  

 

1405. 1 #direngezi   Nora Jartan 

 

Taksim'e çıkarken.. #occupygezi #direngezi 

http://instagram.com/p/Z_CUyBqSxd/  

 

1406. 1 #direngezi   baĢak 

 

Kugulu tunali tunus #direngezi Ankara seninle!  

 

1407. 1 #direngezi   Ozkan Sarioglu 

 

Harbiye'deki herkesi polis slklstlrdl. Kosa kosa coplarla, 

gaz bombalariyla saldirip dagittilar. Tunel tarafindan 

istiklale cikin #direngezi 

 

1408. 1 #direngezi   baris gokalp 

 

#kugulupark #direngezi olaylar kizisti Ankara da hafiften 

sonumuz hayrolsun :) 

 

1409. 1 #direngezi   Cosmos 

 

RT LÜTFEN : Mete Cad. Seyran Apt. Devlet Opera ve 

Balesi Müd. Binası önü. Wifi isimi Turizm_Danisma 

sifresi 12345678 #DirenGezi #REDHACK 

 

1410. 1 #direngezi   Cengiz K. 

 

tomalar harbiye hiltonun onune kadar 

geldi,ilerleyemiyoruz.istanbul kongre merkezinin onunde 

bekliyoruz. #direngezi 

 

1411. 1 #tayyipistifa Erhan 

 

Ġstiklal çok kötü durumda ve çok fazla insan Taksime 

geliyor,mahkeme kararını verdi polis artık geri çekilmeli 

#tayyipistifa #direngeziparkı 

 

1412. 1 #direngezi Mistır Gezellig 

 

taksimde polis sıkıĢıp kaldığı için çırpınıyor. gençler pes 

etmiyor #direngeziparki #direngezi #occupygezi  

 

1413. 1 #occupygezi Mistır Gezellig 

 

taksimde polis sıkıĢıp kaldığı için çırpınıyor. gençler pes 

etmiyor #direngeziparki #direngezi #occupygezi  

 

1414. 1 #direngeziparki Selin Aydemir 

 

Biz de Milano sokaklarinda Fasizme karsi yuruyoruz, 

polis siddetini protesto ediyoruz! Yaninizdayiz! 

#direngeziparki #occupygezi 
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1415. 1 #occupygezi Selin Aydemir 

 

Biz de Milano sokaklarinda Fasizme karsi yuruyoruz, 

polis siddetini protesto ediyoruz! Yaninizdayiz! 

#direngeziparki #occupygezi 

 

1416. 1 #direngezi S.Aydın 

 

Siraselvilerden asagi durum fena, meydan rahat 

#direngezi 

 

1417. 1 #direngezi dilara 

 

Harbiye arka sokaklari 20:40 durmuyorlar insanlari sokak 

aralarina sIkIstieip gazliyorlar #direngezi #direntaksim  

 

1418. 1 #direngezi Mistır Gezellig 

 

istiklale yine bir gaz yağdırıyorlar #direngeziparki 

#direngezi #occupygezi 

 

1419. 1 #direngezi S.Aydın 

 

Siraselvilerden asagi durum fena, meydan rahat 

#direngezi 

 

1420. 1 #direngezi B. Nihan Eren 

 

Küçük kızımız ve kendimiz için bugün meydandaydik. 

Yine kızımız için suan evdeyiz.Onunlayiz ve kalbimiz 

sizinle! #direngezi #dayangeziparkı 

 

1421. 1 #occupygezi Mistır Gezellig 

 

istiklale yine bir gaz yağdırıyorlar #direngeziparki 

#direngezi #occupygezi 

1422. 1 #direngezi Demirhan Baylan 

 

Taksim'de isyan var. Bizzat Ģahidim. #direngezi 

#DirenGeziParki 

 

1423. 1 #direngezi Gizem Karakaya 

 

bu olay müdahale değil, çatıĢma da değil... düpedüz iç 

savaĢ. taksimde 250.000 civarı direniĢçi var #geziparkı 

#direngezi 

1424. 1 #direngezi gizem naz özer 

 

Siz böyle saldırmasaydınız, bugün Taksim böyle 

olamazdı! TeĢekkürler hükümet, teĢekkürler polis. 

Yediğimiz gazların dönüĢü güzel #direngezi 

 

1425. 1 #direngezi Onursal baĢkan 

 

ArkadaĢlar Ģuanda Osmanbey Pangalti istikametinde 

Tomalar varmiĢ Taksime ulasim zorlaĢmiĢ... 

#direngeziparkı #direngezi 

 

1426. 1 #direngezi Gizem Karakaya 

 

bu olay müdahale değil, çatıĢma da değil... düpedüz iç 

savaĢ. taksimde 250.000 civarı direniĢçi var #geziparkı 

#direngezi 

 

1427. 1 #direngezi mirel metyu 

 

Burası izmir kıbrıs Ģehitleri caddesi #direngezi 

#direngeziparkı #occopygezi #izmirdegezi  

 

1428. 1 #direngezi Esra Dogan 

 

Kugulu arkadaslarinizi kaybedeceginiz kadar kalabalik. 

Hadi gelin! #direngezi 

 

1429. 1 #direngezi Nihan Bora 

 

Galatasaray'dan duyduğumuz kadarıyla iki kez ses 

bombası atıldı. Burada durum normal. Yukarı doğru 

yuruyoruz Ģimdi. #direngeziparki 

 

1430. 1 #direngezi Meltem Erden 

 

Ġstiklal'de gaz attılar, kameradan görüyorum, rüzgar 

polislere doğru esiyor. Allahın hikmeti iĢte.. 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

1431. 1 #occupygezi Meltem Erden 

 

Ġstiklal'de gaz attılar, kameradan görüyorum, rüzgar 

polislere doğru esiyor. Allahın hikmeti iĢte.. 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

1432. 1 #direngezi Barkın 

 

Divan oteli onunde sıkıĢtırıldık iceri aldilar sagolsunlar. 

Videolar yakinda. #occupygezi #direngeziparkı 

#direngezi  

 

1433. 1 #direngezi özsu 

 

Kuğulu Park "Tayyip Ġstifa" yla inliyor!! #direngezi 

#geziparkı 
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1434. 1 #direngezi Burak AkĢen 

 

Sisliye dogru itelediler. Osmanbeyin aralarinda 

dinleniyoruz. #direngezi 

 

1435. 1 #direngezi RendeGeyik 

 

Evet zafer Halkın! An itibariyle Taksim bölgesi 

tamamıyle halk güçleri tarafından zaptedilmiĢtir. 

#direngezi 

 

1436. 1 #direngezi pınar baydar 

 

#direngezi #occopygezi  diren izmir seninle!!!  

 

1437. 1 #direngezi Reha_Tepe 

 

Harbiyede otobus barikat kurdu #direngezi  

 

1438. 1 #direngezi Vecihe Keçecioğlu 

 

ġu ana kadar EskiĢehir'de asayiĢ berkemal. Çimlerde 

oturup ağaçların baĢını bekliyoruz. Kalbimiz Taksim'de. 

#direngezi #eskiĢehir 

 

1439. 1 #direngezi dogal biricik 

 

harbiye'de orantısız taĢ kullanımı da var! #direngezi 

 

1440. 1 #direngezi Eren Akgül 

 

2 saat gibi kısa bi süre ordaydım.sağlık sebebinden dolayı 

eve gelmek zorunda kaldım.ordaki bütün direniĢçilerden 

ÖZÜR DĠLĠYORUM #direngezi 

 

1441. 1 #direngezi Mrs. Mekkuin ∞ 

 

Taksim yanıyor, heryerde gaz.. Ama halk DAG BAġINI 

DUMAN ALMIġ diye inletiyor heryeri! #direngezi 

#faĢizmekarĢıomuzomuza 

 

1442. 1 #direngeziparki Oğuz Köseoğlu 

 

Taksim meydanında çatıĢma var. Alternatif yolları 

kullanınız #direngeziparki  

 

1443. 1 #direngezi Mistır Gezellig 

 

yıldızdan sesleri duyuyorum. taksim kükrüyor 

#direngeziparki #direngezi 

 

1444. 1 #direngeziparki Mistır Gezellig 

 

yıldızdan sesleri duyuyorum. taksim kükrüyor 

#direngeziparki #direngezi 

 

1445. 1 #direngezi   doa 

 

Sadece Ġstanbul değil, tüm Türkiye direniĢteyiz! 

#direngezi  #occupygezi 

 

1446. 1 #direngeziparki Alper Çobanoğlu 

 

Belediye BaĢkanı kanal kanal dolaĢmaya mı baĢlamıĢ?Ha 

iyi devam etsin biz geziye yürüyoruz #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1447. 1 #SesVerTürkiye

BuÜlkeSahipsiz

Değil 

Alper Çobanoğlu 

 

Belediye BaĢkanı kanal kanal dolaĢmaya mı baĢlamıĢ?Ha 

iyi devam etsin biz geziye yürüyoruz #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

1448. 1 #direngezi Utku Deriner 

 

Harbiyede onbinlerceyiz, gelin! #direngezi 

 

1449. 1 #direngezi Erman Yaman 

 

Bunlar da mı bindirilmiĢ kıt'a? Helal olsun size biber gazı 

yiyeceğini bile bile meydanları dolduranlar #direngezi 

http://youtu.be/pN-LQbqcDG0?ac  

 

1450. 1 #direngezi Emre Tugay 

 

Taksim'e Gumussuyu'ndan cikmak slklntlll baska yollari 

deneyin. #direngezi 

 

1451. 1 #direngeziparki zahir 

 

Taksime yuruyoruz #direngeziparki 

 

1452. 1 #tayyipistifa Burcu ÇOBAN 

COġKUN    

 

Heryerde hükümet istifa, katil Erdogan sloganlari ortaligi 

inletiyor. Hadi bi gayret! #direngeziparkı #hukumetistifa 

#tayyipistifa 

 

1453. 1 #direngezi secilmisdna 

 

Sokaklardan bildiriyorum, burda gercek bi direnis var! 

#direngezi  

 

1454. 1 #direngeziparki 

 

Oktay 

 

Gumussuyu yokusunda yuruyoruz #Taksim meydana. Bu 

kadar gazi sikan insan olamaz! #DirenGeziParki 
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1455. 1 #direngezi Betulca. 

 

deryatnr YARIN TAKSĠME GĠDĠYORUZ! #Direngezi 

 

1456. 1 #direngeziparki Merfellen 

 

Izmirde catisma cikti. #direngeziparki @BeldaGursel 

 

1457. 1 #tayyipistifa emre   

 

polis her saldırdığında kitle daha kalabalık olarak 

toplanıp yeniden barikatın baĢına geçiyor! #Tayyipistifa 

#AKPyekarĢıtekyüreğiz 

 

1458. 1 #direngezi Aydin|Y 

 

buda güzel Ģehrim edirnem,  adrian.no.polis' ten... RT 

@z_sozbir #direngezi  #Edirne 

http://twitter.com/z_sozbir/status/340531655737483265/

photo/1pic.twitter.com/PsGyq0Nu6J  

 

1459. 1 #direngezi Hazal Çeteci 

 

Divan otelin onune bombalar yagiyor arkadaslar cok az 

insan varmis! O taraflardaysaniz yardima gidin! 

#direngaziparkı #DirenGezi # 

 

1460. 1 #direngezi Doğa D. 

 

Ġstanbul Kongre Merkezi toplanma yeri. GSM sinyali 

bloke edilmiĢ olmali çünkü arama yapilamiyor. Buyuk bi 

kalabalik var. #direngezi 

 

1461. 1 #direngezi Hazal Çeteci 

 

DĠVAN OTELĠN ÖNUNDE ĠNSANLAR ZOR 

DURUMDA!  #direngeziparkı #OcuppyGezi #DirenGezi 

 

1462. 1 #direngezi A. Faysal 

Altunbozar 

 

ġuan Maçka Parkı'nın önü otobüsle kapalı. 

#occupyistanbul #occupygezi  #direngezi  

 

1463. 1 #direngezi kerem akgun 

 

Gumussuyundayim #occupygezi #direngezi 

1464. 1 #direngezi t-sev  

 

EskiĢehir'deki sloganlarımız size güç olsun,kalbimiz 

sizinle #direngezi 

 

1465. 1 #occupygezi   A.Anonymous 

 

Tear gas and water cannon at protest in #Instanbul 

MT  @sercansolmaz 

http://twitter.com/sercansolmaz/status/340533306808496

128/photo/1pic.twitter.com/1D3Y6WIphW   #occupygezi  

#direngeziparkı 

 

1466. 1 #direngeziparkı A.Anonymous 

 

Tear gas and water cannon at protest in #Instanbul 

MT  @sercansolmaz 

http://twitter.com/sercansolmaz/status/340533306808496

128/photo/1pic.twitter.com/1D3Y6WIphW   #occupygezi  

#direngeziparkı 

 

1467. 1 #direngezi Doğa D. 

 

Polis otobusunun kalabaliga hizla dalmasina ve 

TOMA'bin su sikarak geçmesine karsin kalabalik 

güçlü,saglam,ayakta.#direngezi #Direngeziparki 

 

1468. 1 #direngezi Meryem Dilara 

Sengul 

 

Askerimiz halka maske dagitirken.. Ben gelemiyorum 

diye 52 yasindaki annemi arkadasimla beraber yolladim 

#direngezi  

 

1469. 1 #direngezi Demirag 

 

Taksimdeyim hükumet acil geri adım atması gerekiyor 

durum çok ama çok ciddi insanlar çok sinirli isyan çıkar 

#direngezi 

 

1470. 1 #direngezi B. Nihan Eren 

 

Beyoğlu'nda değil BeĢiktaĢ'tayiz. Bizim de evimiz açık. 

Dinlenmek, soluk almak, yemek yemek isteyenler için 

burdayiz. #direngezi#occupygezi 

 

1471. 1 #direngezi Fatih ġengül 

 

Ordu "Gezi" için biraraya geldi. #direngezi #gezipark 

#occupygezi #Ordu #heryer @ Atatürk Parkı 

http://instagram.com/p/Z_HavUIQ8j/  

 

1472. 1 #direngezi eda 

 

Ġstiklal'de ĠSTĠKBAL savaĢı var arkadaĢlar uyanın! 

kalkın ayağa alkıĢ tutun Ģarkılar söyleyin :))) 

https://twitter.com/keremtuzun/status/340533887543422977
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#DayanGeziPark #direngezi #OccupyGezi 

 

1473. 1 #direngezi Esad Memmedov 

 

ÇarĢı Elmadag'da panzerin üzerine çıktı alet manyak 

oldu.ÇarĢı faĢizme karĢı!! 

#direngezi 

 

1474. 1 #direngezi Metehan Kaplan 

 

#direngezi Izmir yaninda !  @MightyHet  

@okanbayulgen  

 

1475. 1 #direngezi Aykut Ġbrisim 

 

#direngezi harbiye orduevine doktor gerekli diye 

bagiriyorlar dagitalim ambulans gonderin..... 

 

1476. 1 #direngezi Omer Melih 

 

#direngeziparki son duzlukteyiz yuruyoruz! 

 

1477. 1 #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

Yigit Pak 

 

Ġstiklal Caddesi'nde 'Tayyip Ġstifa' sözleri yükseliyor !!! 

#direngeziparkı #GeziParkıCanlaBaĢla 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

 

1478. 1 #direngezi Yasemin BektaĢ 

 

#direngezi ara sokaklar  

 

1479. 1 #direngezi Emre Özilhan 

 

Taksim'e gidemiyoruz, mahallemizde skistik kaldik! 

#direngezi #occupygezi (@ Fulya w/ 15 others) 

http://4sq.com/143yDrd  

 

1480. 1 #direngezi NESLIHAN 

AKDAS 

 

Taksim Ġlkyardım'ın önü. ġimdilik biber gazı yok. 

Sloganlarla yola devam #occupygezi #direngezi  

 

1481. 1 #direngezi coolestchucky 

 

"Duygu burda savas var ates actilar yaalilar var.twitter ve 

internet engelli.siz duyurun" #direngaziparki #direngezi 

@PuCCaa @ceriLevis 

 

1482. 1 #direngezi TC vatandaĢı Pınar 

 

Cihangir civarindaki 3G ve internet provokasyonuna 

karsi cafe smyrna wireless internet sifresi 9876543210  

paylasin lutfen!‖ #direngezi 

 

1483. 1 #direngezi ata    

 

o kadar çok direniĢçi var ki ne meydana ne istiklale 

çıkabiliyoruz #direngezi 

 

1484. 1 #direngezi Günel Cantak 

 

Ġstiklal Caddesi'nde polis vahĢice biber gazı bombası 

atıyor! #direngezi #gezidireniĢte @edihvet 

@MorMansetler 

 

1485. 1 #direngezi CandaĢ Emiroğlu 

 

MahĢeri kalabalık gençlik marĢı ile istiklali inletiyor.. 

#valiyalansoyluyor #direngezi  

 

1486. 1 #direngezi Ozge Onal 

 

divanın önüne insanlar toplanmaya baĢladılar, alkıĢlar 

sloganlar yapılanların hepsi buydu #direngezi++ 

 

1487. 1 #direngezi Seçil Keser 

 

harbiye askeri müzenin oraya barikat kurulmuĢ 

dükkandaki iç mimar hareket edemiyormuĢ #direngezi 

 

1488. 1 #direngezi Mistır Gezellig 

 

taksimden yine patlama sesleri yükseliyor... umarım silah 

değildir #direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

1489. 1 #direngezi gökçe 

 

Ankara Kuğulu parka giden her yeri polisler kapattı tüm 

mekanları boĢalttı sürekli gaz bombası atıyor binlerce 

insan var #direngezi 

 

1490. 1 #direngeziparki Mistır Gezellig 

 

taksimden yine patlama sesleri yükseliyor... umarım silah 

değildir #direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

1491. 1 #occupygezi Mistır Gezellig 

 

taksimden yine patlama sesleri yükseliyor... umarım silah 

değildir #direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

1492. 1 #direngezi Selin 

 

Gaz maskeli taraftar grupları gazdan etkilenmedikleri icin 

gezi'yi alabilmisler inadina da havai fisek patlatiyolarmis! 
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oh olsun! #direngezi 

 

1493. 1 #direngezi Mistır Gezellig 

 

#direngezi RT @140journos: Osmanbey'de bir belediye 

otobüsü, panzerin girmemesi için yolu kapattı. via 

@thekaryenic  

 

1494. 1 #direngezi Ozge Onal 

 

sağasola kaçıĢtık ara sokaklardan harbiye 

istikametineyürüdük askeriyenin önüne anasokağa 

çıktığımızda polisin arkasına düĢtük  #direngezi + 

1495. 1 #direngeziparki Senem 

 

01.06.2013 sabah 9:30 Dubai Safa Park'ta Gezi Parkı'na 

destek icin toplanıyoruz #direngeziparki @okanbayulgen 

@memetalialabora 

 

1496. 1 #direngezi Ozge Onal 

 

taksimden ĢiĢliye kadar gazlaya sulaya ilerlemiĢ faĢistler. 

bu yaĢananlar faĢizmdir baĢka birĢey değil. #direngezi+  

 

1497. 1 #direngeziparki Aysen Gultekin 

 

@okanbayulgen yarin oglen 11'de Londra Hyde Park'da 

toplaniyoruz, Serpentine Bar girisinde RT lutfen 

#direngeziparki #direnhydepark 

1498. 1 #direngeziparki Rufat Ahmadzada 

 

Yarın Bakü vakti ile saat 16:00-da (Tr-14:00) Türkiye 

Büyük Elçiliği önünde toplanıyoruz.. #direngeziparki 

#Bakuprotest 

 

1499. 1 #direngezi Ezgi Doğan 

 

Bugun Taksimde olmayan taksime gelemeyen bakmasın 

medyaya. Bugun bir halka eziyet ediliyor bugun bir halk 

ayaklanıyor. #Direngezi 

 

1500. 1 #direngeziparki Yusuf 

 

ġuan ayrancıda emniyetin önünde toma lara su basılıyor. 

DüĢman hattındayız kuğuluya yürüyoruz. 

#DirenGeziParki 

 

1501. 1 #direngezi kerem akgun 

 

Allah belanizi versin neymis bu gaz #occupygezi 

#direngezi bi binaya girdim, nerdeyim bilmiyorum 

 

1502. 1 #direngezi BD 

 

Taksim'e gitmeyi hiç bu kadar istememiĢtim lanet olsun! 

#DirenGeziPark #direngezi 

 

1503. 1 #direngezi Ertan Ertürk 

 

Kordon'dayız#direngezi 

 

1504. 1 #direngeziparki Selçuk 

 

Kölnde yavas yavas toplaniyoruz Gezi parki için 

#direngeziparkı #direngeziparki #cologne #köln…  

 

1505. 1 #direngezi ahmet coka 

 

istiklal'de olmak vardı #direngezi 

 

1506. 1 #direngezi gulcin alpasar 

 

Din,dil,ırk ayirt etmeden taksimde binlerce insan sarkilar 

soyluyoruz.hem gururla doluyum hemde utaniyorum... 

#direngaziparki #direngezi 

 

1507. 1 #direnankara Can Surmen 

 

Akay yokusunda toplandik tomalar ve polis karsida. 

Kucuk bolunmeler var toplan ve dayan ankara 

#direngeziparkı #direnankara 

 

1508. 1 #direngezi Öykü 

 

Ankara Kuğulu Park #gezibizim #direngaziparki 

#direngezi  

 

1509. 1 #direngezi Doğa D. 

 

Kalabalik, Harbiye Muzesi'nden Talimhane'ye dek 

uzaniyor. Polis Helikopteri kalabaligin üstünde geziniyor. 

#Direngeziparki #Direngezi 

 

1510. 1 #direngeziparki Otomatik Rıfkı 

 

#direngeziparki Elmadağ'da plastik mermi sıkıyorlarmıĢ. 

ArkadaĢlar, resmen çatıĢma var dediler. 

 

1511. 1 #direngeziparki Doğa D. 

 

Kalabalik, Harbiye Muzesi'nden Talimhane'ye dek 

uzaniyor. Polis Helikopteri kalabaligin üstünde geziniyor. 

#Direngeziparki #Direngezi 
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1512. 1 #tayyipistifa beyza 

 

"Kadıköy iskelesinde çanta araması var gaz maskesi 

bulunduran, takan siviller gözaltına alınıyor." 

#dayangeziparkı #tayyipistifa 

 

1513. 1 #direngezi   gökçe 

 

Ankara'da iĢler karıĢıyorMeĢrutiyette ateĢ yakıldıyol 

kapandı Akay'da oturma eylemi var.  polis gazlıyor. 

#direngezi  #occupygezi 

 

1514. 1 #direngezi   iross 

 

Taksime cikan her yolda onbinler var, izleyemeyenlere 

duyurun tarih yaziliyor #direngezi 

 

1515. 1 #direngezi   Öznur Demirhan 

 

orada herkes birbirine yardım ediyor birlik olağanüstü 

gurur duyuyorum #direngezi 

 

1516. 1 #direngezi   B.Derya 

 

Ġzmir direniyor #direngezi #geziizmir #hukumetistifa 

 

1517. 1 #direngezi   Cerrrrrr 

 

An itibariyle suan TOPKAPI civarinda en az 20 otobus 

POLIS taksime gidiyor ve Panzerler... PaylaĢın duyurun ! 

#direngezi #direnistanbul 

1518. 1 #tayyipistifa 

 

Ece Su 

 

Saat akĢam 9 gözlerim kan çanağa Herkes gelip geçer 

ben burda kalcam ama! #TayyipĠstifa 

 

1519. 1 #direngezi   Mehmet HAYKIR 

 

Ah Ģuan Taksim'de olabilsem ahhh !! #direngezi 

#occupygezi 

 

1520.  #direngezi   Magnificent 

 

Ah Ģuan Taksim'de olabilsem ahhh !! #direngezi 

#occupygezi 

1521. 1 #direnankara Elif Pinar 

 

kuguludakiler akay yokusundayiz!!! bizbizeyiz. 

#direngeziparkı #direnankara 

 

1522. 1 #direngezi   aliplatin 

 

RT LÜTFEN : Mete Cad. Seyran Apt. Devlet Opera ve 

Balesi Müd. Binası önü. Wifi isimi Turizm_Danisma 

sifresi 12345678 #DirenGezi #REDHACK -- 

 

1523. 1 #direngezi   dogal biricik 

 

karaköy-sirkeci istikametinde 2 panzer tam gaz gidiyor. 

tepebasi tarafindan slklstircaklar buyuk ihtimalle. 

#direngezi 

 

1524. 1 #direngeziparki Zor M. 

 

Ģu anda KAZIM KOYUNCU parkında toplanıyoruz 

arkadaĢlar. toplanıp gelin sizde. #direngeziparki 

 

1525. 1 #direngeziparki Zor M. 

 

Görüklede kazım koyuncu parkıda toplanıyoruz. 

#direngeziparki 

 

1526. 1 #direngezi Verd-i Cenan 

 

Gumussuyu Askeri Hast. Ucretsiz anti asit ve astim ilaci 

dagitiyor. RT LUTFEN #direngaziparki #direngezi 

 

1527. 1 #direngeziparki ebrutwitm 

 

Hayatımda aynı yolda aynı anda polise karĢı fb ve 

bjklılarla direneceğim aklıma gelmezdi yanyanayız ama 

baĢkasına yürüyoruz #direngeziparki 

 

1528. 1 #direngezi Cengiz Törer 

 

Resmi savas ilani "An itibariyle suan TOPKAPI 

civarinda en az 20 otobus POLIS taksime gidiyor ve 

Panzerler. #direngezi #direnistanbul" 

 

1529. 1 #direngezi gökçe   

 

#direngezi #occupygezi Ankara kuğulu da ambulanslar 

yaralıları almıyor polis yanından gecenlere ağız dolusu 

küfür ediyor 

 

1530. 1 #direngezi Mistir Gezellig 

 

istiklalde polisin hali #direngeziparki #direngezi 

#occupygezi #reuters  

 

1531. 1 #direngeziparki Mistir Gezellig 

 

istiklalde polisin hali #direngeziparki #direngezi 

#occupygezi #reuters  

 

1532. 1 #occupygezi Mistir Gezellig istiklalde polisin hali #direngeziparki #direngezi 
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 #occupygezi #reuters  

 

1533. 1 #direngezi Ali Cemal 

Karabudak 

 

Ġzmirli'ler bile ateĢ yakıp barikat kurup polisle çatıĢıyorsa 

bu baĢka birĢey.. #direngezi #occupygezi 

 

1534. 1 #direngezi kerem akgun 

 

Binada mahsur kaldik biri #911 i arasin, #155 den hayir 

yok #occupygezi #direngezi 

1535. 1 #direngezi Ezgi   

 

#direngezi çanakkaleden olabildiğimiz kadar destekle 

sizinleyiz.  

 

1536. 1 #direngezi Buse Fasulye 

 

Oturduğum yerde sinirimden ağlıyorum Taksim'de 

olamadığım için!! #direngezi #direngaziparki 

 

1537. 1 #direngezi Mrs. Mekkuin ∞ 

 

Notre Dame de Sion Lisesi yardımcı oluyor ihtiyacı 

olanlara RT lütfen #direngezi #faĢizmekarĢıomuzomuza 

 

1538. 1 #direngezi Mistir Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi RT @SoHande: 

Helal!!! ―@ridvanagir: ÇarĢı barikatı kırdı, gezi parkına 

girdi. Helal olsun çocuklar.‖ 

 

1539. 1 #direngezi Öznur Demirhan 

 

arkadaĢlar en son hilton üzerinden helikopterlerle biber 

gazı atıyorlardır lütfen dikkattt havada kırmızı bir ibare 

ile beliriyor #direngezi 

 

1540. 1 #direngeziparki Mistir Gezellig 

 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi RT @SoHande: 

Helal!!! ―@ridvanagir: ÇarĢı barikatı kırdı, gezi parkına 

girdi. Helal olsun çocuklar.‖ 

1541. 1 #occupygezi Mistir Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi RT @SoHande: 

Helal!!! ―@ridvanagir: ÇarĢı barikatı kırdı, gezi parkına 

girdi. Helal olsun çocuklar.‖ 

 

1542. 1 #direngezi Çağrı Özcevahir 

 

#geziparki #direngezi E5 üstünde polis ekipleri geçiyo 

Beyoğlu'na doğru. Halk otobüsleri polis taĢıyor. Allahım 

yardım et. 

 

1543. 1 #direngeziparki Orkun YAĞMUR 

 

Gorukle kazim koyuncu parkinda toplaniyoruz .. 

#direngeziparki 

 

1544. 1 #direngezi Derya    

 

Okulumdan bir kez daha gurur duydum, yardima ihtiyaci 

olanlar Taksim cevresinde Notre Dame de Sion kapilari 

acik #direngezi 

 

1545. 1 #direngezi rıza 

 

An itibarı ile yaklaĢık 20 kiĢi Gazi Mahallesi'nde 3. 

köprünün ismi dolayısıyla yürüyerek, basın açıklaması 

yapıyor. Ne diyeyim.. #direngezi 

 

1546. 1 #direngezi kalkedonya 

 

taksim direniyor. kalk Türkiye .. meydanlara.! #direngezi 

#occupygezi #direngeziparki 

 

1547. 1 #direngeziparki sokaktakvimi 

 

Lutfen catisma bolgesindeki herkes internet kablosuz 

sifrelerini kaldirsin, 3G sansuru uygulaniyor 

#TürkiyemDireniyor #direngeziparki 

 

1548. 1 #direngeziparki kalkedonya 

 

taksim direniyor. kalk Türkiye .. meydanlara.! #direngezi 

#occupygezi #direngeziparki 

 

1549. 1 #occupygezi kalkedonya 

 

taksim direniyor. kalk Türkiye .. meydanlara.! #direngezi 

#occupygezi #direngeziparki 

 

1550. 1 #direngezi Capulcuyum 

 

#direngezi dedik, gazi yedik, yilmadik! Usenmeyin, 

cikin, katilin, kalabaliktan korkmayin, kucaklayacak o 

kalabalik sizi goreceksiniz... 

 

1551. 1 #direngezi Hasan O. B. 

 

@sibirbil galatasarayda hersey cok normal. Sanki klasik 

bir cuma aksami gibi #direngezi 
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1552. 1 #direngezi Pavel KORÇAGĠN 

 

Ġzmir'de göstericilere polis müdahale etmeye baĢladı! 

#direnizmir #DirenGeziParkı 

 

1553. 1 #direngezi Clyde's Bonnie 

 

oteller yaralilara odalarini acmissa,artik nelerin 

olabilcegini dusunun. #occupygezi #direngezi 

 

1554. 1 #direngeziparki Çağla Aydoğan 

 

Istanbul'umuza Barselona'dan selam olsun! Biz de burada 

sehrin merkezindeki bir parkta yarin destek için 

toplaniyoruz #direngeziparki 

 

1555. 1 #direngezi Pınar 

 

Harbiye askeriyenin önündeyiz. Ġleri gidemiyoruz. 

#direngezi 

 

1556. 1 #direngezi Ipek Dinc Yüce 

 

@kenandogulu Bence hazir canli yayin, elinizde cok 

guzel bir firsat var, kalkin Taksim'e gidin, halka lider 

olun. #direngezi #occupygezi 

 

1557.  #direngezi Ipek Dinc Yüce 

 

kenandogulu Bence hazir canli yayin, elinizde cok guzel 

bir firsat var, kalkin Taksim'e gidin, halka lider olun. 

#direngezi #occupygezi 

 

1558. 1 #direngezi call me whatever 

 

Stadin onunde birlikler var #direngezi 

 

1559. 1 #direngezi call me whatever 

 

Dolmabahhceye polis mudahale etmek uzere #direngezi 

 

1560. 1 #direngezi duygu öztürk 

 

Taksim çok güzel gelsenize:) #direngezi #direngeziparkı 

#taksim #direnedirenekazanacagız 

http://instagram.com/p/Z_NGHoo5QL/  

 

1561. 1 #direngeziparki Bir Organel 

 

Acil Duyuru: An itibariyle suan TOPKAPI civarinda en 

az 20 OTOBUS POLIS taksime gidiyor ve Panzerler. 

ÇatıĢma sertleĢicek.. #direngeziparki 

 

1562. 1 #direngeziparki Alperen M. 

YÖRÜK 

 

Yarın Trabzonda Ġstanbula destek için yürüyoruz. 

#direngeziparki 

 

1563. 1 #direngezi ummuhanHakan 

 

"@dogusbitecik: karaköy-sirkeci istikametinde 2 panzer 

gidiyor. tepebasi tarafindan slkıstircaklar buyuk ihtimalle. 

#direngezi"@dmtevgar 

 

1564. 1 #direngeziparki UĢak Kartalları 

 

#direngeziparki çArĢı UĢak Yanında ! Yarin 18:00 dan 

itibaren stadyum önünde toplanıyoruz herkes gelirken 

atkisini... http://fb.me/BNngJbEf  

 

1565. 1 #direngezi çağla ece olgun 

 

taksim ipek sokakta tmmob binasi klinik olarak 

kullaniliyor yaralilar icin #direngezi #occupygezi 

 

1566. 1 #direngezi Verd-i Cenan 

 

Harbiye civari Dame de Sion kapilarini acti 

#direngaziparki #direngezi 

 

1567. 1 #direngezi baĢak 

 

Baskent ayakta! Geziye destekte! #direngezi  

 

1568. 1 #direngezi Betul Alkan 

 

Hilton'un bahcesine kadar girip biber gazi atmak nedir! 

Ne yaparsaniz yapin kimse geri donmeyecek!!! 

#direngezi  

 

1569. 1 #direngeziparki Onur 

AydınOnaylanmıĢ 

hesap 

 

Dolmabahçe önünde çatıĢma... #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z_Nv4ZqA2G/  

 

1570. 1 #direngezi meltem 

çıkılmazkaya 

 

#direngezi Mahsur kalsak da polis Ģiddeti görsek de 

burdayiz, sokaktayiz  

 

1571. 1 #direngezi çağla ece olgun 

 

IPEK SOKAKTAKI TMMOB BINASINA ACIL BUZ 

SARGI BEZI VE ELDIVEN GEREKLI. BUZ COK 

ACIL. #direngezi #occupygezi @barburjehan 
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@Etemelkuran 

 

1572. 1 #direngezi Kübra KarakaĢ ≡ 

 

#geziparki #occupygezi #ozgurlugunesahipcik 

#sahnemedokunma #gezibizim #direngeziparki 

#direngezi taksim ve cihangirde destekler bekleniyor! 

 

1573. 1 #direnizmir topukluiğne. 

 

#Direngeziparki #direnizmir'im sen de! 

 

1574. 1 #direngeziparki Kübra KarakaĢ ≡ 

 

#geziparki #occupygezi #ozgurlugunesahipcik 

#sahnemedokunma #gezibizim #direngeziparki 

#direngezi taksim ve cihangirde destekler bekleniyor! 

 

1575. 1 #occupygezi Kübra KarakaĢ ≡ 

 

#geziparki #occupygezi #ozgurlugunesahipcik 

#sahnemedokunma #gezibizim #direngeziparki 

#direngezi taksim ve cihangirde destekler bekleniyor! 

 

1576. 1 #SesVerTürkiye

BuÜlkeSahipsiz

Değil 

 

Eric 

 

#sesverturkiyebuulkesahipsizdegil Kitlenin biranonce 

Istiklal'den cikmasi ve alana girmesi lazim...sanirim 

saldiri planlaniyor Izdiham olur! 

 

1577. 1 #direngezi Aysegul Karacan 

 

#direngezi burdayiz gitmiyoruz! hadi sen de gel!! 

http://instagram.com/p/Z_OPytIjkq/  

 

1578. 1 #direngezi dilara 

 

Harbiyede arka sokaklarda insanlar yarali arkadasima 

acaip sahip cikti selam olsun onlara burdan! #direngezi 

#direnistanbul 

 

1579. 1 #SesVerTürkiye

BuÜlkeSahipsiz

Değil 

 

coĢkunpaksoy 

 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil kızılaya iniyoruz. 

 

1580. 1 #direngezi cenkyonder 

 

Harbiye yine ittiriliyo suyla gazla ama pes etmeyecegiz!!! 

#direngezi 

 

1581. 1 #direngezi e.a 

 

taksimdeki kardeĢlerim kadikoyden 800 polis geldiği 

söyleniyor 20otobus polise rağmen #direngezi 

#geziiçindireniĢ #hayditaksime @harun_tekin 

 

1582.  #direngezi kaan oturak 

 

Terketmiyoruz, bu iĢ artık onur ve onursuzluğun duellosu 

haline geldi #direngezi 

 

1583. 1 #direnizmir Tolga Camakli 

 

Cumarteside Pazarda ve ardindan her gün her aksam 

meydanlardayız! #direnizmir #direngeziparki 

#occupygezi #occupyizmir #konak #alsancak 

 

1584. 1 #occupygezi Tolga Camakli 

 

Cumarteside Pazarda ve ardindan her gün her aksam 

meydanlardayız! #direnizmir #direngeziparki 

#occupygezi #occupyizmir #konak #alsancak 

 

1585. 1 #direngezi Burcu ÇOBAN 

COġKUN 

 

Harbiye Ordu Evi sığınmak isteyenleri içeri alıyor 

#polisçekilsin #direngezi 

 

1586. 1 #direngezi Verd-i Cenan 

 

Harbiye ordu evi su an  isteyenleri iceri almaya basladi 

#direngaziparki #direngezi 

 

1587. 1 #direngeziparki murat yılmaz 

 

Sıra selvilerde çatıĢma çok Ģiddetli plastik mermiler 

atılıyor artık. Yinede #direngeziparki 

 

1588. 1 #direngeziparki Halil Algönül 

 

Polis, Harbiye çıkıĢına barikat kurdu. Ayrıca 

Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde çatıĢma çıktı. Sürekli 

gaz bombası atıyor. #direngeziparki 

 

1589. 1 #direngezi Fırat    

 

''Gazdan etkilenen tüm kardeĢlerim Ġstiklal Caddesi 

Büykparmakkapı sokakta Etap Birahanesine gelsinler. 

Her türlü yardım var!'' #Direngezi 
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1590. 1 #direngezi Ceylem 

 

Dolmabahçe tarafından panzerler harekete geçmiĢ, 

taksimdeki grubu Demirören ile meydan arasında 

sıkıĢtıracaklarmıĢ. #direngezi 

 

1591.  #direngezi CEylem 

 

Dolmabahçe tarafından panzerler harekete geçmiĢ, 

taksimdeki grubu Demirören ile meydan arasında 

sıkıĢtıracaklarmıĢ. #direngezi 

 

1592. 1 #direngezi Mistır Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi #dayangeziparki 

RT @ParalysedFish: An itibariyle Ġnönü Stadyumu 

ıĢıklar  

 

1593. 1 #direngeziparki Mistır Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi #dayangeziparki 

RT @ParalysedFish: An itibariyle Ġnönü Stadyumu 

ıĢıklar  

 

1594. 1 #occupygezi Mistır Gezellig 

 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi #dayangeziparki 

RT @ParalysedFish: An itibariyle Ġnönü Stadyumu 

ıĢıklar  

 

1595. 1 #tayyipistifa 

 

HATE PERRIE 

 

O TAKSĠMDE BĠBER GAZINA RAĞMEN DURAN 

ĠNSANLAR YÖNETSEYDĠ BU ÜLKEYĠ YEMĠN 

EDĠYORUM HĠÇBĠR SORUN OLMAZDI #TayyipĠstifa 

1596.  #tayyipistifa 

 

@AvrilDemiKaty 

 

O TAKSĠMDE BĠBER GAZINA RAĞMEN DURAN 

ĠNSANLAR YÖNETSEYDĠ BU ÜLKEYĠ YEMĠN 

EDĠYORUM HĠÇBĠR SORUN OLMAZDI #TayyipĠstifa 

 

1597. 1 #direngezi Tanboy 

 

Carsi grubunun barikati kirip parka girdigi bilgileri 

geliyor yavastan. Yurekler agizda #occupygezi 

#direngezi #direngeziparkı #turkbahari 

 

1598. 1 #direngezi Birsen Birdir 

 

notre dame lisesi ve harbiye orduevi siginanlara acik. 

divan ve inter continental yaralilar icin odalarini acti! 

#ocuppygezi #direngezi 

 

1599. 1 #direngezi Tanboy 

 

Carsi grubunun barikati kirip parka girdigi bilgileri 

geliyor yavastan. Yurekler agizda #occupygezi 

#direngezi #direngeziparkı #turkbahari 

 

1600. 1 #tayyipistifa 

 

Yağmur   

 

Taksimde atilan gaz kapsulleri nedeniyle iki ogrencinin 

gozu cikti. #TayyipĠstifa 

 

1601.  #tayyipistifa 

 

@yagmurkaraks 

 

Taksimde atilan gaz kapsulleri nedeniyle iki ogrencinin 

gozu cikti. #TayyipĠstifa 

 

1602. 1 #tayyipistifa 

 

Hasan ġafak 

Bulutlar 

 

Ġstiklal'de #TayyipĠstifa sesleri! 

 

1603.  #tayyipistifa 

 

@safakbulutlar 

 

Ġstiklal'de #TayyipĠstifa sesleri! 

 

1604. 1 #direngezi Pınar 

 

Ramadanın alt sokağı #direngezi 

http://instagram.com/p/Z_O2gjweJ-/  

 

1605. 1 #direngezi Gazi Mahallesi 

 

Harbiye Orduevi göstericilere kapılarını açtı.Taksim'deki 

Divan ve The Marmara otelleri yaralanan kiĢilere boĢ 

odalarını açtı. #direngezi 

 

1606. 1 #direngeziparki melis soysal 

 

Gumussuyunda yogun gazli mudahale sonucu geri 

cekilmek zorunda kaldik. Dolmabahce onunde 

toplaniyoruz. rt lutfen. #direngeziparki 

 

1607. 1 #direngezi taner gündöner 

 

#direngezi benetton direniĢci  arkadaĢlara kapılarını 

açmıĢ sığınmave tedavi amaçlı gidilebilir 

 

1608. 1 #direngezi Ipek Dinc Yüce 

 

Guzellik yarismasinda ünlü gecinenlere twit atin, tane 

ulkesini seven varsa yayini terk edip kalksin Taksim'e 
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gitsin #occupygezi #direngezi 

 

1609. 1 #direngezi nealakasıvar 

 

Kuguluparktayız! #direngezi #direngeziparkı 

#occupytaksim  

 

1610. 1 #direngezi Verd-i Cenan 

 

Oda tiyatrosu evine donemeyenler icin 24 den sonra acik 

olacak #direngaziparki #direngezi 

 

1611. 1 #direngezi Gazi Mahallesi 

 

Yüksel caddesi ve MeĢrutiyet caddesinde polis saldırısı 

var. Polis kafelerden gözaltı yapıyor. #direngezi 

 

1612. 1 #direnankara Gokce Piskin 

 

Ankara'a sokaklardayiz. Biber gazına maruz kaldık. 

Direniyoruz, direnecegiz. #direngeziparkı #direnankara 

 

1613. 1 #direngezi Uygar Ozesmi 

 

Su anda rüzgarlı bir koridordayiz Macka'ya dogru fakat 

sürekli biber Gazi  bombalarinin sesi geliyor.Bu 

Mucadele bütün gece sürer #direngezi 

 

1614. 1 #direngezi Gazi Mahallesi 

 

Oyuncu Fırat Çelik: ''Ben burdayim siz nerdesiniz? Haydi 

herkes buraya!'' #direngezi  

 

1615. 1 #direngezi Defne Halman 

 

New York'tan sesleniyoruz. 1 Haziran Cumartesi sabahı 

saat 10'da Union Square'den direniĢe katılacağız Haydi 

gelin  #direngezi #occupygezi 

 

1616. 1 #direngezi Burcu Pinto 

 

Harbiye orduevi gazdan etkilenen vatandaslara kapilarini 

acti #direngeziparki #direngezi 

 

1617. 1 #direngeziparki Burcu Pinto 

 

Harbiye orduevi gazdan etkilenen vatandaslara kapilarini 

acti #direngeziparki #direngezi 

 

1618. 1 #direngezi Kemal Y. 

 

Siraselviler'de bekliyoruz tepelerinde #direngezi 

#direnistanbul #ayagakalkturkiye 

 

1619. 1 

 

#direngeziparki Hasret Düzenli 

 

Gezi Parkına destek veren diğer illerde de çatıĢma 

baĢladı. #direngeziparki 

 

1620. 1 

 

#direngezi Mesut 

URGANCILAR 

 

ANA AKIM MEDYA GEZĠ PARKINDAN 

BĠLDĠRĠYOR #direngeziparkı 

http://twitter.com/SirSureyyaonder/status/340553626508

468224/photo/1pic.twitter.com/Kd5OOVx0wF ‖ 

#direngezi #direngeziparkı #direngeziparki 

 

1621.  #direngezi tezerkayacan 

 

TUnalı'dan Kızılay'a... Ankara sokakları Ġstanbul'a 

kardeĢ! #direngezi 

 

1622. 1 

 

#direngeziparkı Mesut 

URGANCILAR 

 

ANA AKIM MEDYA GEZĠ PARKINDAN 

BĠLDĠRĠYOR #direngeziparkı 

http://twitter.com/SirSureyyaonder/status/340553626508

468224/photo/1pic.twitter.com/Kd5OOVx0wF ‖ 

#direngezi #direngeziparkı #direngeziparki 

 

1623. 1 

 

#direngezi öyküçetin 

 

EskiĢehir'de biber gazı ile müdahaleye baĢlandı. Durum 

vahim. #occupygezi #direngezi @miocaro 

@okanbayulgen @memetalialabora 

 

1624. 1 

 

#direngezi Verd-i Cenan 

 

Italyan hast gonullu domtorlar acilde bekliyor 

#direngaziparki #direngezi 

 

1625. 1 

 

#direngezi Berk Kaçar 

 

#direngezi Beyoğlu ve Taksim'deki okullar en azından 

bahçesini açsınlar birsürü yaralı var zaten taraftarlarda 

yoruldu! #isyanvar 

 

1626. 1 

 

#direngezi Eylem Zor 

 

#direngezi taksimde cigerlerimize kadar soluduk faĢizm'i! 

 

1627. 1 #direngezi Mistır Gezellig #direngezi RT @ahhtapot: "Bu gece Karakoy Binamizin 
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  kapilari dayanisma icin sabaha kadar aciktir." Mimarlar 

Odası Ġstanbul @direngeziparki 

1628. 1 

 

#direngezi Verd-i Cenan 

 

Marlar odasi da kapilarini acti tum gece aciklar 

#direngeziparkı #direngezi 

 

1629. 1 

 

#direngeziparki 

 

Mistır Gezellig 

 

#direngezi RT @ahhtapot: "Bu gece Karakoy Binamizin 

kapilari dayanisma icin sabaha kadar aciktir." Mimarlar 

Odası Ġstanbul @direngeziparki 

 

1630. 1 

 

#direngezi 

 

Zeynep Tombul 

 

Karaköy-sirkeci istikametinde 2 panzer tam gaz gidiyor. 

TepebaĢı tarafından sıkıĢtıracaklar büyük ihtimalle.. 

#direngezi 

 

1631. 1 

 

#direngezi 

 

Ipek Dinc Yüce 

 

They're throwing down tear gas bombs from helicopters 

in Ġstanbul !!! @cnnbrk @BBCWorld @nytimes 

@European_Union #occupygezi #direngezi 

 

1632. 1 

 

#direngezi 

 

Figen Demir 

 

Tanriyi insanlastiran hareket #direngezi ―@tanricc: 

arkadaslarla taksime gidiyoruz. yasanan ne varsa 

kirpmadan hepsini burdan paylasacagim.‖ 

 

1633. 1 

 

#direngezi 

 

Serdar Ġnan 

 

Polis artik ambulansa da gaz bombasi atiyor osmanbeyde 

#direngezi 

 

1634.  #direngezi 

 

Canan Varan 

 

Sislide polis panzerler esliginde taksime yuruyor sanirsin 

savasa gidiyolar!! #direngezi 

 

1635. 1 

 

#direngezi 

 

kerem akgun 

 

Polis ara sokaklarda oturanlara kufurler ederek gaz 

bombasi atiyor@gumussuyu #occupygezi #direngezi 

 

1636.  #direngeziparki meriç sevgi eren 

 

Orduevi'ne sigindik disarida catisma var kapilar kapatildi 

yangin var radyoyla Hilton arasinda. #direngeziparki 

 

1637. 1 

 

#direngeziparki Tugay ġevik 

 

ArkadaĢlar yarın 17.00 de Ġstanbula destek için, stadyum 

meydanında toplanıyoruz destek olalım duyarlı olalım 

#direngeziparki RT 

 

1638. 1 

 

#tayyipistifa yeĢim 

 

Ġstiklal "Tayyip istifa" diye yıkılıyor. #hukumetistifa 

#tayyipistifa 

 

1639.  #tayyipistifa @3dort5 

 

 

Ġstiklal "Tayyip istifa" diye yıkılıyor. #hukumetistifa 

#tayyipistifa 

 

1640. 1 

 

#tayyipistifa Anıl SAYGIN   

 

Ġstiklal caddesinden tayyip istifa sesleri #tayyipistifa 

Anıl SAYGIN 

 

1641.  #tayyipistifa @sayginanil 

  

 

Ġstiklal caddesinden tayyip istifa sesleri #tayyipistifa 

Anıl SAYGIN 

 

1642. 1 

 

#direngeziparki MimarErdem 

 

#occupygezi #occupyny #occupywallstreet #occupydatca 

#datca #support #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z_Q7K1zdWr/  

 

1643. 1 

 

#occupygezi MimarErdem 

 

#occupygezi #occupyny #occupywallstreet #occupydatca 

#datca #support #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z_Q7K1zdWr/  

 

1644. 1 

 

#direngezi MimarErdem 

 

#occupygezi #occupyny #occupywallstreet #occupydatca 

#datca #support #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z_Q7K1zdWr/  

 

1645. 1 

 

#direnankara 

 

aclikpornosu 

 

#direngeziparkı #DirenAnkara Kızlay,Kuğlupark 

arkadaĢlar Ankara'da plastik mermiler kullanılmaya 

baĢlandı . Kızlay'da alevler yükseliyor. 

 

1646. 1 #direngezi Hayati Kandiyoti Polis harbiye ordu evine saldirdi iceriye gaz atiyor!!! 
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  Bakalim karsilik ne olacak #direngeziparki 

#KorkakMedya #occupygezi #direngezi 

1647. 1 

 

#occupygezi Hayati Kandiyoti 

 

Polis harbiye ordu evine saldirdi iceriye gaz atiyor!!! 

Bakalim karsilik ne olacak #direngeziparki 

#KorkakMedya #occupygezi #direngezi 

 

1648. 1 

 

#direngeziparki Hayati Kandiyoti 

 

Polis harbiye ordu evine saldirdi iceriye gaz atiyor!!! 

Bakalim karsilik ne olacak #direngeziparki 

#KorkakMedya #occupygezi #direngezi 

 

1649. 1 

 

#direngezi Ertan Ertürk 

 

Ġzmir'de kordonda polis gaz falan yok gayet sorunsuz 

Ģekilde eylem bitti #direngezi 

 

1650. 1 

 

#direngezi Red Movement ★ 

 

Oyuncu Fırat Çelik: ''Ben burdayim siz nerdesiniz? Haydi 

herkes buraya!'' #direngezi  

 

1651.  #direngezi Red Movement  

 

Oyuncu Fırat Çelik: ''Ben burdayim siz nerdesiniz? Haydi 

herkes buraya!'' #direngezi  

 

1652. 1 

 

#direngeziparki 

 

Gülden 

 

harbiyede catisma suruyor ! tum kanalalrda polis dizisi 

var! #Direngeziparki 

1653. 1 

 

#tayyipistifa Fulya 

 

"@Furuggg: Medya uyuyorsa biz uyumuyoruz. ġu an 

meydanda #tayyipistifa sloganları atılıyor!"@Bay_C_ 

@drerolkose 

 

1654.  #tayyipistifa @enguzelhalaa 

 

"@Furuggg: Medya uyuyorsa biz uyumuyoruz. ġu an 

meydanda #tayyipistifa sloganları atılıyor!"@Bay_C_ 

@drerolkose 

 

1655. 1 

 

#SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

Batu Uğrasız 

 

TAKSIM ST ANTUAN KILISESINE ACIL YARDIM 

YOLLAYIN #SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

#direngeziparki 

 

1656. 1 

 

#direngezi Prof.Dr.Burak 

ARZOVA 

 

biber gazına en etkili ilaç sirke.Taksime gidecek olanlar 

sirke almayı unutmasın.biber gazına maruz kalan olarak 

söylüyorum #direngezi 

 

1657. 1 

 

#direngezi Pınar 

 

Ramada. Saldırıyorlar. #direngezi 

http://instagram.com/p/Z_R7gWQeOu/  

 

1658. 1 

 

#direngezi Emrah GöktaĢ 

 

Ġzmir'de olan arkadaĢlar dikkatli olun polis kordon 

tarafından sert müdahaleye baĢlıyormuĢ #direngezi 

 

1659. 1 

 

#direngeziparki gizem 

 

Akay caddesinde catisma ve olum haberi geldi! 

#ankaradireniyor #direngeziparki #occupygezi 

#kugulupark tunusa yuruyoruz! 

 

1660. 1 

 

#direngeziparki kalsai 

 

1 haziran cumartesi saat 16:00 da kayseri cumhuriyet 

meydanında gezi parkındakilere destek için toplanıyoruz 

arkadaĢlar #direngeziparki 

 

1661. 1 

 

#occupygezi gizem 

 

Akay caddesinde catisma ve olum haberi geldi! 

#ankaradireniyor #direngeziparki #occupygezi 

#kugulupark tunusa yuruyoruz! 

 

1662. 1 

 

#direngeziparki Egemen Eren Kara 

 

@ceyhunyilmaz yarın saat 18:00 SAMSUN YeĢilyurt 

AVM önünde toplanıyoruz.. @YesilKusTR 

#direngeziparki #occupygezipark 

 

1663. 1 

 

#occupygezi Egemen Eren Kara 

 

@ceyhunyilmaz yarın saat 18:00 SAMSUN YeĢilyurt 

AVM önünde toplanıyoruz.. @YesilKusTR 

#direngeziparki #occupygezipark 

 

1664. 1 

 

#direngezi Serdar Ġnan 

 

Osmanbey taksim ve mecidiyekoy taraflarindan slklstirdi 

burdakilerin bilgisine #direngezi 
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1665. 1 

 

#direngezi bombeleyoo 

 

Ġzmir'de Göztepe ve KarĢıyaka taraftarları otobüslerle 

Ġstanbul'a doğru yola çıktılar! DirenGeziParkı Gavur 

Ġzmirliler Geliyor@   #direngezi 

 

1666. 1 

 

#direngezi inci Ģirin 

 

Çevik kuvvet GümüĢsuyu'ndan yukarı çıkıyormuĢ 

arkadaĢlar! RT!!! #occupygezi #direngezi 

#turkiyemdireniyor #korkakmedya 

 

1667. 1 

 

#direngeziparki nomad vagabond 

cmwyw 

 

Biber gazi ve tazyikli sudan sonra eti park'a yuruyoruz.. 

#direngeziparki #eskisehir 

 

1668. 1 

 

#direngeziparki 

 

Katharina Clark 

 

@firattanis 1Haziranda Saat 15 deTaksim Gezi 

Parkindaki kardeslerimize destek olmak icin Beyaz Saray 

onunde toplaniyoruz #DirenGeziParki 

 

1669. 1 

 

#direnizmir Hatice ALTINIġIK 

 

"@RadikalAktivist: IzmirBasmane'de direnis suruyor 

destek bekliyorz.Bdp il binasi onu korfez dershanesi 

karsisi #direnizmir #direngeziparkı 

 

1670. 1 

 

#SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

Batuhan 

 

''Taksim'de olmak vardı. Bir FAYDASI olmasa da bir 

FAZLASI olurduk.' 

'#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil #direngeziparkı 

#serefsizsintayyip 

 

1671. 1 

 

#direnankara Gülin Okay 

 

Budur çankaya belediyesi polisi yavaĢlatıyor 

#direntaksim#direngaziparki #direnankara 

 

1672. 1 

 

#direngezi Uygar Ozesmi 

 

Hilton kapılarını bütün direniĢçilere açtı #direngeziparkı 

#direngezi su ve yemek ikramı yapıyor... Devam birazdan  

 

1673. 1 

 

#occupygezi 

 

Yesim Tin 

 

Hilton'da yaylim ateĢi var. Herkes otelin içinde. 

#direngeziparki #occupyturkey 

#sesverturkiyebuulkesahipsizdegil 

 

1674. 1 

 

#SesVerTürkiye

BuÜlkeSahipsiz

Değil 

 

Yesim Tin 

 

Hilton'da yaylim ateĢi var. Herkes otelin içinde. 

#direngeziparki #occupyturkey 

#sesverturkiyebuulkesahipsizdegil 

 

1675.  #direngezi Rumet Serhat 

 

Ve Galatasaray taraftarı da Taksim Meydanında! :)  

#direngezi #direngaziparki canlı 

 

1676. 1 

 

#direngezi Ceylan Akbasli 

 

Ġzmir'de Göztepe ve KarĢıyaka taraftarları otobüslerle 

Ġstanbul'a doğru yola çıktılar! #direngezi Parkı Gavur 

Ġzmirliler Geliyor!!!!!!!!!!! 

 

1677. 1 

 

#direngezi Asya 

 

Polis helikopterleri keĢif yapmak için niĢantaĢına kadar 

gittiler ne demek ya iĢgal altındayız sanki #direngezi 

 

1678. 1 

 

#direngezi Nihal Türüt 

 

Hilton kapılarını bütün direniĢçilere açtı #direngeziparkı 

#direngezi su ve yemek ikramı yapıyor... Devam... 

http://fb.me/1iyGFzK7B  

 

1679. 1 

 

#direngezi Oral BERK 

 

#direngezi  GümüĢsuyu askeri hastanesi anti asit solution 

ve asrım ilaçlarını ücretziz dağıtıyormuĢ. Yardıma 

ihtiyacı olanlar yönelebilir. 

 

1680. 1 

 

#direngezi Arda Özenç 

 

01.30 da istanbul'dayım @ParaNoyakTweets Gezi Park'ta 

yerimi ayarla #direngezi 

 

1681. 1 

 

direnankara 

 

Kemal Okan Özkan 

 

#direnAnkara polis Kugulu'ya dogru harekete 

gecmis!!bekliyoruz!!  

 

1682. 1 

 

#direngezi Erhan EREN 

 

Eskisehirde gaz ve toma ile müdahale oldu. Eti parkında 

yeniden toplanılıyor. #direngezi o agaçlar 

yıkılmayacak… 
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1683. 1 

 

#direngezi AHB 

 

Konya; Bosna hersek Mahallesinde direniĢ baĢladı 

#GeziParkıCanlaBaĢla #occupygezi #direngezi 

 

1684. 1 

 

#direngezi 

 

Kemal Y. 

 

Bir arkadasimiz az once Taksim ilk yardima tasindi video 

linkte #direngezi  

 

1685. 1 

 

#direngeziparki 

 

zeynepgabrali 

 

Bgn Houston, yrn Dallas, New York, San Francisco'da 

turkiye icin toplaniyoruz! #DirenGeziParki 

#GeziParkıDireniyor  

 

1686. 1 

 

#tayyipistifa ece cümbüĢel 

 

Milli ickimiz iyi geldi tayyip herkes ayildi sokaklara 

dokuldu @RT_Erdogan #tayyipistifa 

 

1687. 1 

 

#direngezi 

 

gorkem yazar 

 

HerĢeye rağmen #direngezi parkı #direntaksim biz 

buradayız  

 

1688. 1 

 

#direngezi 

 

serkeĢ panda 

 

direniĢe gidenler kesinlikle yanlarında bol limon, su ve 

talcid götürsünler. #direngezi #occupygezi 

 

1689. 1 

 

#direngeziparki batuhan erbay 

 

Gemlikte yarın 17:00'da Cius önünde toplanıyoruz. 

#direngeziparki 

 

1690. 1 

 

#direngezi Ġpek Çete 

 

Besıktas'tan cevık kuvvet aracları destege gıdıyor. Yeter 

artık! #direngezi #occuppygezi 

 

1691. 1 

 

#direngeziparki Umut Güler 

 

#direngeziparki ANTALYA 17:00 CUMHURĠYET 

MEYDANI YARIN TOPLANIYORUZ !  

 

1692. 1 

 

#direngeziparki Eceradio 

 

Ġstanbul radyosunda toplaniyoruz #occupygezi 

#direngeziparki @okanbayulgen 

 

1693. 1 

 

#occupygezi Eceradio 

 

Ġstanbul radyosunda toplaniyoruz #occupygezi 

#direngeziparki @okanbayulgen 

 

1694. 1 

 

#direngezi Alansız Doktor 

 

yarın çok geç bolu toparlanmak lazım #direngezi  

#occupygezi 

 

1695. 1 

 

#direngeziparki Osman Yazıcı 

 

Basmanede bir çok yaralı var,gözlerini açamayan insnlar 

görüyorum,alsancaka yürüyoruz ! #direngeziparki 

#direnizmir #direnturkiye 

 

1696.  #direngeziparki @YaziciOsman 

 

Basmanede bir çok yaralı var,gözlerini açamayan insnlar 

görüyorum,alsancaka yürüyoruz ! #direngeziparki 

#direnizmir #direnturkiye 

 

1697. 1 

 

#direngeziparki simurg 

 

#direngeziparki Ey Türk Gençliği haydi Ģimdi Birinci 

vazifeni yerine getirme vaktidir. Taksime yürüyoruz!!! 

 

1698. 1 

 

#direnizmir Osman Yazıcı 

 

Basmanede bir çok yaralı var,gözlerini açamayan insnlar 

görüyorum,alsancaka yürüyoruz ! #direngeziparki 

#direnizmir #direnturkiye 

 

1699.  #direnizmir @YaziciOsman 

 

Basmanede bir çok yaralı var,gözlerini açamayan insnlar 

görüyorum,alsancaka yürüyoruz ! #direngeziparki 

#direnizmir #direnturkiye 

 

1700. 1 

 

#direngezi Mrs. Mekkuin ∞ 

 

BjK ÇARġı bariyerleri aĢıp geziye girdi deniyor, bilgisi 

olan? #direngezi 

 

1701. 1 

 

#direngezi Victor 

 

bugun alsancak iskeledeydik, yarinda fuarda olacagiz. 

#direngezi 

 

1702. 1 

 

#direngezi serkeĢ panda 

 

taksim ve çevresinde olanlar lütfen direniĢçilere çevre 

bilgileri verin. polis nereden geliyor ne Ģekilde duruyor? 

#direngezi #occupygezi 
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1703. 1 

 

#direngezi tolga karayılan 

 

taxim ipek sokaktaki yaralılara yardım eden arkadaĢlar, 

sargı bezi ve buz ihtiyacındalar... #occupygezi 

#occupytaksim #direngezi #REDHACK 

1704. 1 

 

#direngeziparki Kaan 

 

yarın saat 19:00da denizli çınar meydanında gezi parkı 

için toplanıyoruz direniĢe devam @zekikayahan 

#direngeziparki rt lütfen 

 

1705. 1 

 

#direngezi Selçuk Yavuz  

 

Osmanbey Ramada önünde küçük çapta bir çatıĢma 

meydana geldi polis meydana çekiliyor #direngezi 

 

1706. 1 

 

#direngezi Kaan Bey 

 

EskiĢehir ayakta ! Eti parkında binler ayakta ! 

#occupygezi #direngezi 

 

1707. 1 

 

#direngezi kalkedonya 

 

taksimde havai fiĢekler #direngezi #occupygezi 

#direngeziparki 

 

1708. 1 

 

#direngeziparki Ömer Tekler 

 

Taksimhane nin arkasindaki otoparkta catisma var!!! 

#direnistanbul #DirenGeziParki 

 

1709. 1 

 

#direngeziparki kalkedonya 

 

taksimde havai fiĢekler #direngezi #occupygezi 

#direngeziparki 

 

1710. 1 

 

#occupygezi kalkedonya 

 

taksimde havai fiĢekler #direngezi #occupygezi 

#direngeziparki 

 

1711. 1 

 

#direngezi can isn't can 

 

Harbiye de sokak aralarında çatıĢma devam ediyor 

#dayangeziparkı #direngezi #occopygezi 

 

1712. 1 

 

#direngezi salihaksu 

 

Bugün taksim meydanda olanlar #direngezi 

http://youtu.be/RcAXfFwaVwg  

 

1713. 1 

 

#direngeziparki CosmicWave 

 

#eskisehir doktorlara yuruyoruz arkadaslar 

#direngeziparki 

 

1714. 1 

 

#SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

Ecem Yazar 

 

An itibariyle Istiklal 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil #DirenGaziParki 

#GeziParkiCanlaBasla… 

http://instagram.com/p/Z_UIJAxsoF/  

 

1715. 1 

 

#tayyipistifa sinyal  

 

Tarlabasinda mahsur kaldik cikislar kapandi ama ruh 

inanilmaz kimse vazgecmiyor arabalar yaniyor 

#direngeziparkı #tayyipistifa 

 

1716. 1 

 

#tayyipistifa Deniz Gözler Özenç 

 

#tayyipistifa sloganları eĢliğinde inönü  

 

1717. 1 

 

#tayyipistifa Deniz Gözler 

Özenç   

 

#tayyipistifa sloganları eĢliğinde inönü 

https://vine.co/v/bY2P3PlXjJe  

 

1718. 1 

 

#direngezi Verdi-i Cenan 

 

Ġstanbul barosu alt kati revir oluyor. #direngeziparki 

#direngezi 

 

1719. 1 

 

#direngezi CanberkCura 

 

Goztepe-karsiyaka ayni otobuslerde istanbula gidiyosa 

biseyler degisiyo #direngezi 

 

1720. 1 

 

#direngeziparki Verdi-i Cenan 

 

Ġstanbul barosu alt kati revir oluyor. #direngeziparki 

#direngezi 

 

1721. 1 

 

#occupygezi Verdi-i Cenan 

 

Ġstanbul barosu alt kati revir oluyor. #direngeziparki 

#direngezi 

 

1722. 1 

 

#direngezi Ecem 

 

basmane çook karıĢıkmıĢ fuar alanına yaklaĢmayın 

#direngezi 

 

1723. 1 

 

#direngezi Begüm ÇalıĢkan 

 

Balık pazarında mercan kokoreçin üst katındaki Ermeni 

Kultur'ün kapıları tüm Taksim direniscilerine açıktır 

#geziparkicanlabasla #direngezi 
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1724. 1 

 

#direngezi tezerkayacan 

 

Amed'den, Ankara'dan, Ġzmir'den, EskiĢehir'den, 

Taksim'den geliyoruz. Ya hep beraber ya hiç birimiz! 

#direngezi 

 

1725. 1 

 

#direngeziparki Kerem Deniz Koç 

 

Yarin 18 00 da Atakum Anfi Tiyatrosu onunde 

toplaniyoruz #direngeziparki 

 

1726. 1 

 

#direngezi Dilsad Terzioglu 

 

TARLABAġINA ARKADAN GĠRECEKLERMĠġ 

PANZERLER GELĠYOR DĠKKATTTTĠ!!!! #direngezi 

 

1727. 1 

 

#direngezi Hazal Küçükokur 

 

****** da yırtsanız o insanları ordan 

çıkaramayacaksınız. Hangi kısmını anlamadınız? 

#direngezi #occupygezi 

 

1728. 1 

 

#direngezi Egemen BaĢar 

Sarıbey 

 

yerler biber gazı kovanlarından görünmüyor.ne bu nefret 

kendi halkına karĢı? #direngezi 

 

1729. 1 

 

#direngeziparkı Umut Güler 

 

#direngeziparki #direngeziparkı SAAT 17:00'DA 

CUMHURĠYET MEYDANINDA DESTEK AMAÇLI 

TOPLANIYORUZ UYUMA ANTALYA DESTEK OL 

BAYRAĞINI KAP GEL ! 

 

1730. 1 

 

#direngezi Emre Karabacak 

 

Fethiye Belediyesi, Taksim'deki vatandaĢları unutup 

Ģampiyonluk kutlaması yapan vatandaĢını duyarlı olması 

için anonsla uyarıyor #direngezi 

 

1731. 1 

 

#direngezi gulzade 

 

DUYURALIM! 

Taksimden giriĢteki ilk sokak ipek sokak makine 

müh.odası.gönüllü sağlık çalıĢanları ilk yardım yapıyor 

#direngezi 

 

1732. 1 

 

#direngezi Özgür 

 

Divan Oteli tweetter sayfasında isminin hemen altına 

#direngezi azmıs; bravo ! Bugün kapılarını açarak bir 

sembol oldular.@DivanOteli‖ 

 

1733. 1 

 

#tayyipistifa Kongo 

 

karsıyaka carsı bu geceden itibaren istanbula 50 otobus 

kaldırıyo turkleri duruduramazsın ***** ****** 

amerikalısı #tayyipistifa‖ 

 

1734.  #tayyipistifa @DemircanKprc 

 

karsıyaka carsı bu geceden itibaren istanbula 50 otobus 

kaldırıyo turkleri duruduramazsın ***** ****** 

amerikalısı #tayyipistifa‖ 

 

1735. 1 

 

#direngezi Gizem 

 

Ankara'da Tunalı civarlarında kurusıkı atıldı, kafelerden 

gözaltına alına insanlar var. #direngezi @okanbayulgen 

@MeltemArikan 

 

1736. 1 

 

#direngezi HĠLAL ġAHĠN 

 

Ģuan polis panzerleri doğrudan kalabalığın üstüne sürüyor 

resmen katliam yapıyorlar asker yardım et #direngezi 

#TürkiyemDireniyor 

 

1737. 1 

 

#direngeziparki Tuygan Seferoglu 

 

yarın 17:00 Trabzon Öğretmen Evi önünde toplanıyoruz.. 

bu duruma sessiz kalma Trabzon.. #direngeziparki 

@Emiroglu_61 @tlg_dmrbg yayalim 

 

1738. 1 

 

#SesVerTürkiye

BuÜlkeSahipsiz

Değil 

 

Tuz Kral'dan ♛ 

 

Taksim'de vatandaslarimiza yapilanlari kiniyoruz! 

#direngaziparki #sesverturkiyebuulkesahipsizdegil 

 

1739. 1 

 

#direngezi Verd-i Cenan 

 

Karsiyaka ve Goztepe taraftarlari Ġstanbula dogru yola 

ciktilar#direngaziparki #direngezi 

 

1740. 1 

 

#direngezi Divergent 

 

taksime çok sayıda polis aracı geliyor. toplu bir sekilde 

durmaya gayret edin dikkatli olun! kafayı yemiĢ durumda 

bu polisler. #direngezi 
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1741. 1 

 

#direngeziparki Arzu Özyazgan 

 

ĠZMĠR'E DUYURU! Yarın saat 17.00'da Fuar Kültürpark 

Kaskatlı Havuz'da toplanıyoruz! #direngeziparki  

 

1742. 1 

 

#direnankara Modafobik 

 

BEHZAT AMĠRĠM de Ankarada, direniĢte! 

#direngeziparki #ankara #direnankara  

 

1743. 1 

 

#direngeziparki Modafobik 

 

BEHZAT AMĠRĠM de Ankarada, direniĢte! 

#direngeziparki #ankara #direnankara  

 

1744. 1 #occupygezi Deha Acmazlale 

 

Nisantasinda barikatlar hazir #Anonymous 

#AnadoluAjansı #GeziParkıDireniyor #occupygezi  

 

1745. 1 #direngezi Faruk Erman 

 

kadıköy'de Ģimdiden barikatlar kuruluyor...#direngezi 

 

1746. 1 #direngeziparki Golden Glider 

 

Fethiye kültür merkezinde pazar günü saat 14:00' de 

toplanıyoruz destek lütfen arkadaĢlar #direngeziparki 

 

1747. 1 #direngezi inci Ģirin 

 

Polis istiklali ablukaya almaya baĢlayacak. Ayrıca gerçek 

mermi kullanılıyor iddiları baya baya ciddidir. RT! 

#occupygezi #direngezi 

 

1748. 1 #direngezi Zug Zwang 

 

Ankara: Gaz maskeleri dagitm yerlerimi Kizilay-Milli 

Piyango Önü Yüksel Caddesi-Dost Kitap Tunus Caddesi-

Shell Benzinlk #diren06 #direngezi 

 

1749. 1 #direngezi Verdi-i Cenan 

 

Bakik pazari mercan kulturun istu Ermeni kultur dernegi 

kapilari acildi#direngaziparki #direngezi 

 

1750. 1 #direngezi Mistır Gezellig 

 

RT @evrimguvenc: Yarım saat önce Ġstiklal 

https://www.youtube.com/watch?v=NQW5yjZkSBo&fea

ture=youtube_gdata_player … Az öne panikle bi kaçıĢma 

oldu ama Ģimdi saflar sıklaĢıyor yine #direngezi 

 

1751. 1 #direnizmir Pavel KORÇAGĠN 

 

Ġzmir'de Ģuan kitle sevinç pastanesin önünde. Yollar 

kapatıldı. Kitle direniyor #direnizmir #DirenGeziParkı 

RT 

 

1752. 1 #tayyipistifa Ozzy'nin Sakızı 

 

Ey tayyip Gavur dedigin Izmirliler geliyo gucumuze guc 

katiliyo asil simdi kork #direngaziparki #tayyipistifa 

 

1753.  #tayyipistifa @BtknAtn 

 

Ey tayyip Gavur dedigin Izmirliler geliyo gucumuze guc 

katiliyo asil simdi kork #direngaziparki #tayyipistifa 

 

1754. 1 #direngezi Ozkan Sarioglu 

 

Arkadaslar gunduzden beri insanlar mucadele ediyor. 

Yoruluyoruz, kacmaya useniyoruz..  Hadi gel moral ol 

bize! #direngeziparki #direngezi 

 

1755. 1 #direngeziparki Ozkan Sarioglu 

 

Arkadaslar gunduzden beri insanlar mucadele ediyor. 

Yoruluyoruz, kacmaya useniyoruz..  Hadi gel moral ol 

bize! #direngeziparki #direngezi 

 

1756. 1 #direngezi Gizem Su  

 

Dolmabahce'ye helikopterle gaz bombasi yagiyirmus. 

Allah ***** versin! #akpistifa #direngeziparki #direngezi 

 

1757. 1 #direngezi Mistır Gezellig 

 

HATIRLATMA! bütün bunlar bir gece hırsız gibi dozerle 

gezi parkına girilmesiyle baĢladı. kayıtlara geçsin... 

#direngeziparki #direngezi 

 

1758. 1 #direngeziparki Onur 

 

Yarin Boston Common'da Turkiyedeki direnise destek 

icin toplaniyoruz #direngeziparki #occupygezi 

#direngeziparkiboston 

 

1759. 1 #direngeziparki Gizem Su  

 

Dolmabahce'ye helikopterle gaz bombasi yagiyirmus. 

Allah ***** versin! #akpistifa #direngeziparki #direngezi 

 

1760. 1 #direngeziparki Mistır Gezellig HATIRLATMA! bütün bunlar bir gece hırsız gibi dozerle 

https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
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 gezi parkına girilmesiyle baĢladı. kayıtlara geçsin... 

#direngeziparki #direngezi 

 

1761. 1 #occupygezi Onur 

 

Yarin Boston Common'da Turkiyedeki direnise destek 

icin toplaniyoruz #direngeziparki #occupygezi 

#direngeziparkiboston 

 

1762. 1 #tayyipistifa Hasan Balcı 

 

KarĢıyakalılar ve Göztepeliler 51 otobüs 26 minibüs ile 

Ġstanbul yoluna çıktı.. Gavur Ġzmir geliyor!! 

#direngaziparki #tayyipistifa 

 

1763. 1 #tayyipistifa Banu Bingöl Akın 

 

Ġstanbul'da Ankara'da çıkıp meydanlara haykıran 

dostlar.... Cesur yüreklere sahipsiniz..#direngezipark 

#tayyipistifa 

 

1764. 1 #tayyipistifa Ġrem Özdemir   

 

Taksim'den tayyip istifa sesleri yükselmekte #tayyipistifa 

http://www.vgtv.no/#!/video/65023/direkte-live-

opptøyer-i-istanbul … 

 

1765. 1 #direngezi Zeynep Yılmazer 

 

Ġzmir'de Göz-Göz ve KSK taraftarları "Heryer Taksim 

Heryer DireniĢ"sloganlarıyla selamlaĢtı. #occupygezi 

#direngezi 

 

1766. 1 #direngezi videostar 

 

Hemen Benetton'ın ordaki bankamatikte soluklandık. 

Söylendiği gibi orda sağlıkçılar var #direngezi 

#gezibizim #geziicintaksime haberinizolsn 

 

1767. 1 #direngezi Midilli 

 

En çok Ģu gün taksimde olmak istiyorum içim acıyor 

#direngezi #direngezi 

 

1768. 1 #direngezi AHB 

 

Manisa; Yarın 19:00 Sekizler Parkı Manolya Meydanı 

Direniyor #7den77yeDireniyoruz #occupygezi #direngezi 

 

1769. 1 #direngezi Mrs. Mekkuin ∞ 

 

ÇarĢı barikatları aĢıp Gezi'ye ulaĢtı! 

#faĢizmekarĢıomuzomuza #direngezi 

 

1770. 1 #direnizmir Pavel KORÇAGĠN 

 

Ġzmir'de kitle Ģuan barikat kuruyor. MarĢlar söylüyor 

#direnizmir #DirenGeziParkı RT 

 

1771. 1 #direngezi serkeĢ panda 

 

barikatın orada yoğunluk var. her an bir Ģeyler 

yapabilirler. dikkat edin! konsolosluğun önündeler. 

#direngezi #occupygezi 

 

1772. 1 #direngezi HĠLAL ġAHĠN 

 

polis sayısı giderek artıyor en az 100 polis halkın üstüne 

yürüyor #direngezi 

 

1773. 1 #direngezi ġeyda 

 

Orada olamayan ben, yazılanları okudukça utanıyorum; 

gidebilip de gitmeyenler utanmıyor. #direngezi 

 

1774. 1 #occupygezi CAGRI 

 

Ġstiklalde son durum! #occupygezi #direngeziparki 

#tayyipistifa #hukumetistifa  

 

1775.  #occupygezi @bhanghaze 

 

Ġstiklalde son durum! #occupygezi #direngeziparki 

#tayyipistifa #hukumetistifa  

 

1776.  #tayyipistifa @bhanghaze 

 

Ġstiklalde son durum! #occupygezi #direngeziparki 

#tayyipistifa #hukumetistifa  

 

1777. 1 #tayyipistifa CAGRI 

 

Ġstiklalde son durum! #occupygezi #direngeziparki 

#tayyipistifa #hukumetistifa  

 

1778. 1 #direngezi Özlem Gündoğdu  

 

Taksim'e 20 otobüse takviye olarak 10 otobüs daha 

katılmıĢ.Lütfen RT yapıp taksimdekilere ulaĢtıralm! 

@SeckinOzdemir @DamlaSonmez #direngezi 

 

1779. 1 #direngezi Senay Tamam biz de sizin dilinizden bir kez daha soyleyelim 
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 Taksim'deki eli gaz bombali Yezidlerinizi geri 

cekin!#direngezi 

 

1780. 1 #direngezi Verdi-i Cenan 

 

Sadri AlıĢık sok no 19 Rönesans Otel yararlılara kapısını 

actı.#direngaziparki #direngezi 

 

1781. 1 #direngezi selc. 

 

TEKRAR EDIYORUM TOPHANE-FINDIKLI-

KARAKOY CIVARI IHTIYACI OLANLAR ICIN 

YARDIMA HAZIRIZ Bilgi Unıv. Yurdu Ogrencılerı 

#occupygezi #direngezi 

 

1782. 1 #direngezi Ozkan Sarioglu 

 

Bu arada trafikte herkes kornalara basiyor. Bu is burada 

kalmayacak. #direnturkiye #direngezi #occupygezi 

 

1783. 1 #direngezi ali caliskan 

 

Elindeki medya gucune ragmen, taksimde en kucuk 

yastaki bir birey kadar cesur olamadin @ntv @Haberturk 

#direngeziparki #direngezi 

 

1784. 1 #direngezi Ozkan Sarioglu 

 

Bu arada trafikte herkes kornalara basiyor. Bu is burada 

kalmayacak. #direnturkiye #direngezi #occupygezi 

 

1785. 1 #direngezi ali caliskan 

 

Elindeki medya gucune ragmen, taksimde en kucuk 

yastaki bir birey kadar cesur olamadin @ntv @Haberturk  

#direngeziparki #direngezi 

 

1786. 1 #direngeziparki 

 

Atakan AltıntaĢ 

 

@yunusgunce Yarın Bolu'da saat 19.00'da Ġzzet Baysal 

Caddesinde toplanıyoruz. #direngeziparki 

 

1787. 1 #tayyipistifa gozzy 

 

Burasi savas alani degil! Polis cekil artik!!! 

#polisgericekil #hukumetistifa #tayyipistifa 

 

1788. 1 #direngezi Özkan 

 

Galatasaray Lisesi kapılarını açtı ihtiyacı olanlar 

sığınabilir #direngezi #taksim @okanbayulgen 

@AHMTKURAL @LeventUzumcu @tolgacam  RT 

 

1789. 1 #direngezi serkeĢ panda 

 

arkadaĢlar sürekli takviye polis geliyor. herkes etrafını 

uyarsın! #direngezi #occupygezi 

 

1790. 1 #occupygezi marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa Ġstiklal 

benetton etrafında doktora acil ihtiyaç var! 

 

1791. 1 #tayyipistifa marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa Ġstiklal 

benetton etrafında doktora acil ihtiyaç var! 

 

1792. 1 #direngezi Verdi-i Cenan 

 

Tophane yurdu yardıma hazır#direngaziparki #direngezi 

 

1793. 1 #direngezi Deniz Koca 

 

taksime gelemedik bugün kartaldayiz.  Yarın 

yanınizdayiz #direngezi  

 

1794. 1 #occupygezi marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa HALKI 

DEMĠRÖREN VE MEYDAN ARASINDA KÖPRÜ 

YÖNTEMĠYLE SIKIġTIRACAKLARDIR!!!! 

 

1795. 1 #tayyipistifa marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa HALKI 

DEMĠRÖREN VE MEYDAN ARASINDA KÖPRÜ 

YÖNTEMĠYLE SIKIġTIRACAKLARDIR!!!! 

 

1796. 1 #direngezi videostar 

 

ARKADAġLAR TAKSĠMDE HELĠKOPTERLERLE 

PLASTĠK MERMĠ ATIġI BAġLAMIġ #direngezi 

#gezibizim #geziicintaksime #direngeziparki 

 

1797. 1 #direngezi Verdi-i Cenan 

 

Galatasaray lisesi kapılarını actı#direngaziparki 

#direngezi 

 

1798. 1 #direngeziparki videostar 

 

ARKADAġLAR TAKSĠMDE HELĠKOPTERLERLE 

PLASTĠK MERMĠ ATIġI BAġLAMIġ #direngezi 



425 

 

#gezibizim #geziicintaksime #direngeziparki 

 

1799. 2 #direngezi CM 

 

51 otobus 25 minimus gozgoz kafkaf direnise destege 

geliyor! #direngezi 

 

1800. 2 #direngezi   TC.ALAÇATILIAL

Ġ 

 

Mustafa Kemal Evladiyiz biz unutma!!!!!#direngezi 

IZMIRDE GELIYOR....... 

 

1801. 2 #occupygezi marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa harbiyede polis 

destek kuvvetlerle göstericilerin üstüne yürümeye baĢladı 

 

1802. 2 #tayyipistifa marsantropologu 

 

#occupygezi #direngeziparki #tayyipistifa harbiyede polis 

destek kuvvetlerle göstericilerin üstüne yürümeye baĢladı 

 

Tablo 4.6. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Özerklik Uzamı” Yönünde 

Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #direngezi Yüksel 

 

"@RenginArslan: Bugün bir mücadele bir kadını 

devleĢtirdi:kürsüde sunumu o yaptı. üç gündür burada. 

Bir kat daha sevdim @edihvet #direngezi" 

2.  #direngezi halilyıldıztekin 

 

Taksım gezıdekı mucadele neden Cudıye Zagrosa 

gosterılmedı orda gencecık KüRT fıdanlarını 

KüRDiSTAN manları yaktılar yınede #DirenGezi 

 

3.  #direngezi 

 

 

Semih ★   

 

Gezi Parkı'nda Ģu an çatıĢma var. Halk ile AKP köleleri 

arasında. #direngezi #gezibizim #GeziParkıBizim ek 

olarak; #EmekBizimdirBizimKalacak 

 

4.  #direngeziparki SinanÇ.  @sinancav

usoglu1 

 

#direngeziparki #occupygezi #gezibizim 

#konserdensonrageziparkına #  

 

5.  #direngeziparki Demetcan ☮  @Tem

muzunikisiii  

 

25.000olduk!!#GeziyeGeziyeKazanacağız #gezibizim 

#DirenGeziParki #occupygezi #geziparkı 

6.  #occupygezi SinanÇ.  @sinancav

usoglu1 

#direngeziparki#occupygezi#gezibizim 

#konserdensonrageziparkına #  

 

7.  #occupygezi Demetcan ☮  @Tem

muzunikisiii  

25.000olduk!!#GeziyeGeziyeKazanacağız #gezibizim 

#DirenGeziParki #occupygezi #geziparkı 

 

8.  #direngeziparki #kobane#TahirElçi 

✌♀  @caykahvebira 

#direngeziparki BĠZ karar verdik. O ağaçlar 

kesilmeyecek !!! 

 

9.  #direngeziparki Burak 

S.  @BurakSrmz 

Saraylara savaĢ, kulübelere barıĢ! - #OccupyGezi 

#DirenGeziParki #GeziBizim 

 

10.  #direngeziparki SevgiKECĠN  @sev

gikecin 

Taksimhepimizin!#direngeziparki#geziparkimadokunm

a  

 

11.  #direngeziparki Ahmet 

Tırak  @AGTirak  

#direngeziparki AVMlere karĢı direniĢ için sonuna 

kadar destek.Ancak umarım içine siyaset 

karıĢtırılmaz.YeĢilikoruyun! @memetalialabora 

 

12.  #direngeziparki BetülÖzkaya  @Bet

ulOzkaya 

#occupygezi #DirenGeziParki #gezibizim 

#geziyegeziyekazanacagiz #GeziĠçinTaksime 

 

13.  #direngezi ulrike madenhof 

 

en son tekel iĢçilerinin direniĢinde bu kadar 

umutlanmıĢtım #direngezi... Gezi Parkı özelinde 

herĢeye DĠRENĠġ! 

 

14.  #direngeziparki Duyarlı  @lvntkl  Sözüm çevreye değer veren markalara. Samimiyseniz, 

https://twitter.com/sinancavusoglu1
https://twitter.com/sinancavusoglu1
https://twitter.com/Temmuzunikisiii
https://twitter.com/Temmuzunikisiii
https://twitter.com/sinancavusoglu1
https://twitter.com/sinancavusoglu1
https://twitter.com/Temmuzunikisiii
https://twitter.com/Temmuzunikisiii
https://twitter.com/caykahvebira
https://twitter.com/caykahvebira
https://twitter.com/BurakSrmz
https://twitter.com/BurakSrmz
https://twitter.com/sevgikecin
https://twitter.com/sevgikecin
https://twitter.com/AGTirak
https://twitter.com/AGTirak
https://twitter.com/BetulOzkaya
https://twitter.com/BetulOzkaya
https://twitter.com/lvntkl
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 Gezi parkına yapılacak AVM'de yer almayacağınızı 

Ģimdiden açıklayın. #DirenGeziParki 

 

15.  #direngeziparki serkanbicer  @bicer

_serkan 

 

Bunlar yeĢili ya Parada yada salatada severler 

#direngeziparki#DirenReyhanlı#gezibizimistanbulbizi

m #gezideağaçnöbeti 

16.  #direngeziparki karapinardeniz  @de

niz_karapinar 

Sizin de soluduğunuz hava için sizin de özgürlüğünüz 

için size rağmen sizin için direniyoruz. 

#ayagakalktaksim #DirenGeziParki 

 

17.  #direngeziparki EceY  @eceyild #direngeziparki lise zamaninda öss telaĢında tek 

"nefes" aldigim yersin. O nefesi yok etmelerine izin 

vermeyelim yoksa boğulmamız pek yakın. 

 

18.  #direngeziparki Kadir   Meltem  

@kadofeckt 

Beton yapılar mı bizim geleçeğimiz?? Duvarlar 

arasında Nefes almak mı , yoksa ağaçlar arasında mı ?? 

#DirenGeziParkı #direngeziparki 

 

19.  #direngeziparki gizem k  @gizska 

 

kurtarsak da burayı her sene bu günlerde Ģenlik, festival 

yapılsa. ne güzel olur. #ayagakalk #direngeziparki 

#occupygezi 

 

20.  #direngeziparki Batuhan 

Duyargil  @29karakt

er 

Ağacı,devletten koruyoruz lan! Çok saçma. 

#direngeziparki 

21.  #direngeziparki timmytrotsky  @tim

mytauri  

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime#AyağaKalk#DirenGeziParkihtt

p://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksimeaya%C4%9Fakalkdirenge

ziparki?share_id=YkDqFSaMTJ&utm_campaign=twitt

er_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_sourc

e=share_petition … via @change 

 

22.  #direngeziparki 

 

TanemKenber  @Kir

miziiKedi  

 

GeziParki#DirenGeziParki#geziyegeziyekazanacagiz 

HayvaniOldurme 

http://distilleryimage7.ak.instagram.com/89f7061ec975

11e285f622000a1f8e95_7.jpg … 

 

23.  #occupygezi tolga   

 

#gezideağacnobeti Burada yaĢamak bir ağaç gibi tek ve 

hür ve bir orman gibi kardeĢçesine @okanbayulgen 

#occupygezi  

 

24.  #direngeziparki 

 

FatihYıldız  @fthyld

z7 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime#AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=iFGBSPCVwI&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

25.  #occupygezi Aslı Bora    

 

#DirenGeziParkı #gezibizim #occupygezi Gezi'deki 

kalabalığı görmezden gelemeyeceksiniz! 

 

26.  #occupygezi Valiente!   

 

Baskici aileye diren, dayakci istismarci kocaya diren, 

despot basbakana diren. Biat kulturune karsi 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

27.  #direngeziparki 

 

TanerTopcu  @Tnrt

pc  

 

Mangalda kül bırakmayan siyasetçiler,sanatçılar 

veEğitim dünyası!Ġnsanların nefes alma hakkı ve doğa 

katlediliyor,nerdesiniz#DirenGeziParki 

 

28.  #direngeziparki 

 

HilalÖzbağ  @Hilal

Ozbag 

 

Gezi cok guzel @okanbayulgen cok guzel. Nobeti 

paylasmayi ihmal etmeyin. #direngeziparki 

#geziyegeziyekazanacagiz #geziparkınadokunulmasın 

https://twitter.com/bicer_serkan
https://twitter.com/bicer_serkan
https://twitter.com/deniz_karapinar
https://twitter.com/deniz_karapinar
https://twitter.com/eceyild
https://twitter.com/kadofeckt
https://twitter.com/kadofeckt
https://twitter.com/gizska
https://twitter.com/29karakter
https://twitter.com/29karakter
https://twitter.com/29karakter
https://twitter.com/timmytauri
https://twitter.com/timmytauri
https://twitter.com/KirmiziiKedi
https://twitter.com/KirmiziiKedi
https://twitter.com/fthyldz7
https://twitter.com/fthyldz7
https://twitter.com/Tnrtpc
https://twitter.com/Tnrtpc
https://twitter.com/HilalOzbag
https://twitter.com/HilalOzbag
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29.  #direngeziparki 

 

S.  @123selmos 

 

Londradaki minicik bir agaci bile budayip buyutuyorlar 

#DirenGeziParki 

 

30.  #direngeziparki 

 

dilanalma  @mypap

erboat 

 

"doga herkesin ihtiyacina yetecek kadarini saglar, fakat 

herkesin hirsini karsilamaya yetecek olani degil." 

#DirenGeziParki 

31.  #direngezi 

 

Gürkan Özturan 

 

#GeziPark may be small...But it's OURS and it is 

DEAR! #OccupyGezi #DirenGezi 

 

32.  #direngeziparki 

 

burakbaltaci  @bltcb

rk 

 

#GeziyeGeziyeKazanacagiz 3köprü ve bağlantıyolları 

aĢkına kesilen nice ağaç için tepkimizi durdurmak 

adına yem mi #geziparkı #direngeziparki 

 

33.  #occupygezi 4 Yapraklı Yonca  

 

Hey güzel insanlar hadi gelin #yaĢasınağaçlar 

#direngeziparkı iyi ki geldim oh ağaçlar mis! herkes 

kararlı giden yok! Bekleriz sizi de! 

 

34.  #direngeziparki 

 

Deniz 

Öztürk  @livaneli8 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

35.  #direngeziparki 

 

#Bolivyalı  @Milita

nAnarsit 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

36.  #occupygezi Deniz 

Öztürk  @livaneli8 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

37.  #occupygezi  #Bolivyalı  @Milita

nAnarsit 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

38.  #direngeziparki 

 

T.C. denge 

valli  @dengevalli20

11 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/tr/kampanyalar

/taksim-i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-

aya%C4%9Fakalkdirengeziparki?share_id=ujekLkAuK

M&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_med

ium=twitter&utm_source=share_petition … @change 

aracılığıyla 

 

39.  #occupygezi Gülçin Uysal    

 

Hey izmirli, yıkılacak olan Ģehrin göbeğindeki tek yeĢil 

alan olan izmir fuarı olabilirdi. Mesele istanbul 

meselesi değil #occupygezi 

 

40.  #direngeziparki 

 

HazarYildirim  @ha

zaryildirim 

Ağaçları kesenin ****** keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

41.  #occupygezi  HazarYildirim  @ha

zaryildirim 

Ağaçları kesenin ****** keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

42.  #occupygezi Hazar Yildirim    

 

Ağaçları kesenin ******keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

43.  #direngeziparki 

 

CGDM  @CigdemG

LGN 

 

#gezideagacnobeti canli yayin #DirenGeziParki 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-

gezi-parkinda-310.html … 

 

44.  #direngeziparki 

 

Rojda 

Demirer  @rojdade

mirer__ 

Agaclar nefes almaya devam edebilsin diye bu direnis! 

Bu kadar insani bu kadar yalin bu kadar 

vicdani!#direngeziparki http://pnr.ma/eBRDHE  

 

45.  #direngeziparki alp #direngeziparki #ayagakalk #gezideağacnobeti 

https://twitter.com/123selmos
https://twitter.com/mypaperboat
https://twitter.com/mypaperboat
https://twitter.com/bltcbrk
https://twitter.com/bltcbrk
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/CigdemGLGN
https://twitter.com/CigdemGLGN
https://twitter.com/rojdademirer__
https://twitter.com/rojdademirer__
https://twitter.com/rojdademirer__
http://pnr.ma/eBRDHE
https://twitter.com/alpoztekin
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 oztekin  @alpozteki

n  

 

#GeziBizim #GeziPark #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezi#OccupyTaksimhttp://www.paylas.com/ca

nli-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

 

46.  #occupygezi KARAN    

 

"Ben zaten artık 76 yaĢımdayım. Alsın beni hapse atsın 

ama bu ağaçları bıraksın." #DirenGeziParkı 

#occupygezi http://www.59saniye.com/taksim-gezi-

parki-protestosuna-katilan-nine/ … 

 

47.  #occupygezi Sidar Gürkan    

 

Bu sese kulak versin vermesi gerekenler... 

http://youtu.be/ubYaQ36RuA  #GeziyeGeziyeKazanac

agiz #DirenGeziParkı #GeziBizim #occupygezi 

 

48.  #direngeziparki 

 

Pomak  @pomaktim

ras 

Cuma saat 19.00'da Ġstanbul'u ve yaĢamı savunmaya 

Gezi Parkına #direngeziparki  

 

49.  #occupygezi Damla    

 

Evet Ġzmir'de de Gezi Parkı icin direniĢ ve dayanıĢma 

baĢ gösteriyor ve biz de toplanıyoruz #gezibizim 

#geziparkı #occupygezi 

 

50.  #direngeziparki 

 

SodaLemon 

Salt  @SodaLemonS

at  

#DirenGeziParki 3-5 ağaca binlerce kiĢinin sahip 

çıkacağınıVEhatta o 3-5 ağacın nöbetini tutacaklarını 

söyleselerdi buna Kadir bile inanmazd 

 

51.  #direngeziparki 

 

Esinti  @esinti_nutu

k 

 

Agaclar icin direnen insanlik ormani; #DirenGeziParki 

52.  #direngeziparki 

 

UğurBAYHANER  

@ugurbayhaner 

 

@barbarossansal @okanbayulgen @sadicece 

@metinuca @kayitsizhal #direngeziparki 

#geziparkibizim #occupygezi hepsi oradaydı... 

Varolsunlar!.. 

 

53.  #occupygezi  UğurBAYHANER  

@ugurbayhaner 

 

@barbarossansal @okanbayulgen @sadicece 

@metinuca @kayitsizhal #direngeziparki 

#geziparkibizim #occupygezi hepsi oradaydı... 

Varolsunlar!.. 

 

54.  #occupygezi TWĠTTER 

GAZETESĠ    

 

Hindistan - 1730'da saray yapımı için ağaç kesilmesine 

karĢı çıkan 360 kiĢi ağaçlara sarılarak kesimi durdurdu! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

55.  #direngeziparki 

 

sngl  @snglcsknn 

 

Yasasin Parklarin Kardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı  

 

56.  #occupygezi  sngl  @snglcsknn 

 

Yasasin Parklarin Kardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı  

 

57.  #occupygezi  sngl   

 

Yasasin Parklarin Kardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı  

 

58.  #occupygezi Furkan Topaloğlu    

 

kimolursanoldevrimci,islamcı,ülkücü,anarĢist,atesist 

yine gel GEZĠYE gel ağaçına sahip çık yaĢamına sahip 

çık #occupygezi #DirenGeziParkı 

 

59.  #direngeziparki 

 

Korhan 

Savran  @Korhansa

vran 

 

Turkiye belki de cumhuriyet tarihinin en buyuk sosyal 

sorumluluk ve duyarlilik hareketine imza atiyor.Ne 

guzel insanlar... 

#DirenGeziParki 

 

60.  #direngeziparki 

 

Serhan 

Baykan  @serhanba

ykan  

 

Ne gururludur o agaclar simdi guzel insanlara battaniye 

@okanbayulgen 'e kitap ve dunyanin dort yaninda bize 

sembol olmaktan #direngeziparki 

 

61.  #direngeziparki dcancelik  @ohaCan

n  

 

Siz iki ağaçı kesmeye kalkıĢtınız, biz binlerce ağaç 

olarak dur demeye, nefes almaya geldik! 

#direngeziparkı #DirenGeziParki 

https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/pomaktimras
https://twitter.com/pomaktimras
https://twitter.com/SodaLemonSalt
https://twitter.com/SodaLemonSalt
https://twitter.com/SodaLemonSalt
https://twitter.com/esinti_nutuk
https://twitter.com/esinti_nutuk
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/snglcsknn
https://twitter.com/snglcsknn
https://twitter.com/snglcsknn
https://twitter.com/Korhansavran
https://twitter.com/Korhansavran
https://twitter.com/Korhansavran
https://twitter.com/serhanbaykan
https://twitter.com/serhanbaykan
https://twitter.com/serhanbaykan
https://twitter.com/ohaCann
https://twitter.com/ohaCann
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62.  #direngeziparki sngl  @snglcsknn  

 

@memetalialabora YasasinParklarinKardesligi 

#occupygezi #direngeziparki #agacasaril #gezipizim 

#Geziparkı  

63.  #occuypgezi 

 

Bisikletli UlaĢım    

 

1 Haziran C.tesi 16:00'da bisikletlerle Taksim Gezi 

Parkı'na sahip çıkmaya gidiyoruz! #DirenGeziParkı 

#OccupyGezi 

http://fb.com/events/315194611946212/ … 

 

64.  #occuypgezi 

 

  r l    

 

#DirenGeziParkı #occupygezi "Orada o kadar agaç yok 

ki" diyen ODUNLARA sesleniyorum: tek bir ağaç dahi 

olsa yıkılmayacak!!! 

65.  #occuypgezi 

 

Davut G.    

 

#occupygezi ve Ģimdi 40000 kiĢi var o parkta, bir ağaç 

gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeĢçesine.. 

 

66.  #direngeziparki Levent 

Tayman  @leventtay

man  

#geziparki #occupygezi #occupygezi #direngeziparki 

haklarımızı koruyan dostlarımız için su,yiyecek,bira 

aklınıza ne gelirse yollayın..Hadi. 

 

67.  #direngeziparki 

 

nergis 

öztürk  @nergisozt  

YasasinParklarinKardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı 

@firattanis 

 

68.  #occuypgezi 

 

Levent 

Tayman  @leventtay

man  

#geziparki #occupygezi #occupygezi #direngeziparki 

haklarımızı koruyan dostlarımız için su,yiyecek,bira 

aklınıza ne gelirse yollayın..Hadi. 

 

69.  #occuypgezi 

 

nergis 

öztürk  @nergisozt  

YasasinParklarinKardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı 

@firattanis 

 

70.  #occuypgezi 

 

Abc   

 

@loplopculer @S_Gurmeler #occupygezi sizsiz tatsiz 

tuzduz! Sadece yemek icmekle olmuyor..antep hatay vs 

guzelde, hani #gezideağaçnöbeti ?? 

 

71.  #occuypgezi 

 

Valiente!    

 

Dogayi ve kendinden olani sevmeyen kimi sevebilir 

dunyada? Yalniz guzel ulkemin tum ezilmisleri icin 

diren! #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

72.  #occuypgezi 

 

elif ılgaz    

 

Redhack Belgeselini izliyoruz.. #occupygezi 

#gezibizimdir  

 

73.  #occuypgezi 

 

Valiente!    

 

Tum agaclar icin ve agac gibi sessiz duragan milyonlar 

icin diren! Insanligi onuru gostermek icin diren! 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

74.  #occuypgezi 

 

Ali    

 

YeĢilin, doğanın dostu tüm insanlara gelsin... 

#occupygezi #DirenGeziParkı 

http://fizy.com/s/3xn3wl  

 

75.  #occuypgezi 

 

semra akay    

 

Uzun suredir belki ilk defa herkes ayni fikri paylasiyor 

bu da mi yetmez acep #occupygezi 

#geziparkınadokunulmasın#GeziParkıĠçinTaksime 

 

76.  #occuypgezi 

 

Mehmet Atlinar    

 

Cocuklarinizn Agaclarin AVM lerdeki plastik 

palmiyeden ibaret olmadigini bilsin diye Taksimde 

direnise davet var #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

77.  #occuypgezi 

 

Yigit Acar   

 

Göztepe Parkı, KuĢdili Çayırı, HaydarpaĢa Garı, 

Çamlıca Tepesi, Atatürk Orman Çiftliği için buradayız.. 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

78.  #occuypgezi 

 

Valiente!    

 

@edihvet Tum agaclar ve agac gibi sessiz suskun 

milyonlar icin diren! #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

79.  #direngeziparki 8▲  @ Gezi parki tehlikede rihanna gelmis cok mu ? 

https://twitter.com/snglcsknn
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/nergisozt
http://fizy.com/s/3xn3wl
https://twitter.com/AgnostkPortakal
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 AgnostkPortakal  

 

#DirenGeziParki #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezipark #occupygezi 

#GezideAğaçNöbeti 

 

80.  #occuypgezi 

 

8▲  @

AgnostkPortakal  

 

Gezi parki tehlikede rihanna gelmis cok mu ? 

#DirenGeziParki #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezipark #occupygezi 

#GezideAğaçNöbeti 

 

81.  #direngeziparki H. Cenk 

Dereli  @hcenkderel

i 

#OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

82.  #occuypgezi 

 

H. Cenk 

Dereli  @hcenkderel

i 

#OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

 

83.  #occuypgezi 

 

H. Cenk Dereli #OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

 

84.  #direngeziparki Enis 

Durak  @EnisDurak

35 

#gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

85.  #occuypgezi 

 

Enis 

Durak  @EnisDurak

35 

#gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

 

86.  #occuypgezi 

 

Enis Durak   #gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

 

87.  #occuypgezi 

 

Zehra Kafkaslı   

 

―@elifilgaz: Redhack Belgeselini izliyoruz.. 

#occupygezi #gezibizimdir ‖ 

 

88.  #occuypgezi 

 

TWĠTTER 

GAZETESĠ    

 

3. Köprü için 2.3 milyon ağacın kesilmesi 

öngörülüyordu, Ģimdiye kadar 1 milyon ağacın 

kesildiği tahmin ediliyor #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

89.  #occuypgezi 

 

arıza deli    

 

sizin gaziniz varsa bizim maskemiz var! #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #geziparki 

#DirenGeziParkı http://twitpic.com/cucxr0  

 

90.  #occuypgezi 

 

Görk   

 

OOO! Red'de gösterildiyse bu kitleyi zor durdururlar 

artık! @TheRedHack #occupygezi #gezibizimdir 

 

91.  #occuypgezi 

 

burcu canal    

 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #occupygezi 

yeni donduk #kopuk imzamizi attik kalbimiz sizinle 

#direngeziparkı  

 

92.  #occuypgezi 

 

Tunç Toker   

 

Direne direne kazanacağız.. 

http://nuve.biz/2013/05/30/kocaelili-cevrecilerin-dubai-

port-zaferi/ … #occupygezi #DirenGeziParkı 

#GeziBizim #inadinagezi 

 

93.  #direngeziparki özlem  @ozlem_unl

uu 

doların değil doğanın yeĢili için #direngeziparki 

94.  #direngeziparki ertan 

çelik  @_ertancelik 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/tr/kampanyalar

/taksim-i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-

aya%C4%9Fakalkdirengeziparki?share_id=oYjAwRIsf

q&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_medi

um=twitter&utm_source=share_petition … @change 

aracılığıyla 

95.  #occuypgezi 

 

Mustafa Berk 

BaĢyurt   

 

Taksim her zaman direniĢin ve emekçinin yeri olmuĢtur 

öyle kalacak. Haydi çevreci doga severler 

#direngeziparkı #occupygezi 

https://twitter.com/AgnostkPortakal
https://twitter.com/AgnostkPortakal
https://twitter.com/AgnostkPortakal
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
http://twitpic.com/cucxr0
https://twitter.com/ozlem_unluu
https://twitter.com/ozlem_unluu
https://twitter.com/_ertancelik
https://twitter.com/_ertancelik
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96.  #direngeziparki SILAIRMAK  @sila

irmakK  

 

Bu gece ki konserde eğlendikten sonra gezi parkında da 

ağaçlarımıza selam verdik #dayangezipark 

#DirenGeziParki #gezibizim #geziparkı 

97.  #direngeziparki arzut.  @arzuturkscl

ptr 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=BXsdVQDbVt&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … @change aracılığıyla 

98.  #direngeziparki Tuğçe 

Selçuk  @TuceSelcu

k 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

https://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=nItSjJxGfK&utm_campaign=t

witter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_so

urce=share_petition … @change aracılığıyla 

 

99.  #occuypgezi 

 

Zetnox  

 

Fark sensin anla! PaylaĢ, sesini çıkar, kayıtsız kalma, 

ağaçsız büyümesin çocuklarımız. #occupygezi 

#DirenGeziParki #GeziyeGeziyeKazanacagiz 

 

100.  #occuypgezi Burak Kara  Ağaçlar bizim #geziparkı bizim! #occupygezi 

 

101.  #occuypgezi Güney   

 

Hic biseyin yoksa, burdaki agaclara nefes borcun var. 

Son nefesine kadar #gezibizimdir #OccupyGezi 

 

102.  #direngeziparki Feridun 

Fikret  @feridunfikr

et 

senin oksijenin senin parkın ve bizim Türkiyemiz 

!!!!!.!!! #gezibizimdir #GeziParkıĠçinTaksime 

#geziparki #DirenGeziParki 

 

103.  #occuypgezi TC #ATATÜRK 

Gençliği  I  

 

AVM'leriniz sizin olsun, doğamız bizim! Sağlıklı bir 

yaĢam, temiz hava herkesin hakkı! YaĢamak bizler 

kadar ağaçların da hakkı!! #occupygezi 

 

104.  #occuypgezi Berkay Karakaya   

 

Ku ra bi ye tayyip kurabiye tayyip kurabiyee kurabiye 

tayyip #occupygezi #GeziBizim #geziparki 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

105.  #occuypgezi TGB    

 

AKP zihniyetinin Gezi Parkı'ta söktüğü ağaçları 

yeniden dikmeye gidiyoruz! 

http://bit.ly/17AIIzV  #occupygezi  

 

106.  #direngezi Didem Özbilen 

 

#direngezi #direngeziparki #OCCUPYGEZI 

#Occupygezipark #direniĢ #GEZIBIZIM 

#TaksimGeziParkınaDokunma 

 

107.  #direngeziparki Cihan 

Ersoy  @Cihanersoy

80 

 

Yarin ki ilk iĢim sabah sinavimdan cikip hemen gezi 

parkina gitmek #direngeziparki 

#geziparkınadokunulmasın 

 

108.  #occuypgezi Didem Özbilen 

 

#direngezi #direngeziparki #OCCUPYGEZI 

#Occupygezipark #direniĢ #GEZIBIZIM 

#TaksimGeziParkınaDokunma 

 

109.  #occuypgezi Mehmet Ali 

YÜCEL    

 

―@elifilgaz: Redhack Belgeselini izliyoruz.. 

#occupygezi #gezibizimdir ‖ #direngeziparkı 

 

110.  #direngeziparki BüĢra 

Özdemir  @busralisi

ndan 

 

Ağaçlar için direnen insanlık ormanı.. Gezi parkına 

gidemeyenler için link ; http://www.paylas.com/canli-

yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

#direngeziparki 

 

https://twitter.com/silairmakK
https://twitter.com/silairmakK
https://twitter.com/arzuturksclptr
https://twitter.com/arzuturksclptr
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/busralisindan
https://twitter.com/busralisindan
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111.  #direngeziparki Yasemin 

Ö.  @egi_veritas 

 

#direngeziparki  "bir ağaç gibi tek ve hür ve orman gibi 

kardeĢçesine" diyenlerin direniĢi 

 

112.  #direngeziparki senaysubasi  @senay

subasi  

 

Insan kendi tabiatıni yok edemez #direngeziparki 

 

113.  #direngezi collective 

 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

114.  #direngeziparki collective  @dilaray

ucesoy 

 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

115.  #occuypgezi collective  @dilaray

ucesoy 

 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

 

116.  #occuypgezi 4 Yapraklı Yonca  

 

Gülümseyen ağaç seven insanlar :) #occupygezi 

#direngeziparkı #yaĢasınağaçlar #4theloveoftrees :) 

 

117.  #occuypgezi Serkan Günel   

 

Saat 01:45 itibariyle #DirenGeziParkı #occupygezi 

#taksimbizimistanbulbizim 

http://yfrog.us/jtwa9mmotszlpjqtytiscftzz … 

 

118.  #direngeziparki DLR  

 

Iyi geceler geziparki, sabah kus sesiyle agac kokusuyla 

uyanin #direngeziparkı #occupygezi #gezibizim 

#agacasaril 

 

119.  #direngeziparki Yelta 

Köm  @yeltakom 

 

Bu gece çok daha kalabalık , #geziparkiicintaksime 

#direngeziparki http://instagram.com/p/Z9FTPRDNsb/  

 

120.  #direngeziparki Uğurcan 

Kaya  @uurcank 

adam gibi bir sehir planlama icin #direngeziparki 

 

121.  #direngeziparki Ertuğrul 

Karahan  @ErtKarah

an 

 

Direne direne kazanacağız! #OccupyGezi 

#DirenGeziParki #GeziBizim 

 

122.  #occuypgezi Emek Dünyası   

 

#DirenGeziParkı çağrısına katılım 20 bini geçti, direniĢ 

sürüyor http://emekdunyasi.net/ed/toplum-

yasam/21419-direngeziparki-cagrisina-katilim-20-bini-

gecti-direnis-suruyor#.UafiKaomcPw.twitter … 

#GeziParkıĠçinTaksime #occupygezi @denizatam 

 

123.  #occuypgezi                
 

Emek Dünyası   

 

#DirenGeziParkı çağrısına katılım 20 bini geçti, direniĢ 

sürüyor http://emekdunyasi.net/ed/toplum-

yasam/21419-direngeziparki-cagrisina-katilim-20-bini-

gecti-direnis-suruyor#.UafiKaomcPw.twitter … 

#GeziParkıĠçinTaksime #occupygezi @denizatam 

 

124.  #direngeziparki Duygu  @duyguteki

nel 

 

Gece nöbeti. #DirenGeziParki 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #geziparki 

http://instagram.com/p/Z9AJifxTgZ/  

 

125.  #occuypgezi gma 

 

#direngeziparkı diren ki nefes alabilelim. #gezibizim 

#occupygezi #ayağakalktaksim 

 

126.  #direngeziparki Huseyin 

Dogus  @huseyindo

gus 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=arWBJEwcMU&utm_campai

gn=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&ut

m_source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

127.  #direngezi Damlayan Duygu 

 

#direngeziparkı #direngezi #gezibizim #geziparki  

 

https://twitter.com/egi_veritas
https://twitter.com/egi_veritas
https://twitter.com/senaysubasi
https://twitter.com/senaysubasi
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/uurcank
https://twitter.com/uurcank
https://twitter.com/ErtKarahan
https://twitter.com/ErtKarahan
https://twitter.com/ErtKarahan
https://twitter.com/duygutekinel
https://twitter.com/duygutekinel
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/huseyindogus
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128.  #direngeziparki Burak 

Yarkent  @burakyar

kent  

 

Bu kabadayiligin bu vurdumduymazligin manasi ne? 

"Agaclar kesilmesin" diye halkin sokaga dokuldugu tek 

ulke herhalde Turkiye #direngeziparki 

 

129.  #direngeziparki Ceylan 

Parlakay  @ceylanpa

rlakay 

 

Bir seyler degisiyor ya da degisecek gibi... #occupygezi 

#direngeziparki #gezibizim #geziparki 

 

130.  #occuypgezi HerġeyeKarĢıyım!!!

   

 

#OccupyGezi park bizim 

 

131.  #occuypgezi HerġeyeKarĢıyım!!!

   

 

#OccupyGezi KORUYUN BIZIMDI BIZIM KALSIN 

 

132.  #direngeziparki özge 

erdem  @osgeosge 

 

#Occupygezipark #DirenGeziParki #gezibizimdir 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

133.  #occuypgezi HerġeyeKarĢıyım!!!

   

 

#OccupyGezi agaci seven INSANDIR 

 

134.  #direngeziparki ġeyma 

Yamalı  @seymayml 

 

Yeter artık avmlerinizi alın bi tarafınıza *****, yeĢile 

hasret büyüyor çocuklarımız betonarmelerin arasında 

#DirenGeziParki 

 

135.  #occuypgezi MüĢerref Kutlu   

 

Kendi türünü- cinsini katletmekten, yakmaktan 

utanmayan egemen sınıf; sanmıyorum ki doğayı yok 

etmekten utanıp sıkılsın... #occupygezi 

 

136.  #direngeziparki ÇELĠKAY  @Celika

yKaya 

 

Gezi Parkini cok seviyorum, kimi zaman alip basimi 

tek basima kafa dinliyorum... En iyi dostum oluyor, 

kaptirmam size! #direngeziparki 

 

137.  #direngeziparki bekir 

aksoy  @bekyrr 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=jEamehDuKy&utm_campaign

=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_

source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

138.  #direngeziparki Dyt.Serap 

Ünal  @DytSerapUn

al 

 

Allah sormaz mı o ağaçların hesabını sevgili din 

kardeĢim!!!? #direngeziparki 

 

139.  #direngeziparki FARKLI 

AYNILAR  @TUR

GAYDIN52 

 

7 sinden 70 ine herkes #DirenGeziParki nda Anlayın 

artık orası devletin değil HALKIN yeri… 

 

140.  #direngeziparki Ekin 

Ozan  @ekinnozann 

 

Ġstanbul'un ortasında bir park düĢünün, size 

@okanbayulgen 'in gece yarısında kitap okuduğu 

#TaksimBizim #Occupygezipark #direngeziparki 

 

141.  #direngeziparki Bahar  @baharoei 

 

Gezi parkina gelin! Ġmza verin! Gezi Parkı'nın 

yıkılmasına izin vermeyin! #direngeziparki / Let… 

http://instagram.com/p/Z9HMjbI2tZ/  

 

142.  #direngezi 

 
Semih ★ 

 

Gezi Parkı'nda Ģu an çatıĢma var. Halk ile AKP köleleri 

arasında. #direngezi #gezibizim #GeziParkıBizim ek 

olarak; #EmekBizimdirBizimKalacak 

 

143.  #direngeziparki Ege Gutay   

 

#KORKAKMEDYA #direngeziparki baskınız bizleri 

yıldıramaz, Gezi bizimdir, paranız batsın! 

 

144.  #direngeziparki EnsGnshᵇʲᵏ 

 

Taksimde çaTıĢma var... Alternatif yolları kullanın.. 

#direngeziparki #occupygezi 

https://twitter.com/burakyarkent
https://twitter.com/burakyarkent
https://twitter.com/burakyarkent
https://twitter.com/ceylanparlakay
https://twitter.com/ceylanparlakay
https://twitter.com/ceylanparlakay
https://twitter.com/osgeosge
https://twitter.com/osgeosge
https://twitter.com/seymayml
https://twitter.com/seymayml
https://twitter.com/CelikayKaya
https://twitter.com/CelikayKaya
https://twitter.com/bekyrr
https://twitter.com/bekyrr
https://twitter.com/DytSerapUnal
https://twitter.com/DytSerapUnal
https://twitter.com/DytSerapUnal
https://twitter.com/TURGAYDIN52
https://twitter.com/TURGAYDIN52
https://twitter.com/TURGAYDIN52
https://twitter.com/ekinnozann
https://twitter.com/ekinnozann
https://twitter.com/baharoei
https://twitter.com/egegutay
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#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim  

 

145.  #occuypgezi EnsGnshᵇʲᵏ 

 

Taksimde çaTıĢma var... Alternatif yolları kullanın.. 

#direngeziparki #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim  

 

146.  #direngezi buse 

 

Doğa düĢmanı baĢbakan ĠSTEMĠYORUZ! #direngezi 

#occupygezi #GeziParkıĠçinTaksime 

#GeziyeGeziyeKazanacagiz 

 

147.  #direngezi Mehmet Ak 

 

GEZĠ PARK > Central Park & Hyde Park #occupygezi 

#geziparkınadokunulmasın #direngeziparkı #direngezi 

#Gezi #gezibizimdir #gezibizim 

 

148.  #direngezi Özden Akyıldız 

 

#GeziParkiBizim Hepimizin! Siz sahip olduklarınız 

için mücadele etmez misiniz? #GeziParkıDireniyor 

#direngezi #occupygezi #geziparki 

 

149.  #direngezi Özden Akyıldız 

 

Ġnsanlık terk! #geziparki #GeziParkiBizim 

#GeziParkıDireniyor #direngezi #occupygezi  

 

150.  #direngezi BB-8 

 

#direngezi 

#SezonunSonOmuzOmuzasıGeziParkında#occupygezi 

#GeziParkıiçinTaksime 

 

151.  #direngezi Nilgün Avan 

 

@occupygezi #Taksimgezibizim #direngezi ye diyen 

herkesi starbucksu protesto etmeye davet ediyorum 

 

152.  #direngezi BelizE 

 

fazla söze gerek var mı ? / Do I need to say more ? 

#occupygezi #occupytaksim #direngezi #gezibizim  

 

153.  #direngezi EFE KUYUMCU 

 

@Mermitt: #direngezi #occupygezi 

#sezonunsonomuzomuzasigeziparkinda 

#geziparkınadokunulmasın #geziyegeziyekazanacagiz 

 

154.  #direngezi Selma Capa 

 

Polis deyince, ödümüzün neden patladığı ortada... 

#occupygezi #direngezi #Taksimicinayagakalk 

 

155.  #direngezi Berivan Dural 

 

Bugün istanbulda Gördüklerimize inanmak mümkün 

değil. Nasi bir nefrettir bu. Doğa nefreti, insan nefreti 

#direngeziparkı #direngezi 

 

156.  #direngezi Özlem Güler 

 

doğanın katledilmesine, hükümetin Ģerefsizliğine ve 

katil polislere #direngezi #occupygezi 

 

157.  #direngezi liveability-of -life 

 

Yetmedi mi AVMleriniz!OECD yasam kalitesi 

anketinde en kotu ulke Turkiye bknz.environment 

http://www.oecdbetterlifeindex.org  #occupygezi 

#direngezi 

 

158.  #direngezi Özden Akyıldız 

 

AKPIT kafasının etkisindeki Samanyolu TV! 

#geziparki #GeziParkiBizim #GeziParkıDireniyor 

#direngezi #occupygezi  

 

159.  #direngezi EBY  

 

Bu sadece bir park yıkılıyor diye yapılan bir mücadele 

değil! Daha haberimiz olmayan, kısıtlanan o kadar çok 

özgürlüğümüz var ki!#direngezi 

 

160.  #direngezi KAAN 

ÖZKAYMAK® 

 

Ellerinde bir tek biber gazı var, o da iĢe yaramıyor. Bu 

ağaçlar kesildikten sonra ağlamak için biber gazına 

ihtiyaç kalmayacak. #DirenGezi 

 

161.  #direngezi hilal atay 

 

#Direngezi yasamak için o agacin var olmasina 

muhtacsiniz..... 

162.  #direngezi Selen Filiz 

 

Bu direniĢ artık sadece ağaçları değil kendimizi 

ülkemizide kurtarmamız için bir serzeniĢtir... 
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#direngezi 

 

163.  #direngezi SELĠN ARSLAN 

 

Ġslamcı geçinen AKP milyonlarca can almaya devam 

ediyosunuz, ağaçlarımızı bize bırakın #direngezi 

 

164.  #direngezi Özden Akyıldız 

 

Tüm renkler 'YEġĠL'de birleĢti! #geziparki 

#GeziParkiBizim #GeziParkıDireniyor #direngezi  

 

165.  #direngezi ErenME 

 

@CDilce @ebabahan @hilal_kaplan ve ermeniler.. ve 

zamanin ezilmis muslumanlari. ve aleviler.. ve 

museviler.. ve lgbt bireyler.. #direngezi 

 

166.  #direngezi Reha. 

 

"Herkesi kucaklayan iktidar" , "Tüm yasam tarzlarına 

saygı" , "demokrasi" , "medeniyyet"... Ha bir de "biber 

gazı" #direngezi #occupygezi 

 

167.  #direngezi Simay Atilla   

 

biber gazından korunmak için. #direngeziparkı 

#direngezi #direntaksim #occupygezi #taksimbizim 

#gezibizimdir  

 

168.  #direngezi cinsiyetcisiniz   

 

'Eskiden devlet cimlere basmayin diye parklari korurdu 

simdi halk agaclari kesmesin diye parklari devletten 

koruyor!' #direngezi #occupygezi 

 

169.  #direngezi Ümmühan 

Bayraktar 

 

YeĢilliğine,kendisine ait olana,ülkesine ve doğasına 

nefessizliktn nerdeyse boğulana kadar sahip çıkana 

yapılan bu eziyet nedir? #DirenGezi 

 

170.  #direngeziparki Merve Aycan Aydın 

 

Ġnsanların nasıl birbirlerine yardım edip destek 

olduğuna inanamassınız. Bu mücadele hepimizin. 

Taksim bizimdir hayırdır ya? #direngeziparki 

 

171.  #direngeziparki BERNA 

K.SERDARLI 

 

örgüt yoktu,örgütlenme yoktu,siyaset yoktu, ardında 

baĢka niyet yoktu.ağaca,Gezi parkı'na, Ġstanbul'a 

sarılmak vardı yalnız. #direngeziparki 

 

172.  #direngeziparki ferhat donmez 

 

O sahipsiz sanip rant ugruna yikacaginiz agaclar 

birilerinin Dar Agaci olacak galiba.. #occupygezi 

#direngeziparki 

 

173.  #direngeziparki elif begüm aydın 

 

Turkiye ses veriyor. 

Tencereleriyle,tavalariyla,kornalari,isliklariyla. 

#direngeziparki #direnTurkiye #dayangeziparki 

#yanindayiztaksim 

 

174.  #occuypgezi ferhat donmez 

 

O sahipsiz sanip rant ugruna yikacaginiz agaclar 

birilerinin Dar Agaci olacak galiba.. #occupygezi 

#direngeziparki 

 

175.  #direngeziparki Aysun Hergulman 

 

Al sana ayyas genclik, biz geceleri uyumayiz bunu 

hesaba katmamistin #direngeziparki 

#ozgurlugunesahipcik 

 

176.  #direngeziparki beste 

 

Bu direniĢ sadece Gezi Parkı için değil, Reyhanlı için, 2 

tane ayyaĢ için, anasını alıp gitmeyen çiftçimiz içindir. 

#direngeziparki 

 

177.  #direngeziparki Ali KARAKAġ 

 

Bu ulkeyi yonetmeye hevesli olanlar ogrensinler, 

anlasinlar ki ozgurluklerimiz kisitlaninca tersimiz pis 

oluyor! ##direngeziparki 

 

178.  #direngeziparki Hazal 

 

Devrimimiz bir ağaçla baĢladı. Bu kadar naif bir Ģey 

hayal edebiliyor musunuz? #occupygezi 

#direngeziparki 

179.  #occuypgezi Hazal 

 

Devrimimiz bir ağaçla baĢladı. Bu kadar naif bir Ģey 

hayal edebiliyor musunuz? #occupygezi 



436 

 

#direngeziparki 

 

180.  #direngeziparki Sertaç Yenice 

 

#direngeziparki FaĢizme karĢı diren. Yasakçılığa karĢı 

diren. Yalancılığa karĢı diren. 

181.  #direngeziparki Dicle אבא 

 

Hicbir politik mefhumun yapamadigini agaclar yapti. 

Turkiye'yi bir daha bu kadar tek yurek gorebilir miyim 

acaba? #direngeziparki 

 

182.  #direngeziparki inĢ.cnm.yaa 

 

Kimsenin birleĢtiremediği milleti,iki ağaç 

birleĢtirdi!!!#direngeziparki 

 

183.  #direngeziparki Ayy Çok Güzel 

 

YaĢamını daraltan yasakların damlaya damlaya sel 

olduğu alandır Gezi Parkı. #direngeziparki 

 

184.  #direngezi Ġzmir Gevreği 

 

#gezibizimistanbulbizim #direngezi #OCCUPYGEZI 

Kendi vatandaĢına kolluk kuvvetleri ile Ģiddet 

uygulatan bir rejim var ! 

 

185.  #direngeziparki SĠNEM 

 

3 ağac Ġçin hale bak diyen Ģerefsizler, 3 ağac için 

direnmek, 5 torba kömüre ********** 

iyidir...#direngeziparki 

 

186.  #direngeziparki Serkan KöybaĢı 

 

Kazanci Yokusu ayakta! #direngeziparki 

#hukumetistifa #geziparkiicintaksime  

 

187.  #direngezi Ġzmir Gevreği 

 

#gezibizimistanbulbizim #direngezi #OCCUPYGEZI 

Kendi vatandaĢına kolluk kuvvetleri ile Ģiddet 

uygulatan bir rejim var ! 

 

188.  #direngeziparki Ernesto 

 

mesele park değil;korkuya,yok sayılmaya ve sindirme 

politikalarına karĢı bir diriliĢtir bu #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuülkeSahipsizDeğil 

 

189.  #direngezi Onur Kaymak 

 

SavaĢa bahane için halkını bombalamayan,ülkeyi karıĢ 

karıĢ satmayan,''bizi düĢünerek''yasaklar koymayan bir 

hükümet istiyorum!! #direngezi 

 

190.  #direngeziparki Nisan Igdem 

 

Agaclari kesmeyin diye kitap okuma eylemi yapan bir 

grubun nasil bir catisma cikarmasini bekliyosunuz ki?  

 

191.  #direngezi Onur Kaymak 

 

SavaĢa bahane için halkını bombalamayan,ülkeyi karıĢ 

karıĢ satmayan,''bizi düĢünerek''yasaklar koymayan bir 

hükümet istiyorum!! #direngezi 

 

192.  #direngezi Ersin 

 

Atatürk ağaç kesilmesin diye yalıyı kaydırmıĢtı. 

#gezibizimistanbulbizim #direngezi 

 

193.  #direngeziparki KARA 

 

#direngeziparki sonuna kadar diren bu meydan 

MĠLLET meydanıdır COP GAZ SĠLAH değil ! 

 

194.  #direngeziparki Berk Ocakcıoğlu 

 

O ağacın kökü o kadar sağlam ki sen gelip de 

sökemezsin o kökü gücün yetmez #direngeziparki 

 

195.  #direngezi Ġzmir Gevreği 

 

#gezibizimistanbulbizim #direngezi #OCCUPYGEZI 

Gezi'de değil Gazzede olsaydı bunlar Emine Erdoğan 

dahil bütün bakanlar salya sümük ağlardı. 

 

196.  #direngezi Ersin 

 

Atatürk ağaç kesilmesin diye yalıyı kaydırmıĢtı. 

#gezibizimistanbulbizim #direngezi 

 

197.  #direngeziparki Ġlknur Doğan 

 

Almanya'daki Aleviler toplandı.. Köln garında. 

#DirenGeziParki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

198.  #direngeziparki sevtap ünal 

 

Mücadeleye devam!!! #istanbulbizimdir 

#taksimgeziparkındanelinicek #tuerkiyemdireniyor 

#direngeziparki  
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199.  #direngeziparki Emre KIZILKAYA 

 

+peki seyahat özgürlüğü niye engelleniyor? Ağaçlara 

gitme diye. Ağaçlar nerede, askeri bölge mi? Yok, 

park. Eee? Cevabı gaz. #direngeziparki 

200.  #direngeziparki Anıl Türer 

 

Irk dil din parti önemsiz direniyoruz adalet özgürlük 

için bizim olan ülkemizi geri almak için !!! 

#direngeziparki 

 

201.  #direngeziparki Adem ULUSOY 

 

Küçük bir parkı korumak için baĢlayan pretosto baskıcı 

bir rejime isyanin tohumlarini attı. "Guardian 

#direngeziparki 

 

202.  #direngeziparki Pink Cadillac 

 

#direngeziparki demekki enseyi karartmamak 

lazımmıĢ. insanlar özgürlüklerini savunabiliyor. 

 

203.  #direngeziparki lauronai 

 

#direngeziparki ĠĢçisinin emeğinde birleĢemeyen 

halkım bir ağacın dalında birleĢti! Yıkmak istediğin 

ağaç seni yıkacak FaĢist tayyip! 

 

204.  #direngeziparki Cem BalkıĢ 

 

Alevisi Sunnisi, Cimbomlusu Fenerlisi ÇarĢılısı,Kürdü 

lazı, kol kola yürüyorsa siz çoktan kaybetmiĢsinizdir... 

#DirenGeziParki 

 

205.  #direngeziparki Vito 

 

Bugun ilk defa kimseden medet ummadan demokrasi 

aramayı öğrendi Türk halkı. #direngeziparki  

 

206.  #direngeziparki dcancelik 

 

Bugün Türkiye Cumhuriyetinde hükümete nasıl Özgür 

olduğumuzu medyaya da nasıl haber yapıldığını 

gösterdik. #direngeziparki #occupyturkiye 

 

207.  #occuypgezi dcancelik 

 

Bugün Türkiye Cumhuriyetinde hükümete nasıl Özgür 

olduğumuzu medyaya da nasıl haber yapıldığını 

gösterdik. #direngeziparki #occupyturkiye 

 

208.  #direngezi Okan KayataĢ 

 

@akinevrim #direngezi DOĞA için ĠNSAN için, 

Burdayım!, yapılması gereken bütün etkinliklere 

hazırım! #GeziparkıiçinBODRUMhalkıSesVeR !! 

 

209.  #direngeziparki özden 

 

Ağaçlar için baĢlayan eylem faĢizme karĢı direniĢe 

dönüĢtü helal olsun hepinize! Uzun zamandır 

ihtiyacımız olan Ģeydi bu! #direngeziparki 

 

210.  #direngeziparki Cemil Bakırcı 

 

Bu ulkede 50 yildir memuru, isciyi, ogrenciyi, baska 

uyruklu insanlari dovup copluyorsunuz. Artik Yeter! 

#direngeziparki 

 

211.  #direngezi Okan KayataĢ 

 

@akinevrim #direngezi DOĞA için ĠNSAN için, 

Burdayım!, yapılması gereken bütün etkinliklere 

hazırım! #GeziparkıiçinBODRUMhalkıSesVeR !! 

 

212.  #direngeziparki Gözde 

 

"Küçük bir parkı korumak için baĢlayan protesto, 

baskıcı bir rejime isyanın tohumlarını attı.'' Guardian 

#direngeziparki 

 

213.  #direngeziparki eylul 

 

Kendi halkinin degerini yoksayan gormeyen hukumete 

agacin kiymetini anlatmaya ugrastik kusura bakmayin 

amcalar #direngeziparki 

 

214.  #direngeziparki @Gamze24_ 

 

Bir ağaç kesilmesin diye koca köĢkün yerini değistiren 

Atam'ı özledim ! #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

215.  #direngeziparki RehaErdalÖdül 

 

Ġnsanlık onuru için sokaklara meydanlara 

#direngeziparki 

 

216.  #direngeziparki C.Ercmnt Türkiyede ilk defa; ayrı renklerin, ayrı dinlerin, ayrı 
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 ırkların, ayrı insanları birlik içinde. Ya bugün ya hiç! 

#direngeziparki 

 

217.  #direngeziparki Yekta Burgaz 

 

24 yaĢındayım ve yaĢamak istemiyorum. Onlar da 

yaĢamak isteyebilmek için alanlardalar! YaĢamak ve 

sevmek için #direngeziparki 

 

218.  #direngeziparki CAN... 

 

Diyorlar ki bir kaç ağaç için.. Anlamıyorlar.. O bir kaç 

ağaçtı dolu bardağı taĢırsan son damla.. #direngeziparki 

 

219.  #direngeziparki HasanPektaġ 

 

#DirenGeziParki yaya yolu yapilmasin oraya agaclar 

sokulup daha ye$il temiz bi gorunum ve duzenleme 

yapilmasin.di$ardakiler olayi bi gorun 

 

220.  #direngezi gülsün iĢsever 

 

#DirenGezi protesto anayasal bir haktır! 

 

221.  #direngeziparki Il Turco 

 

#direngeziparki Bir agac kesildi, bir millet 

uyandi.Tayyip TC tarihinin en apolitik gencligini ayaga 

kaldirdin. Pisman olacaksin Cek polisi! 

 

222.  #direngeziparki Ahmet Kutlu 

 

HalkimizBuTopraginYesiliniKorumakIcinSeninYolladi

gin Pol. yüzündenKan dökerken nasil uyuyacaksin 

bugece?#DirenGeziParki #receptayyiperdogan 

 

223.  #direngeziparki ecempaker 

 

Her yer taksim Türk Kürt laz Alevi sünni galatasaraylı 

Fenerbahçeli... Herkes direniĢte ! #direngeziparki 

 

224.  #direngeziparki Berkay Kaya 

 

#direngeziparki Allah hepimizin yardimcisi 

olsun.Meydanlar bizim.Parklar bizim.Agaclar bizim. 

Birlik ve beraberliği hissetmek cok güzel. 

 

225.  #direngeziparki Zeynep Eylül Üçer 

 

Senelerdir hesler icinde kesilen agaclarin öcü aliniyor 

bu gece. #Direngeziparki #Occupygezi 

 

226.  #occupygezi 

 

Zeynep Eylül Üçer 

 

Senelerdir hesler icinde kesilen agaclarin öcü aliniyor 

bu gece. #Direngeziparki #Occupygezi 

 

227.  #direngeziparki Bahçedeki SarıĢın 

 

#direngeziparki BU ARTIK BĠR PARK VEYA 

HÜKÜMET KARġITI TAVIR MESELESĠ DEĞĠL, 

ĠNSANLIK DĠRENĠġĠ, ZORBALIĞA VE 

DEMOKRASĠ YOKSUNLUĞUNA DĠRENĠġ! 

 

228.  #direngeziparki Mert Algın 

 

Karbondioksiti alıp oksijen veren ağaçlar gibi bu halkta 

biber gazi alıp milletine özgürlük vericek !! Dualarimiz 

sizinle... #direngeziparki 

 

229.  #direngezi Ozgur Solakoglu 

 

Ġnsan hakları ihlali,toplumla uzlaĢma yerine dikte 

ettirme,Ģiddetle bastırma politikaları demokratik 

cumhuriyetlerde olamaz #direngezi 

 

230.  #direngezi muruvvet can 

 

Anayasa‘nın 34.maddesi ―herkes önceden izin almadan 

silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüĢü yapma 

hakkına sahiptir.‖ #DirenGezi 

 

231.  #direngezi Ġzmir Gevreği 

 

Sağlık Bakanından Ġnciler.. #gezibizimistanbulbizim 

#direngezi #dayangeziparkı #direngeziparkı 

#GeziParkıCanlaBaĢla  

 

232.  #direngezi Batuhan Kayım 

 

Özgürlük ve demokrasi devletin ismiyle olacak Ģeyler 

değil. Bunlar bir kültürdür . Bu kültüre sahip herkesi 

kutluyorum #direngezi 

 

233.  #direngezi Mesut 

URGANCILAR 

 

Ağacına,yeĢiline,parkına,doğasına,Ģehrine sahip 

çıkmaya çalıĢanlara reva görülene 

bak!Akıl,mantık,vicdan,izan,insanlık !!! #direngezi 
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234.  #direngezi Batuhan Kayım 

 

Orda günlerdir iĢkence gören insanlar aslında parkın 

bekçiliğini yapmıyor. Türkiye'deki özgürlüğün 

bekçiliğini yapıyor #direngezi 

235.  #direngezi irem ünal 

nizamoğlu 

 

#occupygezi #direngezi biz eli silahlilardan degiliz! Biz 

ulkesini seven, ulkesinde hala fikir ozgurlugu olduguna 

inanan vatandaslariz! 

 

236.  #occupygezi 

 

irem ünal 

nizamoğlu 

 

#occupygezi #direngezi biz eli silahlilardan degiliz! Biz 

ulkesini seven, ulkesinde hala fikir ozgurlugu olduguna 

inanan vatandaslariz! 

 

237.  #direngezi Sefay 

 

Ağacına,yeĢiline,parkına,doğasına,Ģehrine sahip 

çıkmaya çalıĢanlara reva görülene 

bak!Akıl,mantık,vicdan,izan,insanlık !!! #direngezi 

 

238.  #direngezi  Norsk Skaukatt 

 

#direngezi herĢeye rağmen yarın gezi parkındayım. 

Bugün yeĢilimizi korumazsak gelecekte çok geç 

olacak... 

 

239.  #direngezi  Gamze Malkoç 

 

Markalar #annelergeziicindireniyor , sen neye karar 

verdin ? #occupygezi #direngezi #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z- 

 

240.  #occupygezi 

 

Gamze Malkoç 

 

Markalar #annelergeziicindireniyor , sen neye karar 

verdin ? #occupygezi #direngezi #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z- 

 

241.  #direngeziparki  Gamze Malkoç 

 

Markalar #annelergeziicindireniyor , sen neye karar 

verdin ? #occupygezi #direngezi #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z- 

 

242.  #direngezi  Yusuf KORKMAZ 

 

Geziparkina, parklarina, diktigin fidanlara sahip cik 

belediye iscisi! #direngezi 

 

243.  #direngezi  Berkay Koru 

 

ağacıma özgürlüğüme sahip çıkmanın gururunu 

yaĢıyorum bugün gezide olmazsan hesabını ömrün 

boyunca kendine veremezsin #direngezi #occupygezi 

 

244.  #direngeziparki nilüfer onursal 

 

metroyu alkıĢlarla inlettik. Maçkaya dogru yuruyoruz. 

#direngeziparki #ozgurlugunesahipcik 

 

245.  #direngezi M.Berat Saymadi 

 

Gezi bizim Ġstanbul bizim! Bunun orta yolu bu! 

#direngezi #occupygezi 

 

246.  #direngezi melis kayabasi 

 

"PaĢam bu yapacağımız inĢaatın yerinde bir ağaç 

var,onu ne yapalim?"Atatürk:Ağaç yerinde dursun 

binayı kaydırın! #direngeziparkı #direngezi 

 

247.  #direngezi DilĢad Çelebi 

 

Gezi parkında olanlar çok üzücü, akıl fikir diliyorum. 

Parklarımızı çoğaltalım var olanları da yok etmeyelim... 

#direngezi 

 

248.  #direngeziparki asliimetinn 

 

Ġnsan haklari icin, polis siddetine karsi, Turkiye 

yasanabilir kalsin diye korkmadan yuruyoruz. 

Anlicaksiniz. #direngeziparki 

 

249.  #direngezi Kozmetik Denizkizi 

 

Politik gorusumuz ne olursa olsun hepimiz doga, 

demokrasi ve insanlik icin birer devrimciyiz! 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

250.  #occupygezi Kozmetik Denizkizi 

 

Politik gorusumuz ne olursa olsun hepimiz doga, 

demokrasi ve insanlik icin birer devrimciyiz! 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

251.  #direngezi Bartu Çılkın 

 

Bir AVM için orman katledenleri değil;bir ağaç için 

köĢkün yerini değiĢtiren ATATÜRK'ü özledik 
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#direngaziparki #direngezi #occupygezi 

 

252.  #direngezi videostar 

 

ĠSTĠKLAL ĠNANĠLMAZ KALABALĠK GELĠN 

GUCUMUZU GOSTERELĠM KORKACAK HĠC 

BĠSEY YOK #gezibizim #geziçintaksime #direngezi 

#direngeziparki 

 

253.  #direngezi Eftal 

 

yeĢile dair ne kalacak elimizde? siz en iyisi mi limon 

ağaçlarını da sökün, limon biber gazına iyi geliyor 

çünkü #direngezi 

 

254.  #direngezi Özlem Alev 

 

Ne insa hayatına, ne çiçeğe, böceğe, ne ağaca, hayvana 

saygı; insanlık yüz karası çağını yaĢıyor ! Direnin cesur 

dostlar,yürekler #DirenGezi 

 

255.  #direngezi nisa 

 

polisin caniliğini bir seferliğine unutup herkes taksime 

gitmeli çünkü #gezibizim #direngezi 

 

256.  #direngezi Melahat Yavuz 

 

#direngezi Yıl 1929: Atatürk tek bir ağacı kesmek 

yerine köĢkü yana kaydırdı.  Yıl 2013: Devlet binlerce 

ağacı kesmek için halkına saldırdı 

 

257.  #direngezi Müstesna 

 

Bugün binler özgürlü?ün tad?na vard? art?k dönü? yok! 

#direngezi #occupygezi 

 

258.  #direngezi Orkan Öztop 

 

Anayasa madde 34  Herkes, önceden izin almadan, 

silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüĢü 

düzenleme hakkına sahiptir. #direngezi 

 

259.  #direngezi Engin UlaĢ 

 

Yil 1929:Ataturk tek bir agaci kesmek yerine kosku 

yana kaydirdi.Yil 2013:Devlet binlerce agaci kesmek 

icin halkina saldirdi #direngezi 

 

260.  #direngezi Mert Öztürk 

 

31.05.2013 Özgürlük tarihi olacak inĢallah #direngezi 

 

261.  #direngezi aylin akayoğlu 

 

Gercekten sözün bittiği nokta. Lanet olsun avm'nize ! 

#direngezi #direngeziparki YeĢili korumak… 

http://instagram.com/p/Z_DzeMu9hk/  

 

262.  #direngezi Doğancan Ġnce 

 

Gün sağcının solcunun günü değil özgürlükçünün 

günüdür !! Bunun bilinci provokasyonların önüne 

geçecektir #direngezi 

 

263.  #direngezi Çağatay Ulusoy 

Fans 

 

GAZ DEĞĠL OKSĠJEN ĠSTĠYORUZ,ÖLÜM DEĞĠL 

ADALET ĠSTĠYORUZ #direngezi #DirenIstanbul 

#DirenTurkiye #occupygezi #direngaziparki 

@HazalKaya110 

 

264.  #direngezi fulya berk 

 

Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız 

toplantı ve gösteri yürüyüĢü düzenleme hakkına 

sahiptir. #direngezi 

 

265.  #direngezi Öykü 

 

Ankara Kuğulu Park #gezibizim #direngaziparki 

#direngezi  

 

266.  #direngezi Zeynep Nesil 

 

Bu nasıl bi vahĢet nasıl bi nefret kin aklım almıyo, doğa 

için savaĢanlara bunları yapanlar insan olamaz 

#direngezi 

 

267.  #tayyipistifa 

 

Mirket   

 

"Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak." Mustafa 

Kemal Atatürk #TayyipĠstifa 

 

268.  #tayyipistifa 

 

Yağmur 

 

ATATÜRK AĞACI KESMEK YERĠNE EVĠNĠ 

KAYDIRDI SĠZ ĠNSANI ÖLDÜRDÜNÜZ 

#direngeziparkı #TayyipĠstifa 
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269.  #tayyipistifa 

 

@yagmurkaraks 

 

ATATÜRK AĞACI KESMEK YERĠNE EVĠNĠ 

KAYDIRDI SĠZ ĠNSANI ÖLDÜRDÜNÜZ 

#direngeziparkı #TayyipĠstifa 

 

270.  #direngezi Hande Satıcı 

 

Polisi tahrik edici eylemlerde bulunan provakatorlere 

inanmayalim. Doga bizim, Gezi bizim, ama 

provakasyon bizim isimiz degil! #direngezi 

271.  #direngezi Kerem Gürbüz 

 

bir ağaç devrileceğine , hükümet devrilsin #occupygezi 

#direngezi 

 

272.  #tayyipistifa 1903 

 

Sen ağaçları kes, yeĢili yok et. Yakında da nefes vergisi 

alırsın. #Ģerefsizsintayyip #tayyipistifa #direngeziparki 

 

273.  #tayyipistifa @ademirtass 

 

Sen ağaçları kes, yeĢili yok et. Yakında da nefes vergisi 

alırsın. #Ģerefsizsintayyip #tayyipistifa #direngeziparki 

 

274.  #direngezi Kübra KarakaĢ ≡ 

 

#geziparki #occupygezi #ozgurlugunesahipcik 

#sahnemedokunma #gezibizim #direngeziparki 

#direngezi taksim ve cihangirde destekler bekleniyor! 

 

275.  #direngezi Ozan Basoglu 

 

Beni hapse atsin! Ama bu agaclari biraksin #DirenGezi 

http://twitpic.com/cuk9w4  

 

276.  #direngezi siBeL 

 

Eskisen cimlere basmayin diye devlet parklari 

koruyordu,simdi halk agaclari kesmesin die devletten 

park koruyor #direngaziparki #direngezi 

 

277.  #tayyipistifa 

 

LITTLE BLACK 

DRESS 

 

#TayyipĠstifa 76 yaĢında biri "Beni hapse attırsınlar, 

yeter ki ağaçları kesmesinler." dedi ya... Canım çok 

acıdı.. 

 

278.  #tayyipistifa 

 

@Selenboyraz1D 

 

#TayyipĠstifa 76 yaĢında biri "Beni hapse attırsınlar, 

yeter ki ağaçları kesmesinler." dedi ya... Canım çok 

acıdı.. 

 

279.  #direngezi ġura Yalçın 

 

Amacın o ağaçları kurtarmaksa varım.Ama eğer o 

adamın Ģerefsizliğini  kullanarak saçma sapan 

aĢağılamalar yapacaksan yalnızsın. 

#Direngezi 

 

280.  #tayyipistifa Çağrı 10 

 

ülkeme doğama toprağıma suyuma parkıma kardeĢime 

ağacıma köpeğime dedeme askerime bayrağıma 

marĢıma Atam'a dokunma! #tayyipistifa 

 

281.  #direngezi Ozan Basoglu 

 

Herkesin 10tane katı olacagina bir tane bahcemiz olsun. 

#DirenGezi http://twitpic.com/cuke45  

 

282.  #direngezi Erhan EREN 

 

Eskisehirde gaz ve toma ile müdahale oldu. Eti 

parkında yeniden toplanılıyor. #direngezi o agaçlar 

yıkılmayacak… 

 

283.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

Beyza 

ÇUHADAROĞLU 

 

Agacini korumak istedi diye insan oldurulen tek ulke 

sayenizde Turkiye. #direngeziparki 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil 

#TurkiyemDireniyor 

 

284.  #direngezi tülay özarslan 

 

Siz nasil devletsiniz ya!! Kendi halkiniza bunlari 

yapiyorsunuz!!! #direngezi #gezibizim 

#geziparkıcanlabaĢla 

 

285.  #direngezi sun 

 

#direngezi, #occupytaksim yurdun dört bir yanından 

taksime salam var........Doğa için savaĢ........ 

 

286.  #direngezi Tugce mi Arıöz? 

 

VALĠ MUTLU EMĠN MĠSĠN SEN? #gezibizim 

#geziçintaksime #direngezi #direngeziparki  

287.  #direngezi videostar VALĠ MUTLU EMĠN MĠSĠN SEN? #gezibizim 
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 #geziçintaksime #direngezi #direngeziparki  

 

288.  #direngeziparki videostar 

 

VALĠ MUTLU EMĠN MĠSĠN SEN? #gezibizim 

#geziçintaksime #direngezi #direngeziparki  

 

289.  #direngezi ali caliskan 

 

Avmye degil nefes almaya ihtiyaci var istanbulun, 

halkinda dayatmaya degil ozgurluge demokrasiye 

ihtiyaci var #direngeziparki  #direngezi 

 

290.  #direngezi videostar 

 

ARKADAġLAR GERÇEK MERMĠ ĠZNĠ ÇIKTI 

DĠKKATLI OLALIM ARTIK LÜTFEN #direngezi 

#gezibizim #geziicintaksime #direngeziparki 

 

291.  #direngeziparki   ali caliskan 

 

Avmye degil nefes almaya ihtiyaci var istanbulun, 

halkinda dayatmaya degil ozgurluge demokrasiye 

ihtiyaci var #direngeziparki  #direngezi 

 

292.  #direngeziparki   Ferrarisini S. Bilge 

 

hala konuyu sadece parka bağlayanlar var, bu 

özgürlüğümüzün mücadelesi, bu biriken öfke, tyyeep 

bizi durduramayacaksın! #tayyipistifa 

 

293.  #tayyipistifa ġebnem SiviĢ 

 

Telefonları engelleyip, mobeseleri kapatıp, halkı 

uyutup, gözlerini bağlayıp, ülkeyi peĢkeĢ çekip 

demokrasi var deyin #tayyipistifa 

 

294.  #tayyipistifa @sebnemsivis 

 

Telefonları engelleyip, mobeseleri kapatıp, halkı 

uyutup, gözlerini bağlayıp, ülkeyi peĢkeĢ çekip 

demokrasi var deyin #tayyipistifa 

 

295.  #tayyipistifa Tugcido :d   

 

ülkeme doğama toprağıma suyuma parkıma kardeĢime 

ağacıma köpeğime dedeme askerime bayrağıma 

marĢıma Atam'a dokunma! #tayyipistifa 

 

296.  #direngezi videostar 

 

Hemen Benetton'ın ordaki bankamatikte soluklandık. 

Söylendiği gibi orda sağlıkçılar var #direngezi 

#gezibizim #geziicintaksime haberinizolsn 

 

297.  #direngezi   Berk DanıĢ 

 

Mesele artık park bahçe meselesi değil, mesele 

zorbalığa boyun eğmeme meselesi. Mesele insanın 

onuruna sahip çıkma meselesidir. #direngezi 

 

298.  #direngezi Hande Aligil Yildiz 

 

Dun ayni insanlar kitap okuyup, sarki soyluyorlardi. 

Bugun ise once canlarini sonra agaclari korumak icin 

polisle mucadeledeler. #direngezi 

 

299.  #tayyipistifa 

 

NoMenNoCry 

 

SEN O AGACLARĠ KESĠYOSUN YA SEN NASĠL 

NEFES ALĠCAN BĠ MANTĠKLĠ DUSUNSENE 

#TayyipĠstifa #tayyipbuhalksenistemiyor 
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Tablo 4.7. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Toplumun Değerlerini Koruma” 

Yönünde Tweetler 

ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #direngezi 

 

 

Semih ★   
 

Gezi Parkı'nda Ģu an çatıĢma var. Halk ile AKP köleleri 

arasında. #direngezi #gezibizim 

#GeziParkıBizimekolarak;#EmekBizimdirBizimKalaca

k 

2.  #direngezi Dergo_Dersim 

 

HES'lere karĢı direnen ilk 'milli'park Munzur parkından 

#geziparkı na selam olsun.#direngezi 

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/tuncelide-taksim-

protestosu-haberi/647786 … 

 

3.  #direngeziparki 

 

T.Cn_devrim  @n_d

evrim  

 

AlıĢtınız, heykelleri kaldırdınız, çanak çömlek deyip 

tarihi yok saydınız, Emek'i yıktınız 

#GeziyeGeziyeKazanacagiz #DirenGeziParki 

 

4.  #direngezi serina haratoka tara 

 

#direngaziparki #direngezi saat 19:00 da taksimde 

olamayan bizler bos mu duracagiz?acalim istiklal 

marsimizi sonunakadar inletelim caddeleri 

 

5.  #direngezi CandaĢ Emiroğlu 

 

MahĢeri kalabalık gençlik marĢı ile istiklali inletiyor.. 

#valiyalansoyluyor #direngezi  

 

6.  #direngeziparki 

 

SelinMeral  @target

culture 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime#AyağaKalk#DirenGeziParkihtt

p://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksimeaya%C4%9Fakalkdirenge

ziparki?share_id=pyRiImfHmV&utm_campaign=twitte

r_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_source

=share_petition … via 

@change 

 

7.  #direngeziparki 

 

ĠdilKesten  @idilkes

ten 

#DirenGeziParki avm yapilan, rant icin ustunden yol 

gecilen yesil alanlarimizda kutsal. Sadece CHP yetmez, 

MHP vekilleri nerdesiniz?? 

 

8.  #direngeziparki SevgiKECĠN  @sev

gikecin 

Taksimhepimizin!#direngeziparki#geziparkimadokunm

a  

 

9.  #direngeziparki 

 

FatihYıldız  @fthyl

dz7 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime#AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=iFGBSPCVwI&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

10.  #direngeziparki 

 

Seyda Koyuncu 

:)  @SeydaKO  

 

Kalbimiz sizinle! #direngeziparki #gezibizim ! AVM 

ISTEMIYORUZ! @akkayasarp @RizaKocaoglu 

@egzOzpirincci @enisarikan HEP DESTEK !! 

 

11.  #direngeziparki 

 

T.C. denge 

valli  @dengevalli2

011 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/tr/kampanyalar

/taksim-i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-

aya%C4%9Fakalkdirengeziparki?share_id=ujekLkAuK

https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/targetculture
https://twitter.com/targetculture
http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-i%25
http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-i%25
http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-i%25
https://twitter.com/idilkesten
https://twitter.com/idilkesten
https://twitter.com/sevgikecin
https://twitter.com/sevgikecin
https://twitter.com/fthyldz7
https://twitter.com/fthyldz7
https://twitter.com/SeydaKO
https://twitter.com/SeydaKO
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/dengevalli2011
https://twitter.com/dengevalli2011
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M&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_med

ium=twitter&utm_source=share_petition … @change 

aracılığıyla 

12.  #direngeziparki 

 

alp 

oztekin  @alpozteki

n  

 

#direngeziparki #ayagakalk #gezideağacnobeti 

#GeziBizim #GeziPark #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezi#OccupyTaksimhttp://www.paylas.com/ca

nli-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

 

13.  #direngeziparki 

 

Pomak  @pomaktim

ras 

Cuma saat 19.00'da Ġstanbul'u ve yaĢamı savunmaya 

Gezi Parkına #direngeziparki  

 

14.  #direngeziparki 

 

UğurBAYHANER  

@ugurbayhaner 

 

@barbarossansal @okanbayulgen @sadicece 

@metinuca @kayitsizhal #direngeziparki 

#geziparkibizim #occupygezi hepsi oradaydı... 

Varolsunlar!.. 

 

15.  #occupygezi  UğurBAYHANER  

@ugurbayhaner 

 

@barbarossansal @okanbayulgen @sadicece 

@metinuca @kayitsizhal #direngeziparki 

#geziparkibizim #occupygezi hepsi oradaydı... 

Varolsunlar!.. 

 

16.  #occupygezi Furkan Topaloğlu    

 

kimolursanoldevrimci,islamcı,ülkücü,anarĢist,atesist 

yine gel GEZĠYE gel ağaçına sahip çık yaĢamına sahip 

çık #occupygezi #DirenGeziParkı 

 

17.  #direngeziparki 

 

Selim  @papillonnn

nnnnn 

Avm olmayacak #DirenGeziParki 

 

18.  #direngeziparki 

 

Korhan 

Savran  @Korhansa

vran 

 

Turkiye belki de cumhuriyet tarihinin en buyuk sosyal 

sorumluluk ve duyarlilik hareketine imza atiyor.Ne 

guzel insanlar... 

#DirenGeziParki 

 

19.  #direngeziparki sngl  @snglcsknn  

 

@memetalialabora YasasinParklarinKardesligi 

#occupygezi #direngeziparki #agacasaril #gezipizim 

#Geziparkı  

 

20.  #occuypgezi 

 

  r l    

 

#DirenGeziParkı #occupygezi "Orada o kadar agaç yok 

ki" diyen ODUNLARA sesleniyorum: tek bir ağaç dahi 

olsa yıkılmayacak!!! 

 

21.  #direngeziparki Levent 

Tayman  @leventta

yman  

#geziparki #occupygezi #occupygezi #direngeziparki 

haklarımızı koruyan dostlarımız için su,yiyecek,bira 

aklınıza ne gelirse yollayın..Hadi. 

 

22.  #direngeziparki 

 

nergis 

öztürk  @nergisozt  

YasasinParklarinKardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı 

@firattanis 

 

23.  #occuypgezi 

 

Levent 

Tayman  @leventta

yman  

#geziparki #occupygezi #occupygezi #direngeziparki 

haklarımızı koruyan dostlarımız için su,yiyecek,bira 

aklınıza ne gelirse yollayın..Hadi. 

24.  #occuypgezi 

 

nergis 

öztürk  @nergisozt  

YasasinParklarinKardesligi @nergisozt #occupygezi 

#direngeziparki #agacasaril #gezipizim #Geziparkı 

@firattanis 

 

25.  #occuypgezi 

 

Yigit Acar   

 

Göztepe Parkı, KuĢdili Çayırı, HaydarpaĢa Garı, 

Çamlıca Tepesi, Atatürk Orman Çiftliği için buradayız.. 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

26.  #direngeziparki Yaz 

Guvendi  @yazguve

ndi  

 

Ġmza, imza, imza...Taksim için daha iyi bir proje 

istiyoruz! #GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/petitions/taksi

m-i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki? 

27.  #direngeziparki H. Cenk #OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/pomaktimras
https://twitter.com/pomaktimras
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/ugurbayhaner
https://twitter.com/papillonnnnnnnn
https://twitter.com/papillonnnnnnnn
https://twitter.com/Korhansavran
https://twitter.com/Korhansavran
https://twitter.com/Korhansavran
https://twitter.com/snglcsknn
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/leventtayman
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/nergisozt
https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/yazguvendi
https://twitter.com/hcenkdereli
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Dereli  @hcenkderel

i 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

28.  #occuypgezi 

 

H. Cenk 

Dereli  @hcenkderel

i 

#OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

 

29.  #occuypgezi 

 

H. Cenk Dereli #OccupyGezi #direngeziparki #izmirdegezi 

#parkinasahipcik Bu sadece bir park&istanbul meselesi 

değil; özgürlük ağaçların altında direniyor 

 

30.  #direngeziparki ertan 

çelik  @_ertancelik 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk 

#DirenGeziParkihttp://www.change.org/tr/kampanyalar

/taksim-i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-

aya%C4%9Fakalkdirengeziparki?share_id=oYjAwRIsf

q&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_medi

um=twitter&utm_source=share_petition … @change 

aracılığıyla 

 

31.  #occuypgezi 

 

Mustafa Berk 

BaĢyurt   

 

Taksim her zaman direniĢin ve emekçinin yeri olmuĢtur 

öyle kalacak. Haydi çevreci doga severler 

#direngeziparkı #occupygezi 

 

32.  #direngeziparki SILAIRMAK  @sil

airmakK  

 

Bu gece ki konserde eğlendikten sonra gezi parkında da 

ağaçlarımıza selam verdik #dayangezipark 

#DirenGeziParki #gezibizim #geziparkı 

 

33.  #direngeziparki arzut.  @arzuturkscl

ptr 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=BXsdVQDbVt&utm_campaig

n=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm

_source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

34.  #direngeziparki Alp 

Solak  @kochero 

Ġstanbullu ranta ve zülme one minute dedi... 

#direngeziparki 

 

35.  #direngeziparki Tuğçe 

Selçuk  @TuceSelc

uk 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

https://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=nItSjJxGfK&utm_campaign=t

witter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_so

urce=share_petition … @change aracılığıyla 

 

36.  #occuypgezi Burak Kara  Ağaçlar bizim #geziparkı bizim! #occupygezi 

37.  #direngeziparki Feridun 

Fikret  @feridunfikr

et 

senin oksijenin senin parkın ve bizim Türkiyemiz 

!!!!!.!!! #gezibizimdir #GeziParkıĠçinTaksime 

#geziparki #DirenGeziParki 

 

38.  #occuypgezi TC #ATATÜRK 

Gençliği  I  

 

AVM'leriniz sizin olsun, doğamız bizim! Sağlıklı bir 

yaĢam, temiz hava herkesin hakkı! YaĢamak bizler 

kadar ağaçların da hakkı!! #occupygezi 

 

39.  #direngezi Didem Özbilen 

 

#direngezi #direngeziparki #OCCUPYGEZI 

#Occupygezipark #direniĢ #GEZIBIZIM 

#TaksimGeziParkınaDokunma 

 

40.  #direngeziparki Cihan 

Ersoy  @Cihanersoy

80 

 

Yarin ki ilk iĢim sabah sinavimdan cikip hemen gezi 

parkina gitmek #direngeziparki 

#geziparkınadokunulmasın 

 

https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/hcenkdereli
https://twitter.com/_ertancelik
https://twitter.com/_ertancelik
https://twitter.com/silairmakK
https://twitter.com/silairmakK
https://twitter.com/arzuturksclptr
https://twitter.com/arzuturksclptr
https://twitter.com/kochero
https://twitter.com/kochero
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/TuceSelcuk
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/feridunfikret
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/Cihanersoy80


446 

 

41.  #occuypgezi Didem Özbilen 

 

#direngezi #direngeziparki #OCCUPYGEZI 

#Occupygezipark #direniĢ #GEZIBIZIM 

#TaksimGeziParkınaDokunma 

 

42.  #direngezi collective 

 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

 

43.  #direngeziparki collective  @dilaray

ucesoy 

 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

 

44.  #occuypgezi collective  @dilaray

ucesoy 

 

Occupygezi! #direngezi #gezibizimdir #geziparki 

#dahafazlaoksijen #direngeziparki @ Taksim Gezi 

Parkı… http://instagram.com/p/Z9EgbSONJo/  

 

45.  #occuypgezi Serkan Günel   

 

Saat 01:45 itibariyle #DirenGeziParkı #occupygezi 

#taksimbizimistanbulbizim 

http://yfrog.us/jtwa9mmotszlpjqtytiscftzz … 

 

46.  #direngeziparki Yelta 

Köm  @yeltakom 

 

Bu gece çok daha kalabalık , #geziparkiicintaksime 

#direngeziparki http://instagram.com/p/Z9FTPRDNsb/  

 

47.  #occuypgezi                

  
 

Emek Dünyası   

 

#DirenGeziParkı çağrısına katılım 20 bini geçti, direniĢ 

sürüyor http://emekdunyasi.net/ed/toplum-

yasam/21419-direngeziparki-cagrisina-katilim-20-bini-

gecti-direnis-suruyor#.UafiKaomcPw.twitter … 

#GeziParkıĠçinTaksime #occupygezi @denizatam 

 

48.  #direngeziparki Duygu  @duyguteki

nel 

 

Gece nöbeti. #DirenGeziParki 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #geziparki 

http://instagram.com/p/Z9AJifxTgZ/  

 

49.  #direngeziparki Huseyin 

Dogus  @huseyindo

gus 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/petitions/taksim-i%C3%A7in-

daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=arWBJEwcMU&utm_campai

gn=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&ut

m_source=share_petition … @change aracılığıyla 

 

50.  #direngezi Damlayan Duygu 

 

#direngeziparkı #direngezi #gezibizim #geziparki  

 

51.  #occuypgezi HerġeyeKarĢıyım!!

!   

 

#OccupyGezi KORUYUN BIZIMDI BIZIM KALSIN 

 

52.  #direngeziparki özge 

erdem  @osgeosge 

 

#Occupygezipark #DirenGeziParki #gezibizimdir 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

53.  #direngeziparki ÇELĠKAY  @Celik

ayKaya 

 

Gezi Parkini cok seviyorum, kimi zaman alip basimi 

tek basima kafa dinliyorum... En iyi dostum oluyor, 

kaptirmam size! #direngeziparki 

 

54.  #direngeziparki bekir 

aksoy  @bekyrr 

 

Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz! 

#GeziParkiiçinTaksime #AyağaKalk #DirenGeziParki 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/taksim-

i%C3%A7in-daha-iyi-bir-proje-istiyoruz-

geziparkii%C3%A7intaksime-aya%C4%9Fakalk-

direngeziparki?share_id=jEamehDuKy&utm_campaign

=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_

source=share_petition … @change aracılığıyla 

55.  #direngeziparki FARKLI 

AYNILAR  @TUR

GAYDIN52 

 

7 sinden 70 ine herkes #DirenGeziParki nda Anlayın 

artık orası devletin değil HALKIN yeri… 

 

https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/dilarayucesoy
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/yeltakom
https://twitter.com/duygutekinel
https://twitter.com/duygutekinel
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/huseyindogus
https://twitter.com/osgeosge
https://twitter.com/osgeosge
https://twitter.com/CelikayKaya
https://twitter.com/CelikayKaya
https://twitter.com/bekyrr
https://twitter.com/bekyrr
https://twitter.com/TURGAYDIN52
https://twitter.com/TURGAYDIN52
https://twitter.com/TURGAYDIN52
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56.  #direngeziparki Ekin 

Ozan  @ekinnozann 

 

Ġstanbul'un ortasında bir park düĢünün, size 

@okanbayulgen 'in gece yarısında kitap okuduğu 

#TaksimBizim #Occupygezipark #direngeziparki 

 

57.  #direngezi 

 
Semih ★ 

 

Gezi Parkı'nda Ģu an çatıĢma var. Halk ile AKP köleleri 

arasında. #direngezi #gezibizim #GeziParkıBizim ek 

olarak; #EmekBizimdirBizimKalacak 

 

58.  #direngeziparki Ege Gutay   

 

#KORKAKMEDYA #direngeziparki baskınız bizleri 

yıldıramaz, Gezi bizimdir, paranız batsın! 

 

59.  #direngeziparki EnsGnshᵇʲᵏ 

 

Taksimde çaTıĢma var... Alternatif yolları kullanın.. 

#direngeziparki #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim  

 

60.  #occuypgezi EnsGnshᵇʲᵏ 

 

Taksimde çaTıĢma var... Alternatif yolları kullanın.. 

#direngeziparki #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim  

 

61.  #direngeziparki BarıĢ 

 

neyi istiyorsunuz Ģeriatın gelmesini mi atatürkün 

çocukları olarak buna izin vermiyeceğiz baskılar bizi 

yıldıramaz #direngeziparki 

 

62.  #direngezi Mehmet Ak 

 

GEZĠ PARK > Central Park & Hyde Park #occupygezi 

#geziparkınadokunulmasın #direngeziparkı #direngezi 

#Gezi #gezibizimdir #gezibizim 

 

63.  #direngezi Özden Akyıldız 

 

#GeziParkiBizim Hepimizin! Siz sahip olduklarınız 

için mücadele etmez misiniz? #GeziParkıDireniyor 

#direngezi #occupygezi #geziparki 

 

64.  #direngezi Nilgün Avan 

 

@occupygezi #Taksimgezibizim #direngezi ye diyen 

herkesi starbucksu protesto etmeye davet ediyorum 

 

65.  #direngezi EFE KUYUMCU 

 

@Mermitt: #direngezi #occupygezi 

#sezonunsonomuzomuzasigeziparkinda 

#geziparkınadokunulmasın #geziyegeziyekazanacagiz 

 

66.  #direngeziparki ilkinkaracan 

karakuĢ   

 

biz Mustafa Kemal'in gençleriyiz. muhtaç olduğumuz 

kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcut! yıldıramaz 

korkutamazsınız! #direngeziparki 

 

67.  #direngezi Selma Capa 

 

Polis deyince, ödümüzün neden patladığı ortada... 

#occupygezi #direngezi #Taksimicinayagakalk 

 

68.  #direngezi liveability-of -life 

 

Yetmedi mi AVMleriniz!OECD yasam kalitesi 

anketinde en kotu ulke Turkiye bknz.environment 

http://www.oecdbetterlifeindex.org  #occupygezi 

#direngezi 

 

69.  #direngezi Ebruli Melis Ozhan 

 

Hadi herkes meydanlara gezi icin, ifade ozgurlugu icin 

kisacasi yasanabilir bir Turkiye icin #direngezi 

#direngeziparki #occupygezi 

 

70.  #direngeziparki Ebruli Melis Ozhan 

 

Hadi herkes meydanlara gezi icin, ifade ozgurlugu icin 

kisacasi yasanabilir bir Turkiye icin #direngezi 

#direngeziparki #occupygezi 

 

71.  #direngezi Özden Akyıldız 

 

AKPIT kafasının etkisindeki Samanyolu TV! 

#geziparki #GeziParkiBizim #GeziParkıDireniyor 

#direngezi #occupygezi  

 

72.  #direngezi KAAN 

ÖZKAYMAK® 

 

Ellerinde bir tek biber gazı var, o da iĢe yaramıyor. Bu 

ağaçlar kesildikten sonra ağlamak için biber gazına 

ihtiyaç kalmayacak. #DirenGezi 

 

https://twitter.com/ekinnozann
https://twitter.com/ekinnozann
https://twitter.com/egegutay
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direngeziparki?src=hash
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73.  #direngezi Selen Filiz 

 

Bu direniĢ artık sadece ağaçları değil kendimizi 

ülkemizide kurtarmamız için bir serzeniĢtir... 

#direngezi 

 

74.  #direngezi Reha. 

 

"Herkesi kucaklayan iktidar" , "Tüm yasam tarzlarına 

saygı" , "demokrasi" , "medeniyyet"... Ha bir de "biber 

gazı" #direngezi #occupygezi 

 

75.  #direngezi Ümmühan 

Bayraktar 

 

YeĢilliğine,kendisine ait olana,ülkesine ve doğasına 

nefessizliktn nerdeyse boğulana kadar sahip çıkana 

yapılan bu eziyet nedir? #DirenGezi 

 

76.  #direngezi Eray Vudali 

 

Biz Atatürk'ün torunlarıyız. Uzak olsak da kalbimiz 

sizinle. #direngeziparki #direngezi  

 

77.  #direngeziparki Merve Aycan 

Aydın 

 

Ġnsanların nasıl birbirlerine yardım edip destek 

olduğuna inanamassınız. Bu mücadele hepimizin. 

Taksim bizimdir hayırdır ya? #direngeziparki 

 

78.  #direngeziparki KızılSakal 

 

ArkadaĢlar lütfen camlarımıza TÜRK BAYRAĞI 

asalım. Her türlü tepkimizi gösterelim. Sessiz 

kalmayalım ! #48saatdayanturkiye #direngeziparki" 

 

79.  #direngeziparki  ⭐  ⭐ Çağla 

Azgari ⭐   

 

ATAM sen rahat uyu, bekçisiyiz CUMHURĠYETĠN! 

#direngeziparki #direnTurkiyem 

 

80.  #direngeziparki BERNA 

K.SERDARLI 

 

örgüt yoktu,örgütlenme yoktu,siyaset yoktu, ardında 

baĢka niyet yoktu.ağaca,Gezi parkı'na, Ġstanbul'a 

sarılmak vardı yalnız. #direngeziparki 

 

81.  #direngeziparki Aysun Hergulman 

 

Al sana ayyas genclik, biz geceleri uyumayiz bunu 

hesaba katmamistin #direngeziparki 

#ozgurlugunesahipcik 

 

82.  #direngeziparki Ali KARAKAġ 

 

Bu ulkeyi yonetmeye hevesli olanlar ogrensinler, 

anlasinlar ki ozgurluklerimiz kisitlaninca tersimiz pis 

oluyor! ##direngeziparki 

 

83.  #direngeziparki NeviBJ 

 

TeĢekkürler BOġbakan. unutturmaya çalıĢtığın Mustafa 

Kemal ATATÜRK'ü daha büyük özlemle ve sevgiyle 

anıyoruz.#direngeziparki #occupygezi 

 

84.  #direngeziparki Xəyyam Namazov 

 

Türk Bayraklarını Asın Balkonlara! #direngeziparki 

#occupygezi #direnTurkiye 

 

85.  #occuypgezi NeviBJ 

 

TeĢekkürler BOġbakan. unutturmaya çalıĢtığın Mustafa 

Kemal ATATÜRK'ü daha büyük özlemle ve sevgiyle 

anıyoruz.#direngeziparki #occupygezi 

 

86.  #occuypgezi Xəyyam Namazov 

 

Türk Bayraklarını Asın Balkonlara! #direngeziparki 

#occupygezi #direnTurkiye 

 

87.  #direngeziparki Çapulcan Marjinal 

 

#direngeziparki Burasi Bagdat cad.saat 2:30 u fakat 

Kemal'in askerleri uyumuyor, hukumete, fasizme, 

diktatorluge kafa tutuyor!!! 

 

88.  #direngeziparki Gamze Atmaca 

 

Avm olmayacakmis, kultur sanat galerisi olacakmis. 

Kadir topbas super bi acikla yapti!!! Karsinda cocuk 

var di mi? #direngeziparki 

 

89.  #direngeziparki Armağan GümüĢ 

 

#direngeziparki Yanlis zamanda Alkolu yasakladin 

Tayyip. Bak millet AYILDI ! Gencligimiz birinci 

vazifesini yapiyor suanda ! 

 

90.  #direngeziparki Ernesto 

 

mesele park değil;korkuya,yok sayılmaya ve sindirme 

politikalarına karĢı bir diriliĢtir bu #direngeziparki 
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#SesVerTürkiyeBuülkeSahipsizDeğil 

 

91.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Ernesto 

 

mesele park değil;korkuya,yok sayılmaya ve sindirme 

politikalarına karĢı bir diriliĢtir bu #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuülkeSahipsizDeğil 

 

92.  #direngezi Onur Kaymak 

 

SavaĢa bahane için halkını bombalamayan,ülkeyi karıĢ 

karıĢ satmayan,''bizi düĢünerek''yasaklar koymayan bir 

hükümet istiyorum!! #direngezi 

 

93.  #direngeziparki YAġAR KEMAL 

HÖKEREK 

 

Reyhanlı-Akçakale-VurulanF16-Milli Bayramlar-

Polis... Sebepleri çoğaltmak mümkün ama bunlar bile 

direnmek için yeterli... #direngeziparki 

 

94.  #direngezi Onur Kaymak 

 

SavaĢa bahane için halkını bombalamayan,ülkeyi karıĢ 

karıĢ satmayan,''bizi düĢünerek''yasaklar koymayan bir 

hükümet istiyorum!! #direngezi 

 

95.  #direngezi Ġzmir Gevreği 

 

#gezibizimistanbulbizim #direngezi #OCCUPYGEZI 

Gezi'de değil Gazzede olsaydı bunlar Emine Erdoğan 

dahil bütün bakanlar salya sümük ağlardı. 

 

96.  #direngezi Ersin 

 

Atatürk ağaç kesilmesin diye yalıyı kaydırmıĢtı. 

#gezibizimistanbulbizim #direngezi 

 

97.  #direngeziparki KARA 

 

#direngeziparki sonuna kadar diren bu meydan 

MĠLLET meydanıdır COP GAZ SĠLAH değil ! 

 

98.  #direngeziparki  Endam~  

 

Basımızda ATATÜRK eksik #direngeziparki !!! 

 

99.  #direngeziparki Barthez 

 

Bir ulkenin halki, yonetimine dur dedi! Sadece sesle, 

kornayla, duzeylice, gidin artik diyoruz. 

#direngeziparki 

 

100.  #direngeziparki Kerem Kinal 

 

istanbul 10. yil marsiyla inliyor bu gece bu saatte, cook 

yasayin! #direnistanbul #direngeziparki #occupygezi 

 

101.  #occuypgezi Kerem Kinal 

 

istanbul 10. yil marsiyla inliyor bu gece bu saatte, cook 

yasayin! #direnistanbul #direngeziparki #occupygezi 

 

102.  #direngezi Ersin 

 

Atatürk ağaç kesilmesin diye yalıyı kaydırmıĢtı. 

#gezibizimistanbulbizim #direngezi 

 

103.  #direngeziparki Burcii 

 

NE MUTLU TÜRKÜM DĠYENE. Bize bıraktığın 

görevleri yerine getirmek için direniyoruz. 

#direngeziparki 

 

104.  #direngeziparki ferda 

 

Ģarjım bitiyor eve geçemiyoruz Ģuan türk bayrakları ile 

tazyikli su yemenin Ģerefine eriĢiyorlar. #direngeziparki 

105.  #direngeziparki TC Lale Karabacak 

 

Tutuklanmalar için gönüllü avukatlar noları 

05365188859 05555608690 05307652070 

05064431259 05332064247 05324050923 

#direngeziparki 

 

106.  #direngeziparki Yeis Sensura 

 

TÜRK BAYRAĞI KIRMIZI RENGĠNĠ KETÇAPTAN 

ALMADI, KĠMSEYE YAR ETMEYĠZ ANLAYIN 

ARTIK BUNU ! #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

107.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Yeis Sensura 

 

TÜRK BAYRAĞI KIRMIZI RENGĠNĠ KETÇAPTAN 

ALMADI, KĠMSEYE YAR ETMEYĠZ ANLAYIN 

ARTIK BUNU ! #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

108.  #direngeziparki Zeynep Kumral 

 

NeymiĢ! 3büyük sadece arkadaĢ oldukları için aynı rakı 

masasında oturmuyormuĢ, Vatan için bir araya 
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gelmesini de biliyormuĢ. #direngeziparki 

 

109.  #direngeziparki Özkan Ünlüer 

 

: bi torba komuru Cumhuriyet'e degisenler simdi bir 

agac ugruna bir ulkenin tarihini degistirenleri izlesinler! 

#direngeziparki 

 

110.  #direngeziparki Onur Öztürkoğlu 

 

Allah'ım sen birlik ve bütünlüğümüzü bozmak 

isteyenlere fırsat verme yarabbim !! #TekYürek 

#direngeziparki 

 

111.  #direngeziparki Ġlknur Doğan 

 

Almanya'daki Aleviler toplandı.. Köln garında. 

#DirenGeziParki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

112.  #direngeziparki TC Kültürlü 

 

Panzer girmesin diye yolu kapatan Ģoförler,istifa eden 

polisler,halka maske dağıtan askerler var! Onlar varsa 

umut da var! #direngeziparki 

 

113.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Ġlknur Doğan 

 

Almanya'daki Aleviler toplandı.. Köln garında. 

#DirenGeziParki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

114.  #direngeziparki Anıl Türer 

 

Irk dil din parti önemsiz direniyoruz adalet özgürlük 

için bizim olan ülkemizi geri almak için !!! 

#direngeziparki 

 

115.  #direngeziparki Adem ULUSOY 

 

Küçük bir parkı korumak için baĢlayan pretosto baskıcı 

bir rejime isyanin tohumlarini attı. "Guardian 

#direngeziparki 

 

116.  #direngeziparki ∞ 

 

Mustafa Kemal Atatürk boĢuna Türk gencine emanet 

etmedi bu ülkeyi. 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #DirenGeziParki 

 

117.  #direngeziparki Narkoz 

 

TÜRK BAYRAĞI KIRMIZI RENGĠNĠ KETÇAPTAN 

ALMADI, KĠMSEYE YAR ETMEYĠZ ANLAYIN 

ARTIK BUNU ! #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

118.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

∞ 

 

Mustafa Kemal Atatürk boĢuna Türk gencine emanet 

etmedi bu ülkeyi. 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #DirenGeziParki 

 

119.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Narkoz 

 

TÜRK BAYRAĞI KIRMIZI RENGĠNĠ KETÇAPTAN 

ALMADI, KĠMSEYE YAR ETMEYĠZ ANLAYIN 

ARTIK BUNU ! #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

120.  #direngeziparki Zehra TaĢkoparan 

 

"Olaylar artık Gezi Parkı olayından çıktı, 19 Mayıs 

oldu, 29 Ekim oldu, 1 Mayıs oldu, Reyhanlı oldu, 

Uludere oldu... #direngeziparki " 

 

121.  #direngeziparki Pink Cadillac 

 

#direngeziparki demekki enseyi karartmamak 

lazımmıĢ. insanlar özgürlüklerini savunabiliyor. 

 

122.  #direngeziparki lauronai 

 

#direngeziparki ĠĢçisinin emeğinde birleĢemeyen 

halkım bir ağacın dalında birleĢti! Yıkmak istediğin 

ağaç seni yıkacak FaĢist tayyip! 

 

123.  #direngeziparki Bora ALYANAK 

 

#direngeziparki Saat 2:45 ve Sariyerde disarisi Mustafa 

Kemalin askerleriyiz diye yikiliyo 

 

124.  #direngeziparki Cem BalkıĢ 

 

Alevisi Sunnisi, Cimbomlusu Fenerlisi ÇarĢılısı,Kürdü 

lazı, kol kola yürüyorsa siz çoktan kaybetmiĢsinizdir... 

#DirenGeziParki 

125.  #direngeziparki Vito 

 

Bugun ilk defa kimseden medet ummadan demokrasi 

aramayı öğrendi Türk halkı. #direngeziparki  
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126.  #direngeziparki Isik Ocal 

 

Istanbulda hatta turkiyede uyuyan kalmasin uyuyanlar 

utansin #direngeziparki #TürkiyemDireniyor 

#ataturkuncocuklariyiz 

 

127.  #direngeziparki Tarık Ulu 

 

Tarihe not geçin; Bugün 31 Mayıs 2013. Türk Gençliği 

1. vazifesini yerine getiriyor. #direngeziparki 

 

128.  #direngeziparki T.C mertani 

 

provakatörle dikkat!!! polise bir Ģey atmayın. Haksız 

pozisyona 

düĢmeyelim.#sezonunsonomuzomuzasıgeziparkında 

#direngezi 

 

129.  #direngeziparki Necla Köker 

 

#direngeziparki Türkiye uyandı, Türk Halkı kurtuluĢ 

savaĢını baĢlattı, Atam Türk Gençliği vazifesini 

hatırladı ve iĢe koyuldu... 

 

130.  #direngeziparki dcancelik 

 

Bugün Türkiye Cumhuriyetinde hükümete nasıl Özgür 

olduğumuzu medyaya da nasıl haber yapıldığını 

gösterdik. #direngeziparki #occupyturkiye 

 

131.  #direngeziparki ∑®SAN S 〽yrna | 

NTES 

 

EY TÜRK GENÇLĠĞĠ! Birinci vazifen, Türk 

istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve 

müdafa etmektir.#direngeziparki 

 

132.  #direngeziparki anan xd 

 

KEġKE ġĠMDĠ GELSEN "YA ĠSTĠKLAL YA 

ÖLÜM" DESEN. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

133.  #direngeziparki TCATATÜRK 

CYD FB  

 

Taksim'den evine dönemeyen arkadaĢlar, Oda 

Tiyatrosu'nda kalabilirler. Dinlenmeniz için açık 

kalacak... 0212 266 77 43 #direngeziparki 

 

134.  #occupygezi dcancelik 

 

Bugün Türkiye Cumhuriyetinde hükümete nasıl Özgür 

olduğumuzu medyaya da nasıl haber yapıldığını 

gösterdik. #direngeziparki #occupyturkiye 

 

135.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

anan xd 

 

KEġKE ġĠMDĠ GELSEN "YA ĠSTĠKLAL YA 

ÖLÜM" DESEN. #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

136.  #direngezi Okan KayataĢ 

 

@akinevrim #direngezi DOĞA için ĠNSAN için, 

Burdayım!, yapılması gereken bütün etkinliklere 

hazırım! #GeziparkıiçinBODRUMhalkıSesVeR !! 

 

137.  #direngeziparki simay ozturk 

 

Cok gaza geldim be Atam! #31mayis2013 

#direngeziparki #occupygeziparki 

 

138.  #occupygezi simay ozturk 

 

Cok gaza geldim be Atam! #31mayis2013 

#direngeziparki #occupygeziparki 

 

139.  #direngeziparki onur günalan 

 

bi torba komuru Cumhuriyet'e degisenler simdi bir agac 

ugruna bir ulkenin tarihini degistirenleri izlesinler! 

#direngeziparki #direnturkiye 

 

140.  #direngeziparki merve köksalan 

 

Hala istifasını vermeyen, bize saldıran polis; sen de 

Atatürk'ün çocuğu değil misin? Bu güne nasıl geldin? 

#direngeziparki 

 

141.  #direngeziparki BüĢra BeĢiroğlu 

 

Ne Ata mızdan nede Tarihten biz böyle vicdansızlık 

görmedik! Bunlar kime çekti ben anlamadım. 

#direngeziparki 

 

142.  #direngeziparki Toprak Zynp 

Srhnğlu 

 

Benim halkım yasaklanan 19mayısın, 

23nisanın,1mayısın,reyhanlının intikamını kanırta 

kanırta alıyor #direngeziparki iĢte bu iĢte TÜRKÜN 
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GÜCÜ 

 

143.  #direngeziparki @Gamze24_ 

 

Bir ağaç kesilmesin diye koca köĢkün yerini değistiren 

Atam'ı özledim ! #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

144.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

@Gamze24_ 

 

Bir ağaç kesilmesin diye koca köĢkün yerini değistiren 

Atam'ı özledim ! #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

145.  #direngeziparki çağrı demiral 

 

bir tane kanal vermiyor haber dıĢ basında ilk sıraya 

almıĢken. emaneti geri alıyoruz çanakkale ruhuyla 

#direngeziparki 

 

146.  #direngeziparki Sevgi Etker 

 

Kalabalik once Istiklal Marsi sonra Genclik Marsi ve 

Caddeye yuruyus #direngeziparki 

 

147.  #direngeziparki gökhan er 

 

Sanırım bu ülkede ilk defa halk kendiliğinden istediğini 

almak için harekete geçiyor. Demokrasiye ilk adım 

#direngeziparki ve durmayacak 

 

148.  #direngeziparki ∑®SAN S 〽yrna | 

NTES 

 

Asıl Ģimdi Rahat uyu Atam. Senin evlatların direniĢte! 

#direngeziparki 

 

149.  #direngeziparki Sidiouss 

 

Hala cesur adımlar atamayan korkaklara hatırlatma; bu 

ülkenin Ġstiklâl MarĢı "KORKMA" diye baĢlıyor. 

#direngeziparki 

 

150.  #direngeziparki HasanPektaġ 

 

#DirenGeziParki yaya yolu yapilmasin oraya agaclar 

sokulup daha ye$il temiz bi gorunum ve duzenleme 

yapilmasin.di$ardakiler olayi bi gorun 

 

151.  #direngeziparki tuğçe 

 

atatürk parkina dogru yürüyüse gecen kitleyi 

uyariyorlar.yasal degilmiĢ.bu ülkede ne yasalki 

#direngeziparki 

 

152.  #direngeziparki Berhan Kongel 

 

Daçka 10. Yıl MarĢı'yla inliyor. Her yer DĠRENĠġ! 

HER YER GEZĠ PARKI! Çünkü bazen bir park, sadece 

bir park değildir. #direngeziparki 

 

153.  #direngeziparki Ali Öztürk 

 

unutma tayyip bizim marĢımız bile korkma diye 

baĢlıyorr #direngeziparki 

 

154.  #direngezi gülsün iĢsever 

 

#DirenGezi protesto anayasal bir haktır! 

 

155.  #direngeziparki DoğruSözler 

 

#direngeziparki bu gece uyku yok ! Atam sen rahat uyu 

bu vatan emin ellerde olacak 

 

156.  #direngeziparki CRazy HunTer 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

BÜTÜN POLĠSLERĠ TOPLASAN BĠ ATATÜRK 

ETMEZLER.. 

 

157.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

CRazy HunTer 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

BÜTÜN POLĠSLERĠ TOPLASAN BĠ ATATÜRK 

ETMEZLER.. 

158.  #direngeziparki Ali Kazanci 

 

1 mayisi kutlatmassin ama bundan sonra 31 mayisi 

kutyacagiz taksimde #direngeziparki 

 

159.  #direngeziparki M.KEMAL 

ATATÜRK 

 

Ġnönü stadının önünde hazırlanıyorlar,yukarı doğru 

insanları sıkıĢtıracaklar! ACĠL YAYIN #direngeziparki 

 

160.  #direngeziparki vafa ali 

 

kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın! belə bir 

beyt var istiklal marĢında #turkiye #direngeziparki 

161.  #direngeziparki Berkay Kaya 

 

#direngeziparki Allah hepimizin yardimcisi 

olsun.Meydanlar bizim.Parklar bizim.Agaclar bizim. 

Birlik ve beraberliği hissetmek cok güzel. 
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162.  #direngeziparki @erolusedatt 

 

Gün birlik ve beraberlik günüdür.Helal olsun 

Atatürk'ün genç ve korkmayan evlatları 

arkandayız.Sonunda uyandı TÜRKĠYEM! 

#Direngeziparki 

 

163.  #direngeziparki Zeynep Eylül Üçer 

 

Senelerdir hesler icinde kesilen agaclarin öcü aliniyor 

bu gece. #Direngeziparki #Occupygezi 

 

164.  #direngeziparki BeTwin Us 

 

Turkiye laiktir! Laik kalacak!!! #heryertaksim 

#direngeziparki @ Batı AtaĢehir 

http://instagram.com/p/Z_s5g5MDdI/  

 

165.  #occupygezi 

 

Zeynep Eylül Üçer 

 

Senelerdir hesler icinde kesilen agaclarin öcü aliniyor 

bu gece. #Direngeziparki #Occupygezi 

 

166.  #direngeziparki Bahçedeki SarıĢın 

 

#direngeziparki BU ARTIK BĠR PARK VEYA 

HÜKÜMET KARġITI TAVIR MESELESĠ DEĞĠL, 

ĠNSANLIK DĠRENĠġĠ, ZORBALIĞA VE 

DEMOKRASĠ YOKSUNLUĞUNA DĠRENĠġ! 

 

167.  #direngeziparki Doğukan EFE 

 

ATATÜRK‘ü unutturmak mı? ampulün isigi Günesi 

kapatmaya yetmez demiĢtik...#direngeziparki 

 

168.  #direngeziparki Mert Algın 

 

Karbondioksiti alıp oksijen veren ağaçlar gibi bu halkta 

biber gazi alıp milletine özgürlük vericek !! Dualarimiz 

sizinle... #direngeziparki 

 

169.  #direngeziparki Mehmet Erdoğan 

 

Tarihe not geçin; Bugün 31 Mayıs 2013. Türk Gençliği 

1. vazifesini yerine getiriyor. #direngeziparki 

 

170.  #direngezi Ozgur Solakoglu 

 

Ġnsan hakları ihlali,toplumla uzlaĢma yerine dikte 

ettirme,Ģiddetle bastırma politikaları demokratik 

cumhuriyetlerde olamaz #direngezi 

 

171.  #direngezi muruvvet can 

 

Anayasa‘nın 34.maddesi ―herkes önceden izin almadan 

silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüĢü yapma 

hakkına sahiptir.‖ #DirenGezi 

 

172.  #direngezi Batuhan Kayım 

 

Özgürlük ve demokrasi devletin ismiyle olacak Ģeyler 

değil. Bunlar bir kültürdür . Bu kültüre sahip herkesi 

kutluyorum #direngezi 

 

173.  #direngezi Mesut 

URGANCILAR 

 

Ağacına,yeĢiline,parkına,doğasına,Ģehrine sahip 

çıkmaya çalıĢanlara reva görülene 

bak!Akıl,mantık,vicdan,izan,insanlık !!! #direngezi 

 

174.  #direngezi Batuhan Kayım 

 

Orda günlerdir iĢkence gören insanlar aslında parkın 

bekçiliğini yapmıyor. Türkiye'deki özgürlüğün 

bekçiliğini yapıyor #direngezi 

 

175.  #direngezi irem ünal 

nizamoğlu 

 

#occupygezi #direngezi biz eli silahlilardan degiliz! Biz 

ulkesini seven, ulkesinde hala fikir ozgurlugu olduguna 

inanan vatandaslariz! 

176.  #occupygezi 

 

irem ünal 

nizamoğlu 

 

#occupygezi #direngezi biz eli silahlilardan degiliz! Biz 

ulkesini seven, ulkesinde hala fikir ozgurlugu olduguna 

inanan vatandaslariz! 

 

177.  #direngezi Sefay 

 

Ağacına,yeĢiline,parkına,doğasına,Ģehrine sahip 

çıkmaya çalıĢanlara reva görülene 

bak!Akıl,mantık,vicdan,izan,insanlık !!! #direngezi 

 

178.  #direngezi serina haratoka tara 

 

#direngaziparki #direngezi saat 19:00 da taksimde 

olamayan bizler bos mu duracagiz?acalim istiklal 

marsimizi sonunakadar inletelim caddeleri 
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179.  #direngeziparki  serina haratoka tara 

 

#direngaziparki #direngezi saat 19:00 da taksimde 

olamayan bizler bos mu duracagiz?acalim istiklal 

marsimizi sonunakadar inletelim caddeleri 

 

180.  #direngezi  Berkay Koru 

 

ağacıma özgürlüğüme sahip çıkmanın gururunu 

yaĢıyorum bugün gezide olmazsan hesabını ömrün 

boyunca kendine veremezsin #direngezi #occupygezi 

 

181.  #direngezi  Gülsen Geçim 

 

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin de 

kapatılmaya çalıĢılması unutulmasın. Gezi bir sembol, 

itirazımız her Ģeye! #direngezi 

 

182.  #occupygezi 
 

Berkay Koru 
 

ağacıma özgürlüğüme sahip çıkmanın gururunu 

yaĢıyorum bugün gezide olmazsan hesabını ömrün 

boyunca kendine veremezsin #direngezi #occupygezi 

 

183.  #direngezi  Özg r Y l  z 
 

Ulan halk istemiyor iste oraya avm yapilmasini daha ne 

israr ediyosun kime neye hizmet ediyosun!? #direngezi 

 

184.  #direngezi #TC mustafa 
di ç r 
 

Valinin Taksim'de müdahale yok dediğine göre;bu gazı 

suyu sıkanlar Ġsrail polisi herhalde. 

#occupyGezi 

#direngezi 

#heryertaksimheryerdireniĢ 

 

185.  #direngezi M.Berat Saymadi 
 

Gezi bizim Ġstanbul bizim! Bunun orta yolu bu! 

#direngezi #occupygezi 

 

186.  #direngezi melis kayabasi 
 

"PaĢam bu yapacağımız inĢaatın yerinde bir ağaç 

var,onu ne yapalim?"Atatürk:Ağaç yerinde dursun 

binayı kaydırın! #direngeziparkı #direngezi 

 

187.  #direngezi  ilş d Ç l bi 
 

Gezi parkında olanlar çok üzücü, akıl fikir diliyorum. 

Parklarımızı çoğaltalım var olanları da yok etmeyelim... 

#direngezi 

 

188.  #direngezi caner odabasoglu 
 

Oglumun gozunun icine rahatca bakabilmek icin 

taksime gidiyorum ya simdi ya asla! #direngezi 

#occupygezi 

 

189.  #direngezipark
i 

asliimetinn 
 

Ġnsan haklari icin, polis siddetine karsi, Turkiye 

yasanabilir kalsin diye korkmadan yuruyoruz. 

Anlicaksiniz. #direngeziparki 

190.  #direngezi Berk Tufekci 
 

"@devrimcaner @travisandtyler Oglumun gozunun 

icine rahatca bakabilmek icin taksime gidiyorum ya 

simdi ya asla! #direngezi #occupygezi" 

 

191.  #direngezi Kozmetik 
Denizkizi 
 

Politik gorusumuz ne olursa olsun hepimiz doga, 

demokrasi ve insanlik icin birer devrimciyiz! 

#direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

192.  #direngezi Bartu Çılkın 

 

Bir AVM için orman katledenleri değil;bir ağaç için 

köĢkün yerini değiĢtiren ATATÜRK'ü özledik 

#direngaziparki #direngezi #occupygezi 

 

193.  #direngezi videostar 

 

ĠSTĠKLAL ĠNANĠLMAZ KALABALĠK GELĠN 

GUCUMUZU GOSTERELĠM KORKACAK HĠC 

BĠSEY YOK #gezibizim #geziçintaksime #direngezi 

#direngeziparki 

 

194.  #direngezi Özlem Alev 

 

Ne insa hayatına, ne çiçeğe, böceğe, ne ağaca, hayvana 

saygı; insanlık yüz karası çağını yaĢıyor ! Direnin cesur 

dostlar,yürekler #DirenGezi 

 

195.  #direngezi Selin Titizoğlu 

 

#direngezi Biz bugün onurumuzu,geleceğimizi 

kurtarıyoruz. 
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DĠRENĠġE DEVAM.! 

 

196.  #SesVerTürkiye
BuÜlkeSahipsiz

Değil 

SilaKoball 

 

#DirenGeziParki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#ataturkuncocuklariyiz #tayyipistifa 

 

197.  #tayyipistifa SilaKoball 

 

#DirenGeziParki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#ataturkuncocuklariyiz #tayyipistifa 

 

198.  #direngezi nisa 

 

polisin caniliğini bir seferliğine unutup herkes taksime 

gitmeli çünkü #gezibizim #direngezi 

 

199.  #direngezi Melahat Yavuz 

 

#direngezi Yıl 1929: Atatürk tek bir ağacı kesmek 

yerine köĢkü yana kaydırdı.  Yıl 2013: Devlet binlerce 

ağacı kesmek için halkına saldırdı 

 

200.  #direngezi Müstesna 

 

Bugün binler özgürlü?ün tad?na vard? art?k dönü? yok! 

#direngezi #occupygezi 

 

201.  #direngezi aybikgiller. 

 

Ece Temelkuran: Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün 

onurumuzu kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, 

heyecanla izliyor! #direngezi #occupygezi 

 

202.  #direngezi Tolga Yaprak B.A. 

 

Ece Temelkuran: Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün 

onurumuzu kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, 

heyecanla izliyor! #direngezi #occupygezi 

 

203.  #direngezi Zuhal Bingöl 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi 

 

204.  #direngezi Orkan Öztop 

 

Anayasa madde 34  Herkes, önceden izin almadan, 

silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüĢü 

düzenleme hakkına sahiptir. #direngezi 

 

205.  #direngezi Engin UlaĢ 

 

Yil 1929:Ataturk tek bir agaci kesmek yerine kosku 

yana kaydirdi.Yil 2013:Devlet binlerce agaci kesmek 

icin halkina saldirdi #direngezi 

 

206.  #direngezi Mert Öztürk 

 

31.05.2013 Özgürlük tarihi olacak inĢallah #direngezi 

 

207.  #direngezi Burak Demirkaya 

 

"@ETemelkuran: Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün 

onurumuzu kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, 

heyecanla izliyor! #direngezi #occupygezi" 

208.  #direngezi aylin akayoğlu 

 

Gercekten sözün bittiği nokta. Lanet olsun avm'nize ! 

#direngezi #direngeziparki YeĢili korumak… 

http://instagram.com/p/Z_DzeMu9hk/  

 

209.  #tayyipistifa Tolga 

Uludemirciler 

 

#direngezi #taksim #tayyipistifa #fasizme #karsi #omuz 

#omuza #istanbul #direnis #turkey #gezibizim… 

http://instagram.com/p/Z_CTnSl0Yf/  

210.  #direngezi melissaa   

 

"@ETemelkuran: Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün 

onurumuzu kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, 

heyecanla izliyor! #direngezi #occupygezi" 

 

211.  #direngezi Doğancan Ġnce 

 

Gün sağcının solcunun günü değil özgürlükçünün 

günüdür !! Bunun bilinci provokasyonların önüne 

geçecektir #direngezi 

 

212.  #direngezi Müge 

 

―@ETemelkuran: Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün 

onurumuzu kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, 

heyecanla izliyor! #direngezi  #occupygezi‖ 

 

213.  #direngezi Çağatay Ulusoy 

Fans 

 

GAZ DEĞĠL OKSĠJEN ĠSTĠYORUZ,ÖLÜM DEĞĠL 

ADALET ĠSTĠYORUZ #direngezi #DirenIstanbul 

#DirenTurkiye #occupygezi #direngaziparki 

@HazalKaya110 
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214.  #direngezi Ceren Algün 

 

Ece Temelkuran : Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün 

onurumuzu kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, 

heyecanla izliyor! #direngezi #occupygezi 

 

215.  #direngezi fulya berk 

 

Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız 

toplantı ve gösteri yürüyüĢü düzenleme hakkına 

sahiptir. #direngezi 

 

216.  #direngezi TC vatandaĢı Pınar 

 

Cihangir civarindaki 3G ve internet provokasyonuna 

karsi cafe smyrna wireless internet sifresi 9876543210  

paylasin lutfen!‖ #direngezi 

 

217.  #direngezi Öykü 

 

Ankara Kuğulu Park #gezibizim #direngaziparki 

#direngezi  

 

218.  #direngezi Celal Basol 

 

"Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor!" 

#direngezi #occupygezi 

 

219.  #tayyipistifa 

 
Hilal ✟ 

 

Atamın ve Ģehitlerin bana bıraktıgı toprakları sana 

sattırmaya hiç niyetin yok ******. #TayyipĠstifa 

 

220.  #direngezi Zeynep Yılmazer 

 

Emek Sineması,1 Mayıs Ģimdi Gezi Parkı'nda bir inat 

için halkıyla savaĢan hükümet.Bu direniĢ artık bir 

uyanıĢ @Tuluhantekeli #direngezi 

 

221.  #direngezi eynep Yılmazer 

 

Emek Sineması,1 Mayıs Ģimdi Gezi Parkı'nda bir inat 

için halkıyla savaĢan hükümet.Bu direniĢ artık bir 

uyanıĢ @Tuluhantekeli #direngezi 

 

222.  #tayyipistifa 

 

fuckity-fucker-fuck 

 

KEMALĠSTLERE KARġI ÇIKAMAYACAKSIN 

TAYYĠP. VAZGEÇ ARTIK #TayyipĠstifa 

 

223.  #tayyipistifa 

 

Mirket   

 

"Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak." Mustafa 

Kemal Atatürk #TayyipĠstifa 

 

224.  #tayyipistifa 

 

Yağmur 

 

ATATÜRK AĞACI KESMEK YERĠNE EVĠNĠ 

KAYDIRDI SĠZ ĠNSANI ÖLDÜRDÜNÜZ 

#direngeziparkı #TayyipĠstifa 

 

225.  #tayyipistifa 

 

@yagmurkaraks 

 

ATATÜRK AĞACI KESMEK YERĠNE EVĠNĠ 

KAYDIRDI SĠZ ĠNSANI ÖLDÜRDÜNÜZ 

#direngeziparkı #TayyipĠstifa 

 

226.  #tayyipistifa 

 

Berke 

 

#direngeziparki #Tayyipistifa ATATÜRK'ÜN 

ÇOCUKLARIYIZ! 

 

227.  #tayyipistifa 

 

@BerkehanKonca 

 

#direngeziparki #Tayyipistifa ATATÜRK'ÜN 

ÇOCUKLARIYIZ! 

228.  #direngezi Mert Üstün 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi #occupygezi 

 

229.  #direngezi Hande Satıcı 

 

Polisi tahrik edici eylemlerde bulunan provakatorlere 

inanmayalim. Doga bizim, Gezi bizim, ama 

provakasyon bizim isimiz degil! #direngezi 

 

230.  #tayyipistifa 1903 

 

Sen ağaçları kes, yeĢili yok et. Yakında da nefes vergisi 

alırsın. #Ģerefsizsintayyip #tayyipistifa #direngeziparki 

 

231.  #tayyipistifa @ademirtass 

 

Sen ağaçları kes, yeĢili yok et. Yakında da nefes vergisi 

alırsın. #Ģerefsizsintayyip #tayyipistifa #direngeziparki 

 

232.  #tayyipistifa Atalay UÇAR 

 

Atatürk'ün evlatları.Eminim büyük önder uzun 

zamandır bu kadar gurulanmamıĢtır.Direnen herkese 
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teĢekkürler. #dayangeziparki #tayyipistifa 

 

233.  #tayyipistifa @AtalayUcar 

 

Atatürk'ün evlatları.Eminim büyük önder uzun 

zamandır bu kadar gurulanmamıĢtır.Direnen herkese 

teĢekkürler. #dayangeziparki #tayyipistifa 

 

234.  #direngezi Kübra KarakaĢ ≡ 

 

#geziparki #occupygezi #ozgurlugunesahipcik 

#sahnemedokunma #gezibizim #direngeziparki 

#direngezi taksim ve cihangirde destekler bekleniyor! 

 

235.  #direngeziparki Kübra KarakaĢ ≡ 

 

#geziparki #occupygezi #ozgurlugunesahipcik 

#sahnemedokunma #gezibizim #direngeziparki 

#direngezi taksim ve cihangirde destekler bekleniyor! 

 

236.  #direngezi kaan oturak 

 

Terketmiyoruz, bu iĢ artık onur ve onursuzluğun 

duellosu haline geldi #direngezi 

 

237.  #direngezi T.C. Çapulcuyuz 

 

"@ETemelkuran: Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün 

onurumuzu kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, 

heyecanla izliyor! #direngezi 

 

238.  #tayyipistifa 

 
 ⭐ ⭐BERKANTOG

UZ ⭐  

 

#TayyipĠstifa ve tabiki grubu da. Atatürk gençliği sizi 

istemiyor hiç istemedi. Yolun sonu geldi gidin artık. 

 

239.  #tayyipistifa 

 

@beko54 

 

 

#TayyipĠstifa ve tabiki grubu da. Atatürk gençliği sizi 

istemiyor hiç istemedi. Yolun sonu geldi gidin artık. 

 

240.  #direngezi   BARNĠE 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi  #occupygezi 

 

241.  #tayyipistifa Butcherhead 

 

Atam bize dediklerini yapıyoruz.Sen rahat uyu.Türk 

genci iĢ baĢında #tayyipistifa 

 

242.  #tayyipistifa @4evermetalheads 

 

 

Atam bize dediklerini yapıyoruz.Sen rahat uyu.Türk 

genci iĢ baĢında #tayyipistifa 

 

243.  #tayyipistifa Çağrı 10 

 

ülkeme doğama toprağıma suyuma parkıma kardeĢime 

ağacıma köpeğime dedeme askerime bayrağıma 

marĢıma Atam'a dokunma! #tayyipistifa 

 

244.  #tayyipistifa Ecee 

 

ülkeme doğama toprağıma suyuma parkıma kardeĢime 

ağacıma köpeğime dedeme askerime bayrağıma 

marĢıma Atam'a dokunma! #tayyipistifa 

 

245.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

Nunu 

 

Bu ulke Atamizdan bize emanet 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil !! 

 

246.  #tayyipistifa Butcherhead 

 

Sen Atatürk'e ayyaĢ diye gönderme yap anca,al sana 

gönderme #tayyipistifa 

247.  #direngezi Okan Karacan 

 

Sen kafana göre Eurovision 'a katılma biz kendi 

tepkimiZi isteğimize göre veremeyelim #direngeziparki 

#direngezi 

 

248.  #direngezi DENĠZ 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi  #occupygezi 

 

249.  #tayyipistifa Çağla Çankaya  

 

ATAMĠZDAN KALANLARĠ UNUTTURAMAZSĠN ! 

#tayyipistifa 

 

250.  #tayyipistifa BüĢra 

 

Burdan çıkıĢ yok tayyop biz Atatürk'ün çocuklarıyız 

#tayyipistifa 

 

251.  #tayyipistifa @problemsizsiniz 

 

Burdan çıkıĢ yok tayyop biz Atatürk'ün çocuklarıyız 

#tayyipistifa 
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252.  #direngezi Özlem Aydinç 

Duman 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi #occupygezi 

 

253.  #tayyipistifa Ezgi 

 

TÜRK OLDUĞUM ĠÇĠN GURUR DUYUYORUM. 

#TAYYĠPĠSTĠFA 

 

254.  #tayyipistifa @gokyuzundesakli 

 

TÜRK OLDUĞUM ĠÇĠN GURUR DUYUYORUM. 

#TAYYĠPĠSTĠFA 

 

255.  #direngezi Pütü Yıldırım 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi  #occupygezi‖ 

 

256.  #direngezi TC vatandaĢı Pınar 

 

polis GFB'li 50 kiĢiyi gözaltına alırken 400 kiĢilik 

ultrAslan grubu GFB'yi polisin elinden kurtardı. 

#rengimizYEġĠLtakımımızDOĞA #direngezi 

 

257.  #tayyipistifa Ata Erdem 

 

Bu ulkenin her karisi ataturk her karisi vatan kokuyor 

sizin aticaginiz ne biber gazi ne tazikli su etkiler 

#tayyipistifa 

 

258.  #tayyipistifa @AtaErdemm 

 

Bu ulkenin her karisi ataturk her karisi vatan kokuyor 

sizin aticaginiz ne biber gazi ne tazikli su etkiler 

#tayyipistifa 

 

259.  #direngezi ÖMER 

YELEMEZE 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi  #occupygezi 

 

260.  #tayyipistifa Anıl Özen   

 

#tayyipistifa #hukumetistifa #isyanvar #halktv 

TribünlerTekYürek DayanGeziParkı ! ALLAH 

YARDIMCINIZ OLSUN ASLANLARIM 

ÖZGÜRLÜK ĠÇĠN SAVAġIN! 

 

261.  #direngezi Tugce mi Arıöz? 

 

VALĠ MUTLU EMĠN MĠSĠN SEN? #gezibizim 

#geziçintaksime #direngezi #direngeziparki  

 

262.  #tayyipistifa nasia 

 

sen GĠT ATATÜRK GELSĠN #tayyipistifa 

 

263.  #tayyipistifa @muziginhertonu 

 

sen GĠT ATATÜRK GELSĠN #tayyipistifa 

 

264.  #direngezi videostar 

 

VALĠ MUTLU EMĠN MĠSĠN SEN? #gezibizim 

#geziçintaksime #direngezi #direngeziparki  

 

265.  #direngeziparki videostar 

 

VALĠ MUTLU EMĠN MĠSĠN SEN? #gezibizim 

#geziçintaksime #direngezi #direngeziparki  

 

266.  #direngeziparkı Umut Güler 

 

#direngeziparki #direngeziparkı SAAT 17:00'DA 

CUMHURĠYET MEYDANINDA DESTEK AMAÇLI 

TOPLANIYORUZ UYUMA ANTALYA DESTEK 

OL BAYRAĞINI KAP GEL ! 

 

267.  #direngezi irem ozyurtcu 

 

Kendi halkina savas acan fasiste,onun parasiyla 

serefsizlesen medyaya, kopeklesen polisine asla boyun 

egmez Ataturkun evlatlari #direngezi 

 

268.  #direngezi ali caliskan 

 

Avmye degil nefes almaya ihtiyaci var istanbulun, 

halkinda dayatmaya degil ozgurluge demokrasiye 

ihtiyaci var #direngeziparki  #direngezi 

 

269.  #tayyipistifa Samet Kazdal 

 

Askerime yürü, kurtar milletini diyecek bir paĢa olsaydı 

bugün bu ülkede darbe vardı! Önce onları yok ettiler, 

Ģimdi bizleri. #tayyipistifa 
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270.  #direngeziparki   Ferrarisini S. Bilge 

 

hala konuyu sadece parka bağlayanlar var, bu 

özgürlüğümüzün mücadelesi, bu biriken öfke, tyyeep 

bizi durduramayacaksın! #tayyipistifa 

 

271.  #tayyipistifa EKU 

 

ġu an Taksim'de olanlar doğayı korumak için değil, 

cumhuriyeti korumak için oradalar! #tayyipistifa 

 

272.  #tayyipistifa @eekkuuu 

 

ġu an Taksim'de olanlar doğayı korumak için değil, 

cumhuriyeti korumak için oradalar! #tayyipistifa 

 

273.  #direngezi T.C. Taner1923 

 

DireniĢimiz saat 19:00 da böyle baĢladı tüm vatansever 

insanlarla #direngezi parkı  

 

274.  #tayyipistifa Tugcido :d   

 

ülkeme doğama toprağıma suyuma parkıma kardeĢime 

ağacıma köpeğime dedeme askerime bayrağıma 

marĢıma Atam'a dokunma! #tayyipistifa 

 

275.  #direngezi   ErAy GüneĢer 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi  #occupygezi 

 

276.  #direngezi   Ömercan Güngör   

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi #occupygezi 

 

277.  #tayyipistifa BüĢra 

 

Bizler Atatürk'ün çocukları, bizler bu yurdun 

evlatlarıyız. Sen? Sen kimin ***** 

tayy**?#tayyipistifa 

 

278.  #tayyipistifa @problemsizsiniz 

 

Bizler Atatürk'ün çocukları, bizler bu yurdun 

evlatlarıyız. Sen? Sen kimin ***** 

tayy**?#tayyipistifa 

 

279.  #direngezi   Ufuk Demir ☭ 

 

biz bugün onurumuzu kurtarıyoruz ve dünya 

hayranlıkla, heyecanla izliyor! #direngezi  #occupygezi 

 

280.  #direngezi   Berk DanıĢ 

 

Mesele artık park bahçe meselesi değil, mesele 

zorbalığa boyun eğmeme meselesi. Mesele insanın 

onuruna sahip çıkma meselesidir. #direngezi 

 

281.  #direngezi   мэлих™ 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi #occupygezi 

 

282.  #direngezi   Eren 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi 

 

283.  #tayyipistifa Mehmet Ugurlu 

 

Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal ve Ġsmet Ġnönüye 

iki ayyaĢ diyen zihniyete karĢı 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #tayyipistifa 

 

284.  #tayyipistifa Atatürkçü 

 

Bir polisin isyanı: Yeter artık ben dayanamıyorum, 

istifa ediyorum! demiĢ ve maskesini vatandaĢlarımıza 

vermiĢtir. #tayyipistifa 

 

285.  #direngezi T.C. seda serbes 

 

#direngezi @okanbayulgen Yaralılar ambulans 

beklerken ambulanslarla gaz bombaları taĢınıyormuĢ 

286.  #direngezi Tülay Böler 

 

"@ETemelkuran: Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün 

onurumuzu kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, 

heyecanla izliyor! #direngezi  #occupygezi" 

 

287.  #tayyipistifa Melikeall   

 

Bir agac uğruna değil #ozgurluk uğruna #tayyipistifa 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

288.  #tayyipistifa Simay Kalkanci  @RT_Erdogan evet biz gavur izmiriz söylene simdi ne 
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Tablo 4.8. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Siyasi Olması” Yönünde Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #direngeziparki Ġdil 

Kesten  @idilkesten 

#DirenGeziParki avm yapilan, rant icin ustunden yol 

gecilen yesil alanlarimizda kutsal. Sadece CHP yetmez, 

MHP vekilleri nerdesiniz?? 

 

 yapacaksın anıtkabir mi var sırada???? #tayyipistifa 

#tayyipĠSTĠFA #atamyolundayız 

 

289.  #direngezi t  

 

ailemin eski polisler olarak gezi parkında yaĢananlara 

dair karĢı çıkması sesini duyurmaya çalıĢmasıyla gurur 

duyuyorum  #direngezi 

 

290.  #tayyipistifa Yunus Emre 

 

Böyle bi saçmalık yok yaa ! Ne gerek var ? Ne gerek 

var AVM ye ? AVM mi yok ? Yetmedi mi ülkeyi sattın 

#tayyipistifa Ġnsanlık Suçu ! 

 

291.  #tayyipistifa im high 

 

Ben Atatürk'ün kurtardığı ülkede yaĢamak istiyorum. 

tayyipin mahvettiği bir ülkede 

değil.#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#tayyipistifa 

 

292.  #tayyipistifa im high 

 

Ben Atatürk'ün kurtardığı ülkede yaĢamak istiyorum. 

tayyipin mahvettiği bir ülkede 

değil.#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#tayyipistifa 

 

293.  #tayyipistifa Erdal Bey   

 

biz bir AVM için kesilecek ağaçları değil Ağaçlar için 

evini değiĢtiren Atatürkü özledik #tayyipistifa 

 

294.  #direngezi   SametAdabaĢ 

 

Dünyaya rezil olmuyoruz, biz bugün onurumuzu 

kurtarıyoruz ve dünya hayranlıkla, heyecanla izliyor! 

#direngezi  #occupygezi‖ 

 

295.  #direngezi   TC.ALAÇATILIA

LĠ 

 

Mustafa Kemal Evladiyiz biz unutma!!!!!#direngezi 

IZMIRDE GELIYOR....... 

 

296.  #tayyipistifa merve 

 

Sırada ne var tayyip? Anıtkabir'i yıktırıp otel mi 

yaptıracaksın? #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#tayyipistifa 

 

297.  #tayyipistifa merve 

 

Sırada ne var tayyip? Anıtkabir'i yıktırıp otel mi 

yaptıracaksın? #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#tayyipistifa 

 

https://twitter.com/idilkesten
https://twitter.com/idilkesten
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2.  #direngeziparki Ersin Aykız 

 

#direngeziparki Hak ve EĢitlik Partisi ( HEPAR ) 

Resmi Sayfası: ĠSTANBUL , ANKARA VE MERSĠN 

TEġKĠLATLARIMIZ SABAHA KADAR AÇIKTIR. 

 

3.  #direngeziparki Demirhan 

Baylan  @demirhan

baylan 

Tüm bu eylemler oya dönüĢmeli. Yoksa aynı tas, aynı 

hamam... #DirenGeziParki 

4.  #direngeziparki MelihOnur 

Ekinci  @melihonur

ekinci  

Sonuna kadar.. Düzeni Bozana Kadar.. 

#DirenGeziParki  

5.  #occupygezi 

 

MeMyselfAudrey  

 

CHO Adana Milletvekili yaralilari hastaneye goturdu. 

Catisma yok!!! Yaralilar var! Divan Pastanesinde yerler 

kan icinde kaldi. #occupygezi 

 

6.  #direngeziparki Selim 

Kayhan  @SelimKa

yhan 

#direngeziparki belediye seçimlerine 1 yıl kaldı.Bu 

karar 1 yıllığına askıya alınsın, Ġstanbul halkı sandıkta 

partilerin fikirlerini oyla 

 

7.  #direngeziparki Kadın  @esdedi  

 

AKP'nin saldırmadığı bir değer kaldı mı? 

#direngeziparki 

 

8.  #direngeziparki ġenol 

Ablak  @SIGMIYO

RUZ_ 

Ağzından köpükler saçarak Sırrı Süreyya Öndere küfür 

edenler gezi parkındaki duruĢunu biraz izlesinlerde 

utansınlar #direngeziparki 

 

9.  #direngeziparki rüyasında gülen 

Adam  @ruyasindag

ulena 

 

AKP Taksim'de kaybederse, bütün ülkede 

kaybedecek!‖ #geziparki #occupygezi #direngeziparki 

10.  #occuypgezi 

 

rüyasında gülen 

Adam  @ruyasindag

ulena 

 

AKP Taksim'de kaybederse, bütün ülkede 

kaybedecek!‖ #geziparki #occupygezi #direngeziparki 

11.  #direngeziparki yusuf  @galdirig  

 

#DirenGeziParki haftasonu vatandaĢtan destek alıp 

sayıları 100 bini bulursa AKPnin yıkılması için bi ümit 

olurgibi geliyo bana..Kolay gelsin 

 

12.  #direngezi Helin Önay 

 

Az once @sirsureyya burada, divan otel onundeydi. 

tokalasip tesekkur ettim bize umut oldugu icin. pesi sira 

meydana yuruyoruz. #direngezi 

 

13.  #direngezi Ferdi Ünyılmaz 

 

Sırrı Süreyya Önder gaz bombası kapsülüyle omzundan 

vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. #direngezi 

 

14.  #direngezi elif ılgaz 

 

Gazdan hemen önce Oturma eyleminde gördüm Sırrı 

Süreyya Önderi. GeçmiĢ olsun. Ġyi haberlerini 

bekliyoruz #direngezi  

 

15.  #direngezi sokaktakvimi 

 

RT @ahmettulgarr: BDP, halkı Taksim'de direniĢe 

çağırdı. #direngezi 

 

16.  #direngezi A. YILDIRAN 

 

Ertuğrul Kürkçü, mecliste Gezi'yle ilgili çok ağır-güzel 

ağır-konuĢmuĢ.AKP'nin cevabi yorumuysa,bunun 

hesabını sandıkta görürüz. #direngezi 

 

17.  #direngezi SELĠN ARSLAN 

 

Ġslamcı geçinen AKP milyonlarca can almaya devam 

ediyosunuz, ağaçlarımızı bize bırakın #direngezi 

18.  #direngezi J.J Berko 

 

Gezi Parkı Akp'nin Sonu Olacak. Sonun BaĢlangıcı 

#direngezi. ODTÜ'nün yaktığı kıvılcım, kor olup 

hepsini Yakacak. Uyan Türkiye! 

 

19.  #direngeziparki Ebru Gezen #CHP 

 

Acibademlilerden direnise tam destek var yikiliyor 

sesten #direngeziparki 

 

20.  #direngeziparki Hande Aydin 

 

Ankara meclise yürüyor.. Önde Erdal BeĢikçioğlu 

#direngeziparki 

https://twitter.com/demirhanbaylan
https://twitter.com/demirhanbaylan
https://twitter.com/demirhanbaylan
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/melihonurekinci
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/SelimKayhan
https://twitter.com/SelimKayhan
https://twitter.com/SelimKayhan
https://twitter.com/esdedi
https://twitter.com/SIGMIYORUZ_
https://twitter.com/SIGMIYORUZ_
https://twitter.com/SIGMIYORUZ_
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/ruyasindagulena
https://twitter.com/galdirig
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http://twitter.com/ssatsuma/status/34060607658618060

9/photo/1pic.twitter.com/OvzA9T6FxK ‖ 

 

21.  #direngeziparki Alican Tunç 

 

Terör örgütü yandaĢlarının yaptığı propagandalara 

rağmen herĢey güzeldi.. #aibuuyandi #direngeziparki 

#direntaksim 

 

22.  #direngeziparki srkAn 

 

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Taksimdeki polis 

terörünü protesto etmek için bugün saat 13.00'da basın 

açıklaması yapacak #direngeziparki 

 

23.  #direngeziparki srkAn 

 

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Taksimdeki polis 

terörünü protesto etmek için bugün saat 13.00'da basın 

açıklaması yapacak #direngeziparki 

 

24.  #direngezi sukas 

 

#direngezi parkı Ülkücüler de gezi parkına iniyor, 

Yarın 12:00 de bozkurtlar geliyor Ülkücüler 

ĠslamınSancaktarıdır‖ 

 

25.  #direngezi Freud 

 

DireniĢ sadece ağaç için değil sayın öcalan için, Ģehide 

kelle için, reyhanlı için,2 ayyaĢ için,10 Kasımlar,29 

Ekimler için #direngeziparki 

 

26.  #direngeziparki rıza haylamaz 

 

DireniĢ sadece ağaç için değil  sayın öcalan için, Ģehide 

kelle için, reyhanlı için,2 ayyaĢ için,10 Kasımlar,29 

Ekimler için #direngeziparki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.9. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Programa Dayalı Hareketler 

Olması” Yönünde Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 
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1.  #direnizmir Hatice ALTINIġIK 

 

"@RadikalAktivist: IzmirBasmane'de direnis suruyor 

destek bekliyorz.Bdp il binasi onu korfez dershanesi 

karsisi #direnizmir #direngeziparkı 

 

2.  #direngeziparki Ersin Aykız 

 

#direngeziparki Hak ve EĢitlik Partisi ( HEPAR ) 

Resmi Sayfası: ĠSTANBUL , ANKARA VE MERSĠN 

TEġKĠLATLARIMIZ SABAHA KADAR AÇIKTIR. 

 

3.  #direngeziparki srkAn 

 

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Taksimdeki polis 

terörünü protesto etmek için bugün saat 13.00'da basın 

açıklaması yapacak #direngeziparki 

 

4.  #direngeziparki srkAn 

 

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Taksimdeki polis 

terörünü protesto etmek için bugün saat 13.00'da basın 

açıklaması yapacak #direngeziparki 

 

5.  #direngeziparki Ersin Aykız 

 

#direngeziparki Hak ve EĢitlik Partisi ( HEPAR ) 

Resmi Sayfası: ĠSTANBUL , ANKARA VE MERSĠN 

TEġKĠLATLARIMIZ SABAHA KADAR AÇIKTIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.10. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Liderli ve Merkezli Yapıda 

Olma” Yönünde Tweetler 
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ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #occuypgezi  UlrikeRosa★  Örgüt lideri kameralara yakalandı. 

 @TheRedHack #direngeziparkı #occupygezi 

#taksimayagakalk http://twitter.com/SuhaBugay/ 

status/340246166694420480/ 

photo/1pic.twitter.com/NAyeOW3xBG  

 

2.  #direnizmir Hatice ALTINIġIK 

 

"@RadikalAktivist: IzmirBasmane'de direnis suruyor 

destek bekliyorz.Bdp il binasi onu korfez dershanesi 

karsisi #direnizmir #direngeziparkı 

 

3.  #direngezi Helin Önay 

 

Az once @sirsureyya burada, divan otel onundeydi. 

tokalasip tesekkur ettim bize umut oldugu icin. pesi sira 

meydana yuruyoruz. #direngezi 

 

4.  #direngezi Ferdi Ünyılmaz 

 

Sırrı Süreyya Önder gaz bombası kapsülüyle omzundan 

vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. #direngezi 

 

5.  #occuypgezi TaĢkıĢla ġenlik 

 

Hızlı bir forum ortamı oluĢturulup, 19:00'daki eyleme 

birlikte geçilecektir! #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

@taksimdayanisma @ayagakalktaksim 

 

6.  #direngezi sokaktakvimi 

 

RT @ahmettulgarr: BDP, halkı Taksim'de direniĢe 

çağırdı. #direngezi 

 

7.  #direngeziparki srkAn 

 

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Taksimdeki polis 

terörünü protesto etmek için bugün saat 13.00'da basın 

açıklaması yapacak #direngeziparki 

 

8.  #direngeziparki srkAn 

 

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Taksimdeki polis 

terörünü protesto etmek için bugün saat 13.00'da basın 

açıklaması yapacak #direngeziparki 

 

9.  #direngeziparki Ersin Aykız 

 

#direngeziparki Hak ve EĢitlik Partisi ( HEPAR ) 

Resmi Sayfası: ĠSTANBUL , ANKARA VE MERSĠN 

TEġKĠLATLARIMIZ SABAHA KADAR AÇIKTIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/SuhaBugay/
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Tablo 4.11. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Şiddet İçeren Hareketler Olma” 

Yönünde Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #direngeziparki Burak 

S.  @BurakSrmz 

Saraylara savaĢ, kulübelere barıĢ! - #OccupyGezi 

#DirenGeziParki #GeziBizim 

2.  #direngeziparki 

 

HazarYildirim  @ha

zaryildirim 

Ağaçları kesenin ****** keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

3.  #direngeziparki Kaan Dağdeviren 

 

Alsancağ'a giremiyorsak Bornova'yı yıkarız herkez 

Bornova meydana #direngeziparki 

 

4.  #occupygezi  HazarYildirim  @ha

zaryildirim 

Ağaçları kesenin ****** keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

5.  #occupygezi Hazar Yildirim    

 

Ağaçları kesenin ****** keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

6.  #tayyipistifa 

 

T.C. Gülçin 

GÜNER 

 

Yok edin herĢeyi yakıp yıkıp yok edin. AlıĢveriĢ 

merkezine çok ihtiyacımız var ! #Tayyipistifa 

 

7.  #direngezi 

 

Burak GüneĢ 

 

Bu siyasi duruĢ değil, doğa vahĢetini engelleme 

derdidir! 19:00'da ben de ordayım,topunu,tüfeğini alan 

gelsin!!! #DirenGeziPark #direngezi 

 

8.  #direngeziparki Hasret Oksuz 

 

Izmirde AKP binasi yakildi, helal olsun kardeslerim.. 

#dayangeziparkı #serefsizsintayyip #tayyipistifa 

#direngeziparki 

 

9.  #tayyipistifa 

 

Hasret Oksuz 

 

Izmirde AKP binasi yakildi, helal olsun kardeslerim.. 

#dayangeziparkı #serefsizsintayyip #tayyipistifa 

#direngeziparki 

 

10.  #direngezi Ali Cemal 

Karabudak 

 

Ġzmirli'ler bile ateĢ yakıp barikat kurup polisle 

çatıĢıyorsa bu baĢka birĢey.. #direngezi #occupygezi 

 

11.  #tayyipistifa BarıĢ K. 

 

Alkolu yasakladın Ģimdi ayıldık bundan sonra eylem 

yok savaĢ var #tayyipistifa #Ģerefsiztayyip 

 

12.  #tayyipistifa @egoistkoala 

 

Alkolu yasakladın Ģimdi ayıldık bundan sonra eylem 

yok savaĢ var #tayyipistifa #Ģerefsiztayyip 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/BurakSrmz
https://twitter.com/BurakSrmz
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
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Tablo 4.12. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Şiddet Dışı Hareketler Olma” 

Yönünde Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #direngeziparki Deniz Eslek    okanbayulgen kitap okuyor! #direngeziparki 

#occupygezi @ Taksim Gezi Parkı 

http://instagram.com/p/Z82xKizftZ/  

 

2.  #direngezi   elif uzuntaĢ 

 

Yalniz uzerimize bocek gibi gaz sikmayi biraksaniz 

artik! #occupygezi #direngezi  

 

3.  #direngeziparki Fatma Çelenk 

 

Tencereler tavalar elimizde, aklimiz yuregimizde, 

panzerler pesimizde. Baski mi var ulkemizde? 

#direngeziparki #hukumetistifa 

 

4.  #direngezi  Emre Keskin 

 

Biber gazi mi salgam suyu mu ne isterseniz sıkın bize 

birazcik rakı yanında meze, cevik kuvvet kurban ol bize 

#direngezi 

 

5.  #direngeziparki Çağla Kelleci 

 

Antepliler acı sever sorun yok #direngeziparki 

#direngeziparkı 

 

6.  #direngeziparki Ömer Ezer 

 

#direngeziparki biber gazı gelince red hot chilli peppers 

diye bağırarak koĢmak. 

 

7.  #direngezi ilkim erkan eğlenceli Ģiddetsiz direniĢ! #direngezi  

8.  #direngezi Batuhan Duyargil 

 

Otobüs yok, metro yok ben de karadan yürüyorum. 

Fatih'in gemisiyim maĢallah. Yürü ya fıĢ fıĢ! #direngezi 

 

9.  #direngezi ilkim erkan okuma saati @okanbayulgen #direngezi  

 

10.  #direngezi 4YapraklıYonca  @

4yaprakliyonca 

herkes istedigi icin burda... :) #yasasinagaclar 

#direngeziparki siddete fasizme inat civil civil insanlar 

 

11.  #direngeziparki 

 

DirenGezi 

Parkı  @DirenGeziP

arki  

HalukLeventGeziParkı'nda.http://www.paylas.com/canl

i-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda 310.html 

…#DirenGeziParki http://DirenGeziParki.com  

 

12.  #direngeziparki Burak 

S.  @BurakSrmz 

Saraylara savaĢ, kulübelere barıĢ! - #OccupyGezi 

#DirenGeziParki #GeziBizim 

 

13.  #direngeziparki Asli 

Karakitapoglu  @cle

matise  

aslangalatasaraytaraftaritakiplesiyor#direngeziparki 

takiplesenler orada onemli seyler oluyor farkinda 

misiniz? 

 

14.  #direngeziparki farovdıvaytrabit  @s

trangebelief  

Bugün gaz yemeye niyetlenip de gitmiĢtim ama bir de 

baktım festival yeri olmuĢ. #direngeziparki  

 

15.  #direngeziparki Ahmet 

Tırak  @AGTirak  

#direngeziparki AVMlere karĢı direniĢ için sonuna 

kadar destek.Ancak umarım içine siyaset 

karıĢtırılmaz.YeĢili koruyun! @memetalialabora 

 

16.  #direngeziparki asenaakan  @asenaa

kan_  

#direngeziparki bir ağaç gövdesinde birleĢmenin 

sonsuz mutluluğu! <3 

 

17.  #direngeziparki güniz.  @gunizacar Gezi parkındaki güzel insan topluluğu.. hayat hep böyle 

olsa ya #direngeziparki 

 

18.  #direngeziparki serkanbicer  @bicer

_serkan 

Bunlar yeĢili ya Parada yada salatada severler 

#direngeziparki#DirenReyhanlı#gezibizimistanbulbizi

m #gezideağaçnöbeti 

 

19.  #direngeziparki Av Yegâne Güley, @4yaprakliyonca yippeee bulustuk #DirenGeziParki 

https://twitter.com/4yaprakliyonca
https://twitter.com/4yaprakliyonca
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
http://direngeziparki.com/
https://twitter.com/BurakSrmz
https://twitter.com/BurakSrmz
https://twitter.com/clematise
https://twitter.com/clematise
https://twitter.com/clematise
https://twitter.com/strangebelief
https://twitter.com/strangebelief
https://twitter.com/AGTirak
https://twitter.com/AGTirak
https://twitter.com/asenaakan_
https://twitter.com/asenaakan_
https://twitter.com/gunizacar
https://twitter.com/bicer_serkan
https://twitter.com/bicer_serkan
https://twitter.com/YeganeG


467 

 

Esq  @YeganeG nobetinde de! 

 

20.  #direngeziparki AyĢeSAĞLAM  @a

ysesaglam48 

 

#direngeziparki habertürk'te gece yemenin kilo aldırıp 

aldırmadığı tartıĢılıyor, konu gezi parkındaki 

köfteciden mi geldi acep akıllarına? 

 

21.  #direngeziparki SüleymanBey  @cap

ulcu_tam35 

Yüreği sevgi dolu güzel insanlar dimdik ayakta! 

#direngeziparki 

 

22.  #direngeziparki GülruYetkin  @gulr

uyetkin 

Icimizden saydirinca da hakaret davasi acip iceri tikiyor 

mu hukumet, acmiyorsa son gaz devam ediyorum. 

#direngeziparki 

 

23.  #direngeziparki ni.an  @niannn oraya gidemedim ya, içime bi avm oturdu! offf! 

#DirenGeziParki #occupygezi 

 

24.  #occupygezi ni.an  @niannn oraya gidemedim ya, içime bi avm oturdu! offf! 

#DirenGeziParki #occupygezi 

 

25.  #direngeziparki siraay  @siraay  sık bakalım sık bakalım / biber gazı sık bakalım / 

kaskını çıkar, jopunu bırak / delikanlı kim bakalım 

#DirenGeziParki 

 

26.  #direngeziparki gizem k  @gizska 

 

kurtarsak da burayı her sene bu günlerde Ģenlik, festival 

yapılsa. ne güzel olur. #ayagakalk #direngeziparki 

#occupygezi 

 

27.  #occupygezi gizem k  @gizska 

 

kurtarsak da burayı her sene bu günlerde Ģenlik, festival 

yapılsa. ne güzel olur. #ayagakalk #direngeziparki 

#occupygezi 

 

28.  #direngeziparki 

 

DirenGeziParkı  @D

irenGeziParki  

 

Gezi Parkı, Açık Hava Sineması'nda @TheRedHack 

belgeseliizleniyor.#DirenGeziParkihttp://DirenGeziPar

ki.com  

 

29.  #occupygezi tolga   

 

#gezideağacnobeti Burada yaĢamak bir ağaç gibi tek ve 

hür ve bir orman gibi kardeĢçesine @okanbayulgen 

#occupygezi  

 

30.  #direngeziparki 

 

jeaquares  @jeaquar

es  

Beyefendi rahatsizmis, muzigi kapatin gencler. 

#DirenGeziParki 

 

31.  #direngeziparki 

 

Kudret 

Efil  @MightWind 

Sabah iĢ akĢam #geziparki geliyorum ! 

#DirenGeziParki #occupygezi 

 

32.  #direngeziparki 

 

NihalYalçın  @Niya

lApla 

Set yeni bitti! E sabaha da biĢey kalmadı! Gezi Park' 

ına!#direngeziparki 

 

33.  #occupygezi Kudret 

Efil  @MightWind 

Sabah iĢ akĢam #geziparki geliyorum ! 

#DirenGeziParki #occupygezi 

 

34.  #occupygezi ilkerdemir    #direngeziparkı #occupygezi iphone Ģarjı da lazımdır 

Ģimdi size eylemci kardeĢlerim.. 

 

35.  #occupygezi Yasemin Turan    

 

Park alaninda internet baglantisi kesikti. Canli yayin 

yapilabildi mi ? Gerci butun dunya oradaydi 

#occupygezi #geziyegeziyekazanacagiz 

 

36.  #direngeziparki 

 

SsedaA  @Algida_s

ecici 

 

@ErsinYegane tabii ki ÇarĢı'sız olmazdı kaçırdıysan 

izle;)https://www.youtube.com/watch?v=TkxJphOZdA

k&feature=youtube_gdata_player …#DirenGeziParki 

 

37.  #direngeziparki 

 

DirenGezi 

Parkı  @DirenGeziP

arki  

 

Gezi Parkı'nda hayat devam ediyor. Kesintisiz canlı 

yayın http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-

bayulgen-gezi-parkinda-310.html … #DirenGeziParki 

http://DirenGeziParki.com  

https://twitter.com/YeganeG
https://twitter.com/aysesaglam48
https://twitter.com/aysesaglam48
https://twitter.com/capulcu_tam35
https://twitter.com/capulcu_tam35
https://twitter.com/gulruyetkin
https://twitter.com/gulruyetkin
https://twitter.com/niannn
https://twitter.com/niannn
https://twitter.com/gizska
https://twitter.com/gizska
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/jeaquares
https://twitter.com/jeaquares
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/NiyalApla
https://twitter.com/NiyalApla
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/Algida_secici
https://twitter.com/Algida_secici
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
https://twitter.com/DirenGeziParki
http://direngeziparki.com/
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38.  #direngeziparki 

 

Deniz 

Öztürk  @livaneli8 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

39.  #direngeziparki 

 

#Bolivyalı  @Milita

nAnarsit 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

40.  #occupygezi Deniz 

Öztürk  @livaneli8 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

41.  #occupygezi  #Bolivyalı  @Milita

nAnarsit 

 

Gezi Parkı'na gelemeyenler için #agacasaril baĢlığıyla 

kampanya baĢlatıldı. #OccupyGezi #DirenGeziParki 

#GeziBizim 

 

42.  #direngeziparki 

 

HakanÖzerdem  @h

akanozerdem 

 

Sadece hafta sonu görebildiğim oğlumla annesi 

yüzünden oraya gelemediğim için @DevrimYoldash ile 

tüm dostlara özür ve selam. #direngeziparki 

 

43.  #occupygezi 8▲    

 

Ġktidar yıkılsın yerine avm yapılsın #DirenGeziParkı 

#occupygezi 

 

44.  #direngeziparki 

 

HazarYildirim  @ha

zaryildirim 

Ağaçları kesenin ****** keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

45.  #occupygezi  HazarYildirim  @ha

zaryildirim 

Ağaçları kesenin ****** keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

46.  #occupygezi Hazar Yildirim    

 

Ağaçları kesenin ****** keseyim! #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

47.  #direngeziparki 

 

Rojda 

Demirer  @rojdade

mirer__ 

Agaclar nefes almaya devam edebilsin diye bu direnis! 

Bu kadar insani bu kadar yalin bu kadar 

vicdani!#direngeziparki http://pnr.ma/eBRDHE  

 

48.  #direngeziparki 

 

mete  @iloveuhagi  

 

―@DenizEslek: okanbayulgen kitap okuyor! 

#direngeziparki #occupygezi @ Taksim Gezi Parkı 

http://Instagram.com/p/Z82xKizftZ/ ‖ muhtesem ya.. 

 

49.  #occupygezi mete    

 

―@DenizEslek: okanbayulgen kitap okuyor! 

#direngeziparki #occupygezi @ Taksim Gezi Parkı 

http://Instagram.com/p/Z82xKizftZ/ ‖ muhtesem ya.. 

 

50.  #occupygezi Nokta Çelik    

 

Helal olsun! Çoluk-çocuk gitmiĢler. #direngeziparkı 

#occupygezi Canlı yayın için 

http://www.dha.com.tr/canli-yayin/   

 

51.  #occupygezi ozzy    

 

#geziyegeziyekazanacagiz #direngeziparkı 

#occupygezi Yiyecege ihtiyaç var mı? pizzaları nereye 

gonderelim? 

 

52.  #occupygezi Valiente!   

 

#DirenGeziParkı #occupygezi kitabinla diren, sarkinla 

diren, dostlukla kol kola diren! Anarsist dediklerinin 

humanist oldugunu gorsunler! 

 

53.  #occupygezi Güney    

 

Taksiciler, nakliyat arabalari! Gezi parki icin kornalar! 

Cansiniz! #occupygezi 

54.  #direngeziparki 

 

Serhan 

Baykan  @serhanba

ykan  

Ne gururludur o agaclar simdi guzel insanlara battaniye 

@okanbayulgen 'e kitap ve dunyanin dort yaninda bize 

sembol olmaktan #direngeziparki 

 

55.  #occupygezi aysun    

 

Cuma akĢamı Gezi Parkı'nda "Sen Aydınlatırsın 

Geceyi" Film Gösterimi... haberiniz olsun. 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/livaneli8
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/MilitanAnarsit
https://twitter.com/hakanozerdem
https://twitter.com/hakanozerdem
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/hazaryildirim
https://twitter.com/rojdademirer__
https://twitter.com/rojdademirer__
https://twitter.com/rojdademirer__
http://pnr.ma/eBRDHE
https://twitter.com/iloveuhagi
https://twitter.com/serhanbaykan
https://twitter.com/serhanbaykan
https://twitter.com/serhanbaykan
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56.  #occuypgezi 

 

Yigit Sönmez    

 

―@bulentburgac: Gezi Parkinda su satan cocuk 

#occupygezihttp://twitter.com/bulentburgac/status/3402

02246321098753/photo/1pic.twitter.com/xWFm16ILGl

 ‖ Olay budur!!! #direngeziparkı 

 

57.  #occuypgezi 

 

Bisikletli UlaĢım    

 

1 Haziran C.tesi 16:00'da bisikletlerle Taksim Gezi 

Parkı'na sahip çıkmaya gidiyoruz! #DirenGeziParkı 

#OccupyGezi 

http://fb.com/events/315194611946212/ … 

 

58.  #direngeziparki 

 

T.C 

n_devrim  @n_devri

m 

@okanbayulgen Bir adam kitap okuyor ve dinleniyor 

ĢaĢırma! Olağandır, bu direniĢ kadar olağan 

#DirenGeziParki 

 

59.  #direngeziparki SinanU  @sinanu 

 

bu insanlar, güzel insanlar.. #occupygezi 

#direngeziparki #carsi melisina @sarpdokmeci 

http://instagram.com/p/Z9Bagkt9B7/  

 

60.  #occuypgezi 

 
plⒶ   

 

Gezi parkı'na iki jambonlu 2 de vejeteryan pizza 

gönderilmiĢtir. Umarım ihtiyacı olan birisine gider. 

Arkandayız #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

61.  #occuypgezi 

 

tugcepamir    

 

Bu ülkede ĠLK KEZ birisi Açık havada 25 bin kiĢiye 

"kitap konseri" verdi. ġimdi Rihanna düĢünsün 

@okanbayulgen #direngeziparkı #occupygezi 

 

62.  #occuypgezi 

 

Berrin Tara  

 

Gezi Parkına gidince yıllardır görmediğiniz 

arkadaĢlarınızı da görebiliyorsunuz. #occupygezi 

#DirenGeziParkı 

 

63.  #occuypgezi 

 

arıza deli    

 

sizin gaziniz varsa bizim maskemiz var! #occupygezi 

#geziyegeziyekazanacagiz #gezibizim #geziparki 

#DirenGeziParkı http://twitpic.com/cucxr0  

 

64.  #direngeziparki Tugrul 

Güler  @TgrulGler  

Bu gidiĢle ben renk degiĢtiriyorum.SadeleĢecegim " 

SiyahBeyaz " #carsi #DirenGeziParki 

#çArĢıAmpuleKarĢı 

 

65.  #direngeziparki Yıldızġanlı  @yildiz

pisirgen 

 

NöbetleĢerek orda duran, sabahlayan herkesin yüreğine 

sağlık..Aklım, ruhum kalbim orda... #DirenGeziParki 

66.  #direngeziparki Olcay 

Ozben  @olcayozbe

n 

Bu hafta sonu bir yere gezmeye mi gideceksiniz ? 

#direngeziparki ndan daha iyi bir yer mi var . 

67.  #direngeziparki Av Yegâne Güley, 

Esq  @YeganeG 

 

#DirenGeziParki nobeti tum coskusuyla devam 

ediyor...amigolugu #Carsi yapiyor! @meldaonur 

nobete devam ediyor. 

 

68.  #direngeziparki 

 

Özer 

Basaran  @oezerbas

aran  

 

ġafak vaktine hazırlık baĢladı "sık bakalım, sık 

bakalım' eĢliğinde #direngeziparki 

 

69.  #occuypgezi Gizem Belen 

Akgüney   

 

Saat 5'te baskin olacagi haberi geldi, limonlar 

hazirlaniyor #occupygezi 

 

70.  #direngeziparki 

 

Oğuzcan 

ġahin  @ogzcn 

 

parktan cikarken cevik kuvvete gidip sabah saldiracak 

misiniz diye sordum, serefsiz bi sekilde gulerek emir 

gelirse dedi. #DirenGeziParki 

71.  #occuypgezi Ramazan Durak 

 

Gezi Parkında gece boyu söylenen "zıpla zıpla 

zıplamayan faĢist" sloganının kendisi faĢizmin 

daniskası #paradoks #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

 

72.  #direngezi 

 

Ramazan Durak 

 

Gezi Parkında gece boyu söylenen "zıpla zıpla 

zıplamayan faĢist" sloganının kendisi faĢizmin 

daniskası #paradoks #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

 

https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/n_devrim
https://twitter.com/sinanu
http://instagram.com/p/Z9Bagkt9B7/
http://twitpic.com/cucxr0
https://twitter.com/TgrulGler
https://twitter.com/TgrulGler
https://twitter.com/yildizpisirgen
https://twitter.com/yildizpisirgen
https://twitter.com/olcayozben
https://twitter.com/olcayozben
https://twitter.com/olcayozben
https://twitter.com/sbetly
https://twitter.com/sbetly
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/oezerbasaran
https://twitter.com/ogzcn
https://twitter.com/ogzcn
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73.  #occuypgezi Doğan Yarıcı   

 

Bu bir çatıĢma değil, tek taraflı saldırı. TaĢ atan yok. 

Tamamen sivil inisiyatif, parkında durmak istiyor. Gel 

Taksim'e gör! #occupygezi 

 

74.  #direngezi 

 

Samet Çiçek 

 

ÇarĢı'yı ayrıca tebrik ediyorum 3 gün boyunca gece-

gündüz ayaktalardı. uA, GFB nerede? #direngezi 

#occupygezi  

 

75.  #direngezi 

 

rukg 

 

ÇarĢı "park orada biz burda bu is boyle yürümez!" 

Sloganı atıyor. #geziparki #direngezi 

 

76.  #direngeziparki umt sglm 

 

#occupygezi #DirenGeziParki taksim meydanında 

çatıĢma var alternatif yolları kullanınız - istanbul 

büyükĢehir bel.  

 

77.  #occuypgezi umt sglm 

 

#occupygezi #DirenGeziParki taksim meydanında 

çatıĢma var alternatif yolları kullanınız - istanbul 

büyükĢehir bel.  

 

78.  #direngezi 

 

Dahi anlamindaki -

de 

 

ÇARġI GRUBU GÜRSEL TEKĠN'E "100 TANE GAZ 

MASKESĠ VERĠN PARKI ALALIM.DÜRENĠġ 

GÜNÜDÜR" DEDĠ. #direngezi 

http://sozcu.com.tr/2013/gunun-icinden/carsinin-gursel-

tekinden-istegi.html … 

 

79.  #direngezi icu 

 

Eh biz de kahve almayiz artik, olur biter! 

"@pnarongun: Starbucks protestocuları içeri almıyor. 

(Via @seyhanarman) @TheRedHack #direngezi 

 

80.  #direngezi buse 

 

Doğa düĢmanı baĢbakan ĠSTEMĠYORUZ! #direngezi 

#occupygezi #GeziParkıĠçinTaksime 

#GeziyeGeziyeKazanacagiz 

 

81.  #direngezi Sezgi Olgaç 

 

3. Dakikada gelen gazdan kacanlar  

 

82.  #direngezi aysun 

 

polise siyah boya sıkıp gaz maskelerini çıkarttıran 

ÇARġI aklı çok yaĢasın! #occupygezi #direngezi 

 

83.  #direngezi Özden Akyıldız 

 

'Ġstanbul Gaz Festivali' kaçmaz, gaza doyacağız! 

 

84.  #direngezi Evrim Kılıçoğlu 

 

ÇarĢı grubunun gaz maskelerine siyah boya sıktığı 

polisler, maskelerini çıkarmak zorunda kalıyorlar. Gaz 

yeme sırası sizde. #direngezi 

 

85.  #direngezi özgün çoban 

 

#direngezi için bugün saat 19da ANKARA kuğulu 

parktayız.. Çalgını çengini al gel... Festivalli direniĢ 

yapıyoruz bekleriz... 

 

86.  #direngezi Burcu 

 

Gezi Parkı'na gidenler siyah sprey bulabiliyorsa o 

Ģekilde gitsin, polis maskelerini çıkarmak zorunda 

kalıyor! #occupygezi #direngezi 

 

87.  #direngezi Somer Sivrioglu 

 

@bulent_arinc kamuoyu su anda gaz yemekle mesgul 

sizi duyamazlar #direngezi 

 

88.  #direngezi Miray Meltem Kara 

 

ÇarĢı grubu siyah boya atarak polise maskesini 

çıkarttırmĢ,emir kulları kendi itaatlerinde boğulmuĢ 

cidden guzel haber, sevindim #direngezi 

89.  #direngezi Miray Meltem Kara 

 

ÇarĢı grubu siyah boya atarak polise maskesini 

çıkarttırmĢ,emir kulları kendi itaatlerinde boğulmuĢ 

cidden guzel haber, sevindim #direngezi 

 

90.  #direngezi Mistır Gezellig 

 

gazı yedikçe, ıslandıkça büyüyoruz #direngeziparki 

#direngezi #occupygezi  

 

91.  #direngeziparki Mistır Gezellig gazı yedikçe, ıslandıkça büyüyoruz #direngeziparki 

https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/occupygezi?src=hash
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 #direngezi #occupygezi  

 

92.  #occuypgezi Mistır Gezellig 

 

gazı yedikçe, ıslandıkça büyüyoruz #direngeziparki 

#direngezi #occupygezi  

 

93.  #direngezi Erdem AltıntaĢ 

 

Hic bir taskinlik yokken yedigim gaz bombasi fisegi 

#direngezi (iyiyim)  

94.  #direngezi Reha. 

 

"Herkesi kucaklayan iktidar" , "Tüm yasam tarzlarına 

saygı" , "demokrasi" , "medeniyyet"... Ha bir de "biber 

gazı" #direngezi #occupygezi 

 

95.  #direngezi Doğan Yarıcı 

 

BeĢiktaĢ ÇarĢı yolunu bulup geldi! Ellerinde siyah 

sprey boyalarla! #direngezi #ocuppygezi 

 

96.  #direngezi @DoganYarici 

 

BeĢiktaĢ ÇarĢı yolunu bulup geldi! Ellerinde siyah 

sprey boyalarla! #direngezi #ocuppygezi 

 

97.  #direngezi beĢir geyik  

 

FEDERASYONUN yapamadığı barıĢı RTE ve 

biatçıları yaptı.. GS,FB,BJK, bu eylem spor 

taratarlarına da barıĢ getirecek diye umuyorum 

#direngezi 

 

98.  #direngezi Tuğçe Gençoğlu 

 

Zulme karsilik vicdanimizi, limonumuzu, gaz 

maskemizi alip geliyoruz! #direngezi parki 

#occupygezi 

 

99.  #direngeziparki metin uyar 

 

Ġstanbulda fener- gs-bjk taraftarı elele, Ġzmirde 

KarĢıyaka-Göztepe birarada istanbula 

gidiyor#direngeziparki #occupygezi #direngeziparki 

 

100.  #occuypgezi metin uyar 

 

Ġstanbulda fener- gs-bjk taraftarı elele, Ġzmirde 

KarĢıyaka-Göztepe birarada istanbula 

gidiyor#direngeziparki #occupygezi #direngeziparki 

 

101.  #direngeziparki Alperen Pürçek 

 

Arkadaslar provakasyona karsi sagduyulu olalim her 

soylenene aslini ogrenmeden inanmayalim 

#direngeziparki 

 

102.  #direngeziparki Duyguoo 

 

Hepimiz tencerelere vura vura alkislarla hepimiz 

#direngeziparki diye diye Ģimdi de bagdat 

caddesindeyiz!!! Susturamicaksin!! 

 

103.  #direngeziparki Mehmet YILMAZ 

 

herkes direniĢe evlerinden tence tavalarla destek 

veriyor, tayyip istifa sesleri var, bu gece sana uyku yok 

tayyip, #direngeziparki 

 

104.  #direngeziparki aaron 

 

Nisantasi, 7'den 70'e, elde tencere-tava taksim'e 

yuruyor...muthis... #direngeziparki 

 

105.  #direngeziparki BERNA 

K.SERDARLI 

 

örgüt yoktu,örgütlenme yoktu,siyaset yoktu, ardında 

baĢka niyet yoktu.ağaca,Gezi parkı'na, Ġstanbul'a 

sarılmak vardı yalnız. #direngeziparki 

 

106.  #direngeziparki merve 

 

EskiĢehir de bir sokak dolusu tencere tava sesi 

#direngeziparki 

 

107.  #direngeziparki elif kalan 

 

besiktasta evlerden sokaga tencere tava protestosu! 

#occupygezi #besiktas #direngeziparki eve de mi gaz 

atacaksın! http://youtu.be/Ze3AIjDE90w  

 

108.  #direngeziparki Ahmet Yok 

 

Bakırköy'de de kornalar, sloganlar ve tencereler 

baĢladı. Ev arkadaĢımdan. Direkt kaynak.. 

#direngeziparki 

 

109.  #direngeziparki Hayat Energin Gok 

 

4leventte herkes tencere kasiklariyla sokaklarda 

cikmayanlar ise camlarda allam mutluluktan cildirmis 
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haldeyim #direngeziparki #occupygezi 

 

110.  #direngeziparki Sari Mersedes 

 

EskiĢehir'de tencere tava sesleriyle protesto devam 

ediyor #direngeziparki 

 

111.  #direngeziparki ġermin Terzi 

 

Ġstanbul'da mahalleli sokakta. Geceligiyle sokaga 

firlayan nineler var. Tencereye vurup gencleri 

selamliyorlar #direngeziparki 

 

112.  #direngeziparki uche 

 

kimse uyumuyor. göztepe'de istifa sesleri yükseliyor. 

kornalar çalıyor. #direnturkiye #direngeziparki 

 

113.  #direngeziparki Seda ॐ 

 

Tenceremizi tavamızı çalalım. Taksim'de yürüyelim. 

Biber gazını yiyelim yüzümüze farketmez. Aynen 

böyle zarar vermeden devam #direngeziparki 

 

114.  #direngeziparki elif begüm aydın 

 

Turkiye ses veriyor. 

Tencereleriyle,tavalariyla,kornalari,isliklariyla. 

#direngeziparki #direnTurkiye #dayangeziparki 

#yanindayiztaksim 

 

115.  #direngeziparki Aslınur ÇalıĢıyor 

 

uyuma zincirlidereee! Tencereler alkıĢlar sokağaaa. 

#direngeziparki 

 

116.  #occuypgezi Hayat Energin Gok 

 

4leventte herkes tencere kasiklariyla sokaklarda 

cikmayanlar ise camlarda allam mutluluktan cildirmis 

haldeyim #direngeziparki #occupygezi 

 

117.  #occuypgezi elif kalan 

 

besiktasta evlerden sokaga tencere tava protestosu! 

#occupygezi #besiktas #direngeziparki eve de mi gaz 

atacaksın! http://youtu.be/Ze3AIjDE90w  

 

118.  #direngeziparki murat özçelik 

 

carsi polis telsizini ele gecirmis anons geciyor beyaz 

desene! #direngeziparki 

 

119.  #direngeziparki Melike Karasu 

 

ÇarĢı polis telsizleri ele geçirmiĢ. 'Merkez beyaz 

desene' diye anons geçiyormuĢ Saat 2, Türkiye böyle 

kalkıĢma görmedi! #direngeziparki 

 

120.  #direngeziparki Luna The Cat 

 

Dakikalar gecmis olmasina ragmen Bakirkoy'un 

sokaklari hala inim inim inliyor. Millet tencere tava 

firlamis pencerelere! #direngeziparki 

 

121.  #direngeziparki av berrak 

 

Polis telsizini ele geçiren çarĢı beyaz desene anonsu 

yapıyormuĢ #7den77yeDireniyoruz #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

122.  #direngeziparki Devin Bahceci 

 

sarıyerde de tencere tava baĢladı! @demirciogluesin 

baĢlattı! #direngeziparki #occupygezi 

 

123.  #occuypgezi Devin Bahceci 

 

sarıyerde de tencere tava baĢladı! @demirciogluesin 

baĢlattı! #direngeziparki #occupygezi 

 

124.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

 

av berrak 

 

Polis telsizini ele geçiren çarĢı beyaz desene anonsu 

yapıyormuĢ #7den77yeDireniyoruz #direngeziparki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

125.  #direngeziparki IĢık Ģensoy 

 

#direngeziparki Tencere tava sesimizi duyun taksim 

deki kardeslerimiz!!! Cadde de binler sizin baslattiginiz 

uyanisa destek .. 

126.  #direngeziparki Gizem Guvenir 

 

Ġstanbul Anadolu yakası sahrayıcedid'te tüm insanlar 

hepimiz camlarda tencere tava çalıyoruz.. Uyandın 

artık Türkiye...#direngeziparki 

 

127.  #direngeziparki serhan hüdürefe 

 

Taksim meydan da halk deli gibi gürültü cıkarıyor 

sizde ewlerinizde tencere tava ne warsa destek werin !!! 
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#direngeziparki #direngeziparkı 

 

128.  #direngeziparki Yudum Kaymak 

 

Cezvelerle tencerelerle #direngeziparki @ BeĢiktaĢ 

http://instagram.com/p/Z_qM5Vssru/  

129.  #direngeziparki Duygu Ergün Uzun 

 

Erenköy uyanik komsu teyzelerin tava tencere 

sesleriyle ayakta #direngeziparki yaslisiyla genciyle 

birlesti bu ülke 

 

130.  #direngeziparki Kaan Bayoğlu 

 

Gozgoz dıye bagıran KARSIYAKALI kafkaf dıye 

bagıran GOZTEPELI #DirenGeziParki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

131.  #direngeziparki M 

 

HAKALIDAYIM MANOLYA EVLERĠ ĠNLĠYO 

TÜRKÜN GÜCÜÜÜ... IġIKLAR YANIP SONUYO 

ISLIKLAR VE TAVA SESLERI HELAL 

#direngeziparki 

 

132.  #direngeziparki EmreOnay 

 

Ġlk defa böyle bir olaya Ģahit oluyorum, Kozyatağı'nda 

da korunalar susmuyor marĢlar durmuyor. 

#Direngeziparki 

 

133.  #direngeziparki Melis Dinçol 

 

Tencere tava hepimiz camdayiz kimse bizi susturamaz ! 

#direngeziparki 

 

134.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

 

Kaan Bayoğlu 

 

Gozgoz dıye bagıran KARSIYAKALI kafkaf dıye 

bagıran GOZTEPELI #DirenGeziParki 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

135.  #direngeziparki Atakan 

 

Bursa-karĢıyaka-göztepe-eskiĢehir taraftarları yoldalar. 

Bu sefer deplasmana değil,omuz omuza direniĢe 

geliyolar #direngeziparki 

 

136.  #direngeziparki Gulcin Atalay Tunc 

 

iyi niyetten, yardım çabasından... Lütfen doğruluğuna 

güvenmediğiniz bilgiyi paylaĢmayın. Daha kötü 

sonuçlar doğurabilir. #direngeziparki 

 

137.  #direngeziparki onurteler 

 

Helal ÇarĢı!!! "ÇarĢı grubu polis telsizlerini ele geçirdi. 

Anons geçiyorlar merkez beyaz desene ... :))))" 

#direngeziparki #occupygezi 

 

138.  #direngeziparki R2 the Lonely 

Droid 

 

Saldirilan insanlar marjinal grup degil,turk halkidir.siz 

onlara saldirsaniz da sabah size borek ikram eden 

halktir #direngeziparki 

 

139.  #occuypgezi onurteler 

 

Helal ÇarĢı!!! "ÇarĢı grubu polis telsizlerini ele geçirdi. 

Anons geçiyorlar merkez beyaz desene ... :))))" 

#direngeziparki #occupygezi 

 

140.  #direngezi duygu derun 

 

"@DoganYarici: BeĢiktaĢ ÇarĢı yolunu bulup geldi! 

Ellerinde siyah sprey boyalarla! #direngezi 

#ocuppygezi" 

 

141.  #direngeziparki Koray Caner 

 

02:35 - KurtuluĢ civarında hala düdükler ve ıslıklar 

yankılanıyor. tencere ve tavalar da baĢladı. bu gece 

uyku yok. #direngeziparki 

142.  #direngeziparki Nilolom 

 

Tencereler; tavalar; isiklar; kornalar camlarda; 

yollardaiz...durmak yok!! #direngeziparki 

 

143.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

 

TC Kültürlü 

 

02.30 Üsküdar‘da halk tencere ve tavalarla protesto 

gösterisi yapıyor.#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#direngeziparki 

 

144.  #direngezi duygu derun 

 

"@DoganYarici: BeĢiktaĢ ÇarĢı yolunu bulup geldi! 

Ellerinde siyah sprey boyalarla! #direngezi 

#ocuppygezi" 
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145.  #direngeziparki #direnturkiye 

 

#izmir bostanli'da halk tencere tava korna ve hatta 

cigliklariyla eyleme destek veriyor!! #direngeziparki 

 

146.  #direngeziparki selamcanims 

 

bu gece Türkiye uyumuyor, Ġstanbul adım adım, semt 

semt uyanıyor. #direngeziparki yanındaki arkadaĢınla, 

tencerenle tavanla diren! 

 

147.  #direngeziparki muhammet kızıltaĢ 

 

Tayyipcim sen #direngeziparki na girersin ama en 

buyuk hatani carsiya bulasmakla yaptin canim 

 

148.  #direngeziparki zeynepcansuarat 

 

Tek basina tencere tavalarla eyleme destek olmak. Hem 

de uyuyan bir semtte. #DirenGeziParki 

 

149.  #direngeziparki Ugur C. 

 

Haberler çatıĢma olarak algılamıĢ ama ben insanların 

elinde su ĢiĢesinden baĢka bir Ģey göremiyorum. Su 

savaĢımı yapıyorlar? #direngeziparki 

 

150.  #direngeziparki Koray 

 

"Tayyip ulusa sesleniyor da, ulus meĢgul be anam." 

#direngeziparki 

 

151.  #direngeziparki MahĢerin 4ncü 

Atlısı 

 

#direngeziparki KADIKÖYDE DE HALK 

PĠJAMALARLA SOKAĞA ÇIKTI 

 

152.  #direngeziparki Armağan GümüĢ 

 

#direngeziparki Yanlis zamanda Alkolu yasakladin 

Tayyip. Bak millet AYILDI ! Gencligimiz birinci 

vazifesini yapiyor suanda ! 

 

153.  #direngeziparki yoga_girl 

 

―@ParaNoyakTweets: Aksirana tiksirana kadar biber 

gazi yiyoruz. Atin *** Bagisiklik kazandik. 

#direngeziparki‖helall beee 

 

154.  #direngeziparki Ali Kemal 

Tanrıverdi 

 

Ahahahaha elektrikleri kestiler de cok da tinnnnn 

#direngeziparki 

 

155.  #direngeziparki Hülya Büyükoğlu 

 

Bebek tencere, tava sesleri ile inliyor. Herkes ayakta 

#direngeziparki 

 

156.  #direngeziparki Sait Akyüz 

 

üsküdar ayakta tabak tencere sesleri inliyor 

#direngeziparki 

 

157.  #direngeziparki Nisan Igdem 

 

Agaclari kesmeyin diye kitap okuma eylemi yapan bir 

grubun nasil bir catisma cikarmasini bekliyosunuz ki?  

 

158.  #direngeziparki Körv Man 

 

An itbariyle ODTÜ Yurtlar Bölgesi tencere sesleriyle 

Ģıngırdıyor, oda ıĢıkları açılıp kapanıyor. 

#direngeziparki #occupygezipark 

 

159.  #occupygezi Körv Man 

 

An itbariyle ODTÜ Yurtlar Bölgesi tencere sesleriyle 

Ģıngırdıyor, oda ıĢıkları açılıp kapanıyor. 

#direngeziparki #occupygezipark 

 

160.  #direngeziparki Kara Koyun 

 

Ankara - Batıkent, Dikmen, Tuzluçayır, 100.yıl, 

Kuğulupark'ta halk tencere ve tavalarla sokakta... 

destek! #direngeziparki via @kolektifler 

 

161.  #direngeziparki Gizem Belen 

Akgüney 

 

Barbaros'ta kornalar, tencere kasikli halk, muhtesem!! 

http://twitpic.com/cul9qx  #occupygezi #direngeziparki 

 

162.  #direngeziparki Barthez 

 

Bir ulkenin halki, yonetimine dur dedi! Sadece sesle, 

kornayla, duzeylice, gidin artik diyoruz. 

#direngeziparki 

 

163.  #direngeziparki Gizem DuvarbaĢı 

 

Burda insanlar camlara cikmaya basladi herkes tencere 

tava ses cikartio isiklari kapatip acio #direngeziparki 

#tuerkiyemdireniyor 
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164.  #direngeziparki Kerem Kinal 

 

istanbul 10. yil marsiyla inliyor bu gece bu saatte, cook 

yasayin! #direnistanbul #direngeziparki #occupygezi 

 

165.  #direngeziparki hikmet emre kaya 

 

kozyatağı inönü caddesi'nde tencere tavalarımızla 

ıĢıkları yakıp söndürerek destek veriyoruz 

#direngeziparki 

 

166.  #direngeziparki nGy 

 

Ulkemle gurur duyuyorum !! Turk milleti gucunu 

gosterdi herkes su an isliklarla kornalarla tepki 

gosteriyor helal olsun!! #direngeziparki 

 

167.  #direngeziparki peri rüya baykal 

 

Yalnızca yanan ıĢıkları çalan kornalari tencere tava 

seslerini duymak birilerinin "uyandığını" gormek bile 

güzel #direngeziparki 

 

168.  #direngeziparki Ezgi DurmuĢ 

 

Geri kalan günlerde rahat uyumak istiyorsan bu gece 

sesini çıkar! Topuklarınla, tencerenle, tavanla, 

ıslığınla.. UYUMA! #direngeziparki 

 

169.  #direngeziparki BarıĢ Ġpek 

 

Karaköy'den KabataĢ'a doğru ve Ġnönü'ye doğru 

gelmeyin. Ortaköy'de halk sokağa çıktı sahile iniyor 

tencere tavalarla #direngeziparki 

 

170.  #direngeziparki ferda 

 

Ģarjım bitiyor eve geçemiyoruz Ģuan türk bayrakları ile 

tazyikli su yemenin Ģerefine eriĢiyorlar. #direngeziparki 

 

171.  #direngeziparki esra tuncer 

 

Tayyip ulusa sesleniyor da , ulus meĢgul be anam. 

#direngeziparki 

 

172.  #direngeziparki serkeĢ panda 

 

upper Acıbadem'de de ıslıklar ve tencere sesleri 

baĢladı! yalnız değiĢsiniz direniĢçi kardeĢler. bugün 

herkes sizinle #direngeziparki 

 

173.  #direngeziparki Guray Eriskin 

 

Acıbadem'e ulaĢtım sonunda, dıĢarda tencere tava 

sesleri #direngeziparki 

 

174.  #direngeziparki Bekir 

 

Ankara'da Tuzluçayır, Ayrancı, Akay Caddesi, Batıkent 

Atlantis önü, 100. yıl ve Kuğulupark'ta tencere tavalarla 

halk sokakta.#direngeziparki 

 

175.  #direngeziparki sevilay tunç 

 

Bostanci sokaklarda , tencere tava sesi !!! helal olsun 

#direngeziparki 

 

176.  #direngeziparki Utku Doğa Sucu 

 

Su an mecidiyekoyden taksime yuruyoruz sisli camide 

kalabalik artti. Insanlarin ellerinde tencere tava, 

pijamalariyla #direngeziparki 

 

177.  #direngeziparki elif günday 

 

Tayyip duy sesimizi!!!butun istanbul istifaaa diye 

bagiriyor!!!!sokaklar,evler hepsi 

ayakta!!!isliklar,kornalar,tencereler!#direngeziparki 

 

178.  #direngeziparki GulnurSevci 

 

Tencere sussa korna susmaz drvam dikilitas devam 

#direngeziparki 

 

179.  #direngeziparki Seren D 

 

Yolda insanlar catal kasiklarla tepkisini gosterirken, 

sivil polisler ellerinden caktirmadan biber gazi atiyor. 

Dikkat #direngeziparki 

 

180.  #direngeziparki Tayfun Kahraman 

 

#direngeziparki Ġstanbul Taksim için direniyor, bu gece 

tüm Ġstanbul ayakta ve pencerelerinden tencere tava 

çalıyor. 

 

181.  #direngeziparki Efe Çakır 

 

100. yilda yuzlerce odtulu, ankarali kornasiyla, 

tenceresiyle, alkislariyla direniyor! #direngeziparki 

 

182.  #direngeziparki Semra Asan An itibarıyla site uyandı tencere sesleri, alkıĢlar , 
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 haykırıĢlar. #direngeziparki 

 

183.  #direngeziparki SeZeR 

ArGe  ⭐  ⭐  ⭐   

 

AtaĢehir 02.41 bazi insanlar sokaklara cikmaya basladi 

araclar kornalarla inletiyor caddeyi "UYUMA GUN 

UYANMA VAKTĠDĠR"diye #direngeziparki 

 

184.  #direngeziparki olgu ipek 

 

Bebek su anda koptu gidiyor insanlar 

yollarda,tenceretava ,islik sesleriyle 

inletiyor.Muhtesem!! #direngeziparki 

#TurkiyemDireniyor 

 

185.  #direngeziparki Burcu Koca 

 

Her yer taksim her yer direniĢ #DirenGeziParki 

Uyumadık tencere tavamızla yurtta direniyoruz Can 

Bonomo, ...  

 

186.  #direngeziparki SketchnStyle 

 

Nisantasinda tencere tavalarla devam... Polisler geri 

cekilinceye kadar kimseye uyku yok #direngeziparki 

#occupygezi 

 

187.  #direngeziparki nGy 

 

Uskudarimda tepkisini ortaya koyuyor alkislaaar 

isliklar tayyip istifa sesleri yukseliyor !! 

#direngeziparki 

 

188.  #occupygezi SketchnStyle 

 

Nisantasinda tencere tavalarla devam... Polisler geri 

cekilinceye kadar kimseye uyku yok #direngeziparki 

#occupygezi 

 

189.  #direngezi T.C mertani 

 

provakatörle dikkat!!! polise bir Ģey atmayın. Haksız 

pozisyona 

düĢmeyelim.#sezonunsonomuzomuzasıgeziparkında 

#direngezi 

 

190.  #direngeziparki  ♕♕♕Erhan 

TURAN♕♕♕ 

 

@okanbayulqen @NoraKbra2 Bu Resim gerçek değil. 

Tekne kazası. Pervane kesiği onlarda.Galeyana 

gelmeyin #direngeziparki 

 

191.  #direngeziparki Sercan.K 

 

Bilgi kirliliğine engel olalım.KesinleĢmemiĢ bilgileri 

paylaĢmayalım lüffen.Haklıyken haksız duruma düĢüp 

malzeme olmayalım.#DirenGeziParki 

 

192.  #direngeziparki Çağla Pınar Tunçel 

 

Cihangir sanatci bollugundan olacak eyleminde dahi 

muzikalitesini bozmuyor, cok eglenceli #direngeziparki 

 

193.  #direngeziparki Emre Kalender (VI) 

 

Herkes sokaklarda, apartmanların camlarında alkıĢ, 

tencere tava seslerı kıyamet gibi.. 31.05.2013 asla 

unutulmayacak #DirenGeziParki 

 

194.  #direngeziparki Onur Yavuz 

 

tencere tava medyanin yapamadigini yapti, uyanin! 

#direngeziparki 

 

195.  #direngeziparki Fatma Çelenk 

 

Tencereler tavalar elimizde, aklimiz yuregimizde, 

panzerler pesimizde. Baski mi var ulkemizde? 

#direngeziparki #hukumetistifa 

 

196.  #direngeziparki Uğur TAġCI 

 

Ümraniye yi dinliyorum her tarafta tencere tava 

sesleri.... uyumak imkansiz heralde bu gece..... 

#direngeziparki #umraniyedeeylemvar 

 

197.  #direngeziparki Seda ॐ 

 

Yemin ediyorum mutluluktan tencere tava sesiyle halay 

çekicem. GURUR DUYUYORUM MĠLLETĠMLE. 

BU NASIL BĠR KENETLENME #direngeziparki 

 

198.  #direngeziparki T.C mertani 

 

provakatörle dikkat!!! polise bir Ģey atmayın. Haksız 

pozisyona 

düĢmeyelim.#sezonunsonomuzomuzasıgeziparkında 

#direngezi 
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199.  #direngeziparki Ceyda Kayatürk 

 

AtaĢehir de ayağa kalktı! Korna ve ıslık sesleri 

AtaĢehir'in en sakin yerinde olmama rağmen buraya 

kadar geliyor. #direngeziparki 

 

200.  #direngeziparki nadide altug 

 

eskiĢehir'de davulla zurnayla baĢlayan #direngeziparki 

desteğinde son durum  

 

201.  #direngeziparki Hande Sönmez 

 

Heyt be mahallem tencere sesinden yikiliyo bastir 

Ġzmir, bastir Turkiye!!! #direngeziparki 

 

202.  #direngeziparki Gulay Ozkan 

 

Artik bize her yer Gezi #direngeziparki insanlar 

sokaklarda "hukumet istifa" diye bagiriyor  

 

203.  #direngeziparki defne hanim 

 

Eskisehir Kizilciklida herkes camlara cikti arabalar 

kenara cekti korna caliyo eskisehir uyuma 

#ozgurlugunesahipcik #DirenGeziParki 

 

204.  #direngeziparki Ustun Ozgur 

 

Gece 2:44 insanlar akin akin sokaklarda Guvenlik 

Caddesinde protesto icin yuruyorlar. Harika! 

#DirenGeziParki 

 

205.  #direngeziparki damla hanim 

kızımız 

 

Resmen sokaklardaki cezve, tencere, tava sesleri 

özgürlük bandosu gibi, yaĢayın !! #direngeziparki 

#Uyumatürkiye 

 

206.  #direngeziparki tayfun eker 

 

Saat 3, direniĢe devam. En azından kapın tencere 

tavanızı çastırı çastırı öttürün sokaklarda. Bu gece 

uyumak yok. #direngeziparki 

 

207.  #direngeziparki IC 

 

TWEET ATANLAR ! KÜFÜRLÜ TWEET 

ATMAYIN.SAVCILIK ARAMA 

BAġLATMIġ.YAYIN BUNU DA  

 

208.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

 

IC 

 

TWEET ATANLAR ! KÜFÜRLÜ TWEET 

ATMAYIN.SAVCILIK ARAMA 

BAġLATMIġ.YAYIN BUNU DA 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

 

209.  #direngeziparki A B K 

 

An itibari ile Harbiye orduevi onunde direnise destege 

gelen yeni evli gelin damat #direngeziparki bu park 

bizim  

 

210.  #direngeziparki Özgür GüneĢ 

 

Allahım camdan baktığımda alkıĢlarla Taksim'e 

yürüyen insanlar görüyorum. #direngeziparki 

 

211.  #direngeziparki ĠMD 

 

Ankara'dan bir yoldaĢımız "Ankara'da 100. Yıl'da 5 bin 

kiĢi yürüyor Ģu an" ĠĢçi Blokları'nın bulunduğu yere de 

bu yakıĢır! #direngeziparki 

 

212.  #direngeziparki Zehra Kafkaslı 

 

Barbaros Bulvarı trafiğe tamamen kapanmıĢ! Millet 

pijamalarla sokakta! #direngeziparki 

 

213.  #direngeziparki Yiğit 

 

Gecenin saat ucu fakat hala disardan duduklerle, 

alkislarla ve tencere sesleriyle devam eden protestolari 

duyabiliyorum. #direngeziparki 

 

214.  #direngeziparki ulrikemeinhof 

 

Trump towers dahi ıĢıklarını yakıp söndürdü uyuma! 

#direngeziparki #direngeziparki #direngeziparki 

#direngeziparki #direngeziparki 

 

215.  #direngeziparki Nazar Yılmazer 

 

Bakırköy'de tencerelı tavalı protesto tam gaz devam 

#direngeziparki #occupygezi 

 

216.  #direngeziparki Murat Ergun 

 

Ġnanılmaz, site içinde arabalar konvoy olmuĢ korna 

çalıyorlar #direngeziparki  



478 

 

 

217.  #direngeziparki YOUNG KOBE 

 

Saat 2.48 batikent metroda insanlar arabalariyla 

toplanmıĢ. Herkes kornaya basıyor. Ġnanılmaz bi 

gürültü var. #direniĢ #direngeziparki 

 

218.  #direngeziparki Binnur Musaoglu 

 

ġiĢli tava pencere sokaklara sığmaz olduk 

#direngeziparki 

 

219.  #direngeziparki müge kekeç 

 

#direngeziparki istanbul'un tum semtlerinde uyanan 

halk sokaklarda tencere tava islik korna sana destek 

oluyor, gunaydin vatanim !!! 

 

220.  #direngeziparki FATĠH ERDOĞAN 

 

Bu fotoğraf gerçek dıĢıdir gezi parkı olayları ile ilgisi 

yoktur PROVOKASYONA GELMEYELIM 

#direngeziparki 

http://twitter.com/umut_glden/status/340607891667030

016/photo/1pic.twitter.com/GWE9W538NQ " 

 

221.  #direngeziparki Tugberk OLCER 

 

Gecenin 3 u ve tabak canak sesleri... Turkiye bu gece 

uyumayacak gece gunduz uyuyanlara inat 

#direngeziparki 

 

222.  #direngeziparki Özgür Aksüyek 

 

ġuan evimizde tüm site tencereleriyle eylem yapıyor 

gürültü çıkarıyor!!!! Ġnanılmaz!!! #direngeziparki 

#direngeziparkı 

 

223.  #direngeziparki Gökhan MemiĢ 

 

#direngeziparki sonunda halk hükümete gereken 

uyarıyı yaptı; 'oğlum bak git!' Umarım bu uyarı dikkate 

alınır. Yoksa süpürge kafaya inecek.. 

 

224.  #direngeziparki Çağrı Nerkiz 

 

Ankara Esat Akyüz Sokakta Ģu an tencere sesleri var... 

Türkiye ayakta... #direngeziparki @okanbayulgen 

@Halk_TV 

 

225.  #direngeziparki Tayanc Eryavuz 

 

Atasehirde uyandi, tencere tava sesleri, isiklar 

#direngeziparki #occupygezi 

 

226.  #direngeziparki Ezgi Calisir 

 

Kosuyolu ve Acibadem'de isiklar yanip sonuyor,tencere 

ve korna sesleri. uyku yok bu gece, Turkiye uyaniyor!! 

#direngeziparki 

 

227.  #direngeziparki Secil Kapanoglu 

 

Serifali de de 15 dk dir isik yakma ve tencere tava ile 

direnise destek cikma suruyor! #direngeziparki 

#dayanturkiyem @LeventUzumcu @esesci 

 

228.  #occupygezi Tayanc Eryavuz 

 

Atasehirde uyandi, tencere tava sesleri, isiklar 

#direngeziparki #occupygezi 

 

229.  #direngeziparki BaĢak ġekerpare 

 

Valla inanmayacaksınız ama Üsküdar'ın göbeğinde bile 

tencere tava sesleri var. Az ama var. Ben de 

inanamadım! #direngeziparki #KORKAKMEDYA 

 

230.  #direngeziparki engin polat 

 

Yalan haberler butun direnen insanlarin emegini calar. 

Bilgi kirliliginden uzak durun. #direngeziparki 

 

231.  #direngezi ayça örer 

 

Bakkaldan limon hizmeti... #direngezi #DirenIstanbul  

 

232.  #direngeziparki Cengizhan 

Demircan 

 

#direngeziparki eskisehir sokaklari karismis durumda 

sut ve limon yardiminda bulunuyoruz ama yetersiz. 

Destek lazim.. RT.. 

 

233.  #direngeziparki Kıvılcım ĠVRĠZ 

 

Bizi siz delirttiniz gece saat uc sokak aralarinda tencere 

sesleri #DirenGeziParki 

 

234.  #direngeziparki Irmak Ark 

 

Evlerinin balkonundanda olsa caddede tonla insan 

sadece TAYYIP ISTIFA diye bagriyo #direngeziparki 
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235.  #direngeziparki Sena Horasan 

 

Herkes camlarda tencere tava ile alkıĢlar sloganlar 

#direngeziparki 

 

236.  #direngezi ayça örer 

 

Bakkaldan limon hizmeti... #direngezi #DirenIstanbul  

 

237.  #direngezi Onur DiribaĢ 

 

2013 ÖSYM eylemci-polis problemi: 1 polis 1 günde 

100 gaz bombası kullanırsa 1 yıllık stoku 1 günde kaç 

polis bitirebilir? #direngezi 

 

238.  #direngeziparki cansn 

 

#direngeziparki bahcesehirde de yanindayiz. Kornalar 

tencereler... 

 

239.  #direngeziparki sócrates 

 

acıbadem.de uyumuyormuĢ, tencere tava kimin 

arkasından çalınırmıĢ???! #direngeziparki 

 

240.  #direngeziparki Dr. Jekyll 

 

Biz sokaklarda çarpıĢırken ortada gözükmeyen CHP 

milletvekilleri iĢ tencere tava çalmaya gelince halkın 

yanında kesildi! #direngeziparki 

 

241.  #direngeziparki Aydın ġen 

 

istanbul uyumuyor, beyoglu'nun her sokagi tencere tava 

sesleriyle inliyor, tomalar buraya da ugrar mi acep? 

#direngeziparki 

 

242.  #direngeziparki Alev Gökmen 

 

Türkiye uyumuyor, tencere, tava, korna sesleri var 

heryerde.. #DirenTürkiyem #direngeziparki 

 

243.  #direngezi Onur DiribaĢ 

 

2013 ÖSYM eylemci-polis problemi: 1 polis 1 günde 

100 gaz bombası kullanırsa 1 yıllık stoku 1 günde kaç 

polis bitirebilir? #direngezi 

 

244.  #direngeziparki Harun Tuğrul 

 

4.Levent'te alkıĢ ve ıslıkla #direngeziparki na destek 

baĢladı 

 

245.  #direngeziparki Çağla Kelleci 

 

Antepliler acı sever sorun yok #direngeziparki 

#direngeziparkı 

 

246.  #direngeziparki Big Boss 

 

Bagdat Caddesi boydan boya araba, insan, bayrak, 

duduk, tencere tava. Binler de burada #direngeziparki 

 

247.  #direngeziparki Gökhan Trkn 

 

Biz bir tek Behzat Ç 'yi sevdik polis olarak... gerisi 

yalan, gerisi riyakar! #direngeziparki 

 

248.  #direngeziparki Til Xendek 

 

Bu CARSI UZAYA CIKICAKMIS BIRAZDAN 

DURDURUN PLS, ihtiyacimiz var. #direngeziparki 

 

249.  #direngeziparki Serhat 

 

ÇarĢı grubu polis telsizini ele geçirmiĢ. Anons 

geçiyorlar merkez beyaz desene ... :))))‖ 

#direngeziparki 

 

250.  #direngeziparki Cem 

 

e5 karayolu korna seslerinden inliyor #direngeziparki 

 

251.  #direngeziparki Özgür Aksüyek 

 

En kötü ihtimalle aç camını tencere tava bulduğuna vur 

ses çıkar bizim site inliyor!!!!! #direngeziparki 

#direngeziparkı 

 

252.  #direngeziparki elelemkendıdıt 

 

su an sisli olarak uyandik! #ayagakalk tik! 

pijamalarimiz tencere tavalarimizla taksime dogru 

yoldayiz #direngeziparki 

 

253.  #direngeziparki Nane Limon 

 

Taksimdeki randevu evleri ve ****** otelleri kapılarını 

actılar limon ve su veriyorlar kim ****** ? kim cocuğu 

? #direngeziparki 

 

254.  #direngeziparki muTLuAnnEliF 

 

Ankara ıslığa boğuldu karanlıkta aydınlığa 

doğru.#DirenGeziParki #DirenTurkiye 
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255.  #direngeziparki Ceren Tuncer 

 

Belki gozyasindan, tencere tavasindan fazlasina 

yetemiyoruz bu gece ama siz uyumadan biz de 

uyumayacagiz! #direngeziparki 

 

256.  #direngeziparki Mert Algın 

 

Bu polisi geri puskurtmek için siyah boyalar sıkılmaya 

devam edilsin #direngeziparki 

 

257.  #direngeziparki Gazi Mahallesi 

 

Mecidiyeköy "faĢizme karĢı omuz omuza" sloganları 

ile inliyor. #direnistanbul #direngeziparki 

 

258.  #direngeziparki Didem Tuncay 

 

Kornalar ve alkislar esliginde Yuruyerek Besiktas'a 

dogru ilerliyoruz #direngeziparki #dayangeziparki 

#occupygezi 

 

259.  #direngeziparki Kerim Ökten 

 

Polis telsizinden anons "Merkez beyaz desene" 

dogruysa helal olsun, degilse yuzumuzu guldurdun 

#Carsi #direngeziparki #occupygezi 

 

260.  #direngeziparki Fırat Kekevi 

 

Serefine tayyip sloganlariyla ortakoyden besiktasa 

yuruyen bir halk toplulugu #direngeziparki  

 

261.  #occupygezi 

 

Didem Tuncay 

 

Kornalar ve alkislar esliginde Yuruyerek Besiktas'a 

dogru ilerliyoruz #direngeziparki #dayangeziparki 

#occupygezi 

 

262.  #occupygezi 

 

Kerim Ökten 

 

Polis telsizinden anons "Merkez beyaz desene" 

dogruysa helal olsun, degilse yuzumuzu guldurdun 

#Carsi #direngeziparki #occupygezi 

 

263.  #direngeziparki serkeĢ panda 

 

acıbadem korna sesleri ile inliyor! #direngeziparki 

 

264.  #direngeziparki nazan sirin 

 

an itibariyle Üsküdar Çiçekçi tencere tava ve 

sloganlarla sokakta! #direngeziparki 

 

265.  #direngeziparki burcu sahiner 

 

Bağdat caddedi kadıköye doğru yürüyor, ortalık Ģenlik 

yeri.. #direngeziparki 

 

266.  #direngeziparki Uygar Usluy 

 

Ġzmir Alsancakda halk balkonlarında tencere kaĢıkla 

seslerini duyuruyorlar! #direngeziparki 

 

267.  #direngezi irem ünal 

nizamoğlu 

 

#occupygezi #direngezi biz eli silahlilardan degiliz! Biz 

ulkesini seven, ulkesinde hala fikir ozgurlugu olduguna 

inanan vatandaslariz! 

 

268.  #occupygezi 

 

irem ünal 

nizamoğlu 

 

#occupygezi #direngezi biz eli silahlilardan degiliz! Biz 

ulkesini seven, ulkesinde hala fikir ozgurlugu olduguna 

inanan vatandaslariz! 

 

269.  #direngezi  avuç içleri 

 

"@Simsponge: ĠSTANBUL GAZ FESTĠVALĠ… 

#direngezi #occupygezi 

http://twitter.com/Simsponge/status/340473742964707

329/photo/1pic.twitter.com/FpZsVvIheG " 

 

270.  #occupygezi 

 

avuç içleri 

 

"@Simsponge: ĠSTANBUL GAZ FESTĠVALĠ… 

#direngezi #occupygezi 

http://twitter.com/Simsponge/status/340473742964707

329/photo/1pic.twitter.com/FpZsVvIheG " 

 

271.  #direngezi GULCEKĠM 

 

Bu akĢam gezi parkındayız yarında muhtemelen 

Ergenekon'dan Silivri'de oluruz!!! 

 

272.  #direngezi ayca 

 

Sonucta ne dediler "bunlar hep idoolocik"  

 

273.  #direngezi Tante Rosa 

 

Bugün yurdumun menüsünde ne yazık ki biber gazı 

var! #direngezi  
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274.  #direngezi  ezgi 

 

Adana'da Ataturk Parki cok kalabalik herkes bir 

agizdan Karli Kayin Ormani'ni soyluyor 

simdi..#direngezi 

 

275.  #direngezi  atakan the terrible 

 

ÇarĢı çevigin gaz maskelerine siyah boya sıkmıĢ 

çevikler gaz maskelerini cıkarmak zorunda kalmıĢ 

adamsın ÇarĢı. #direngezi #occupygezi 

 

276.  #occupygezi 

 

atakan the terrible 

 

ÇarĢı çevigin gaz maskelerine siyah boya sıkmıĢ 

çevikler gaz maskelerini cıkarmak zorunda kalmıĢ 

adamsın ÇarĢı. #direngezi #occupygezi 

 

277.  #direngezi  Emre Keskin 

 

Biber gazi mi salgam suyu mu ne isterseniz sıkın bize 

birazcik rakı yanında meze, cevik kuvvet kurban ol bize 

#direngezi 

 

278.  #direngeziparki nilüfer onursal 

 

metroyu alkıĢlarla inlettik. Maçkaya dogru yuruyoruz. 

#direngeziparki #ozgurlugunesahipcik 

 

279.  #direngezi #TC mustafa dinçer 

 

Valinin Taksim'de müdahale yok dediğine göre;bu gazı 

suyu sıkanlar Ġsrail polisi herhalde. 

#occupyGezi 

#direngezi 

#heryertaksimheryerdireniĢ 

 

280.  #direngezi tutku 

 

polis müdahalesi yok diyen vali için gelsin bu 

görüntüler uzaylı istilası mı yoksa bu #direngeziparkı 

#direngezi  http://geziparkitv.blogspot.it/  

 

281.  #direngezi Burcu Sarar 

 

Ayran içmek hahikkaten de iyi geldi, bak ayıldık 

#direngezi 

 

282.  #direngezi Cansın Süslü 

 

Alkol yasağı iyi geldi milletin kafası yerine geldi birlik 

olduk! #direngezi 

 

283.  #direngezi inn 

 

#direngezi niĢantaĢı hükümet istifa diye inliyor. Gaza 

devam burada da 

 

284.  #direngezi Ubeyd 

 

Kuğuluda 'zıpla zıpla zıplamayan tayyip' sesleri.  

#occupygezi 

#direngeziparkı 

 

285.  #occupygezi Ubeyd 

 

Kuğuluda 'zıpla zıpla zıplamayan tayyip' sesleri.  

#occupygezi 

#direngeziparkı 

 

286.  #direngezi #canersıfır 

 

Senin sıktığın biber, benim anca hoĢuma gider. Ġzmit 

merkez kafasına göre herkes. #direnGezi  

 

287.  #direngezi Burcu Burhan 

 

Gaz fünyeleriniz sizin kadar sevimli! #direngezi 

#occupygezi  

 

288.  #direngezi Firat Erdogmus 

 

istijlal'in basindan gs lisesine kadar bir kalabalik 

haykiriyor: gasist tayyip istifa! #direngezi #occupygezi 

 

289.  #direngezi Alper Öcal 

 

Sinüzitim Ģu biber gazı sayesinde geçebilir #direngezi 

#occupygezi 

 

290.  #direngezi S.Aydın 

 

Ucakla sıkın da rahat edelim... 

#direngezi 

 

291.  #direngezi MyMujjjj 

 

Polis Imdat 155'e karsilik biri de Eyvah Polis 551 falan 

cikarsa iyi olur artik. #direngaziparki #direngezi 

 

292.  #direngezi blind_f ġimdilik biber gazıyla test ediyoruz. Gaz odaları 
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 projemiz tam bir çılgınlık olacak. -alıntıdır #direngezi 

#direngeziparkı #gezibizim 

 

293.  #direngezi Eftal 

 

yeĢile dair ne kalacak elimizde? siz en iyisi mi limon 

ağaçlarını da sökün, limon biber gazına iyi geliyor 

çünkü #direngezi 

 

294.  #direngezi secil fida 

 

Alkolü yanlıĢ zamanda yasakladılar, bak ayıldık, 

gördünüz mü? #direngeziparkı #occupygezi #taksim 

#direngezi 

 

295.  #direngezi EIK 

 

sık bakalım sık bakalım biber gazı sık bakalım, kaskını 

cıkar cobunu bırak delikanlı kim bakalım!!! #direngezi 

 

296.  #direngezi zerosum 

 

ortalikta ellerinde sise biralarla dolasanlar var, arbedede 

cam kiriklari muazzam teklike yaratir, amactan 

sapmayalm #occupygezi  #direngezi 

 

297.  #direngezi Arslanbek  ♊**** 

 

#direngezi Bunu yapan polislere cok mu ayran 

içirmiĢler acaba? 

 

298.  #direngezi Burak GüneĢ 

 

Biz alkıĢ tutuyoruz, polis,karĢılık olarak biber gazı 

püskürtüyor! Nasıl olacak? #direngezi #DirenGeziPark 

#direntaksim 

 

299.  #direngezi Berk B. 

 

Korkmayın, bi merhaba diyip çıkacağız :) #direngezi 

#istanbul #riot #we #will #get #what's #rightfully… 

http://instagram.com/p/Z_BfAeq_tr/  

 

300.  #tayyipistifa Zeynep SağdaĢ 

 

Biber gazi da yedik acitmadi lan! Korkmuyoruz hadi 

gelin!! #korkakhukumet #korkakpolis #tayyipistifa !!!! 

 

301.  #direngezi   dogal biricik 

 

divan'in onundeki grubu alkisladigimiz icin olesi 

gazladilar! #direngezi 

 

302.  #direngezi   BeHo 

 

Bu gozler geniz biber gazina aliskin tribun cocuguyuz 

#direngezi 

 

303.  #tayyipistifa Çağrı Nerkiz 

 

Tayyip bize ayran alsana... #direngeziparkı 

#tayyipistifa #ankaradadireniyor 

http://yfrog.us/0nubpxyaithlpbggidofmfuez … 

 

304.  #direngezi   vezan 

 

#DirenGezi Tayyipe Esad telefon etmiĢ gazı kes 

kardeĢim demiĢ 

 

305.  #direngezi   Corporate Cannibal 

 

...o diil de starbucks lar çok fena hırpalanmıĢ... obama 

çok kızıcek... #direngeziparki #direngezi 

 

306.  #direngezi eda 

 

Ġstiklal'de ĠSTĠKBAL savaĢı var arkadaĢlar uyanın! 

kalkın ayağa alkıĢ tutun Ģarkılar söyleyin :))) 

#DayanGeziPark #direngezi #OccupyGezi 

 

307.  #direngezi Esad Memmedov 

 

ÇarĢı Elmadag'da panzerin üzerine çıktı alet manyak 

oldu.ÇarĢı faĢizme karĢı!! 

#direngezi 

 

308.  #direngezi Aras Karadeniz 

 

Ah be tayyip ickiyi yasakladin halk ayilmaya basladi 

isine gelmez simdi #direngezi 

 

309.  #direngezi CandaĢ Emiroğlu 

 

MahĢeri kalabalık gençlik marĢı ile istiklali inletiyor.. 

#valiyalansoyluyor #direngezi  

 

310.  #direngezi Selin 

 

Gaz maskeli taraftar grupları gazdan etkilenmedikleri 

icin gezi'yi alabilmisler inadina da havai fisek 

patlatiyolarmis! oh olsun! #direngezi 

311.  #direngezi Doğan Yarıcı Ġstanbul'un lodosu bizden yana!  

https://twitter.com/dammitimmad_/status/340533582869176320
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#valipolisinicek #direngezi #dîrengeziparki 

#KORKAKMEDYA #KORKAKMEDYA 

 

312.  #direngezi kerem akgun 

 

Allah belanizi versin neymis bu gaz #occupygezi 

#direngezi bi binaya girdim, nerdeyim bilmiyorum 

 

313.  #direngezi   elif uzuntaĢ 

 

Yalniz uzerimize bocek gibi gaz sikmayi biraksaniz 

artik! #occupygezi #direngezi  

 

314.  #direngezi   Mistir Gezellig 

 

aslanlarım gaz kutularını kaptıkları gibi geri fırlatıyor 

istiklalde #direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

315.  #direngeziparki Mistir Gezellig 

 

aslanlarım gaz kutularını kaptıkları gibi geri fırlatıyor 

istiklalde #direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

316.  #occupygezi Mistir Gezellig 

 

aslanlarım gaz kutularını kaptıkları gibi geri fırlatıyor 

istiklalde #direngeziparki #direngezi #occupygezi 

 

317.  #tayyipistifa Kader 

 

Tayyip, alkolü yanlıĢ zamanda yasakladın bak millet 

ayıldı. #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#tayyipistifa 

 

318.  #direngeziparki ebrutwitm 

 

Hayatımda aynı yolda aynı anda polise karĢı fb ve 

bjklılarla direneceğim aklıma gelmezdi yanyanayız ama 

baĢkasına yürüyoruz #direngeziparki 

 

319.  #direngezi Kemal Y. 

 

Ey guzel lodos ne guzel esiyorsun dagitiyorsun gazi 

#direngezi #ruzgaridakapattayyip 

 

320.  #direngezi Hande Satıcı 

 

Polisi tahrik edici eylemlerde bulunan provakatorlere 

inanmayalim. Doga bizim, Gezi bizim, ama 

provakasyon bizim isimiz degil! #direngezi 

 

321.  #tayyipistifa 

 

Serdar Korkmaz 

 

#TAYYĠPĠSTĠFA ġU ÇOCUKLARI GAZA 

GETĠRMEYĠN :D:SASFD 

 

322.  #direngezi Hande Elmaslar 

Doruk 

 

Twitter hesabı olmayan babamdanda full destek, "yaz 

kızım yaz durma destek ver" #direngezi 

#dayangeziparkı #occupygezi #KORKAKMEDYA 

 

323.  #direngezi Reis'in Kızı 

 

Alkol yasaklandı bak bütün ülke AYILDI #direngezi 

 

324.  #direngezi Rumet Serhat 

 

Her zaman agresifliğini eleĢtirdiğim Fenerbahçe 

taraftarı #direngezi desteği için ne küfürler ediyor 

polise ve baĢbakana inanamazsınız :) 

 

325.  #direngezi lvnty 

 

Ulan biz kucukken sinek ilacinin pesinden kosardik, 

gazla mi korkutacaksiniz...  #geziparki #direngezi #gezi 

 

326.  #tayyipistifa Mia 

 

Biz sanal alemden neleri degistirdik, hicbir sey 

imkansiz degil #tayyipistifa 

 

327.  #direngezi Tülay Özmen 

 

Boğazın karĢısında KuruçeĢme'den gelen müzik 

seslerinin sahibi kulüpler bari sesini biraz kısın. 

gerçekten ayıp oluyor #direngezi 

328.  #direngezi emrecan baykara 

 

Ah be tayibim yasakladın alkolü ayıldı bütün ülke.... 

#occupygezi #direngezi 

 

329.  #tayyipistifa Ġrem Topçular   

 

iyiki alkolü yasakladın herkes ayıldı bundan sonra tek 

yapman gereken bu.#TayyipĠstifa 

 

330.  #tayyipistifa @iremtpclr 

  

iyiki alkolü yasakladın herkes ayıldı bundan sonra tek 

yapman gereken bu.#TayyipĠstifa 

331.  #direngezi Gaye Ömür 

 

Gazı yedik, gaza geldik. #direngezi #occupygezi 
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332.  #tayyipistifa ece cümbüĢel 

 

Milli ickimiz iyi geldi tayyip herkes ayildi sokaklara 

dokuldu @RT_Erdogan #tayyipistifa 

 

333.  #tayyipistifa Esra 

 

KASKINI ÇIKAR JOPUNU BIRAK DELĠKANLI 

KĠM BAKALIM #GeziAVMolmasın #tayyipistifa 

#7den77yeDireniyoruz 

#AĞAÇLARDEĞĠLAKPYIKILSIN 

 

334.  #tayyipistifa @nisandokuz 

 

KASKINI ÇIKAR JOPUNU BIRAK DELĠKANLI 

KĠM BAKALIM #GeziAVMolmasın #tayyipistifa 

#7den77yeDireniyoruz 

#AĞAÇLARDEĞĠLAKPYIKILSIN 

 

335.  #tayyipistifa ❁ Ġrem ❁ 

 

Alkollü yasaklaman iyi oldu tayyip herkes ayılmıĢ 

vaziyette #tayyipistifa 

 

336.  #tayyipistifa @irembuseipek 

 

Alkollü yasaklaman iyi oldu tayyip herkes ayılmıĢ 

vaziyette #tayyipistifa 

 

337.  #direngezi Gizem 

 

Polis imdat mı? Ġmdat polis mi?? En buyuk kavram 

karmasasini yasadik. #Direngeziparki #Direngezi 

 

338.  #direngeziparki 

 

Gizem 

 

Polis imdat mı? Ġmdat polis mi?? En buyuk kavram 

karmasasini yasadik. #Direngeziparki #Direngezi 

 

339.  #tayyipistifa Deniz Salon 

 

Türkiye'de ''polis imdat '' yok, '' imdat, polis '' var. 

#tayyipistifa 

 

340.  #tayyipistifa @denizsaloon 

 

Türkiye'de ''polis imdat '' yok, '' imdat, polis '' var. 

#tayyipistifa 

 

341.  #tayyipistifa Konu dıĢı 

 

Tütünsüz hava sağası değil tayyipsiz hava sağası 

istiyoruz #tayyipistifa 

 

342.  #tayyipistifa @konu_d 

 

Tütünsüz hava sağası değil tayyipsiz hava sağası 

istiyoruz #tayyipistifa 

 

343.  #direngezi Buse Bu da a 

 

Ayık kafayla noluyomuĢ gördün mü ? #occupygezi 

#direngezi 

 

344.  #direngezi Turfan Ozcan 

 

Alkolü yasakladın millet uyandı peki Ģimdi ne olacak 

tayip.... #direngezi #occpygezi 

 

345.  #direngezi Ekin☆ 

 

sigara dumanından halkını korumaya çalıĢıyosun ama 

sabah ezanından beri biber gazı yediriyorsun milletine. 

bu nasıl kafa boyle.. #direngezi 

346.  #tayyipistifa Banu Bingöl Akın 

 

Ġstanbul'da Ankara'da çıkıp meydanlara haykıran 

dostlar.... Cesur yüreklere sahipsiniz..#direngezipark 

#tayyipistifa 

 

347.  #SesVerTurkiyeB

uUlkeSahipsizDe

gil 

PADĠġAH 

 

Turkiye'de 'polis imdat' yok; 'imdat, polis' var. 

#SesVerTurkiyeBuUlkeSahipsizDegil #direngeziparkı 

#serefsizsintayyip 

 

348.  #tayyipistifa Emre Alkoc   

 

Tayyip içkiyi yasakladı ÜLKE AYILDI! #tayyipistifa 

 

349.  #tayyipistifa Özcan PiĢkin 

 

Sen alkol yasağı koyarak sarhoĢ Türk milletini 

ayıltırsan sonuçlarınada katlanırsın tayyip ! 

#tayyipistifa #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

 

350.  #direngeziparki 

 

ireminankrmz 

 

RT @DenizGezmis25: Yaradılanı Severiz,Yaradandan 

Ötürü.. [Yunus Emre] AVM'yi Severiz,Paradan Ötürü.. 

[Recep Tayyip Erdoğan] AKP GittiGidiyor 

#DirenGeziParkı 

 

351.  #direngeziparki oksaNicomedia @ulusalkanal da taksim görüntülerindeki panzer 
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  önünde moonwalk yapan çocuk adamsın ;) #dayangezi 

#diregeziparkı #direngeziparki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.13. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Zaman Dışı Zaman Deneyimi” 

Yönünde Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #direngezi ilker Bu saatte uyku tutmadi kalktim beylikdüzünden nöbete 

gidiyorum #direngezi 
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2.  #direngezi Mel 

 

Bu FaĢizme herkes dur demeli. Mesai bitimi ben 

geliyim, sen gel, o gelsin. #DirenGezi #DirenTaksim 

#DirenOnur 

 

3.  #direngezi @Mortissa_ 

 

Bu FaĢizme herkes dur demeli. Mesai bitimi ben 

geliyim, sen gel, o gelsin. #DirenGezi #DirenTaksim 

#DirenOnur 

 

4.  #direngeziparki 

 

SinanÇ.  @sinancav

usoglu1 

#direngeziparki#occupygezi#gezibizim 

#konserdensonrageziparkına #  

 

5.  #occupygezi SinanÇ.  @sinancav

usoglu1 

#direngeziparki#occupygezi#gezibizim 

#konserdensonrageziparkına #  

 

6.  #direngeziparki 

 

kadirhan  @kadirhan iyi ki gitmiĢim, iyi ki oradaydım. hafta sonu da 

oradayım #direngeziparki! 

 

7.  #direngeziparki sinancakir  @sinana  Gecenin ozeti biz birakmadik sizde 5 dkk bile olsa 

gelin #direngeziparki  

 

8.  #direngeziparki serkanbicer  @bicer

_serkan 

 

Bunlar yeĢili ya Parada yada salatada severler 

#direngeziparki#DirenReyhanlı#gezibizimistanbulbizi

m #gezideağaçnöbeti 

 

9.  #direngeziparki Av Yegâne Güley, 

Esq  @YeganeG 

@4yaprakliyonca yippeee bulustuk #DirenGeziParki 

nobetinde de! 

10.  #direngeziparki EzgiAydın  @kuziji

ki  

"bu gece de hiç uykum yok ne yapsam" diye 

düĢünenler #geziparkinanobete #occupygezi 

#DirenGeziParki 

 

11.  #occupygezi EzgiAydın  @kuziji

ki  

"bu gece de hiç uykum yok ne yapsam" diye 

düĢünenler #geziparkinanobete #occupygezi 

#DirenGeziParki 

 

12.  #direngeziparki Özenç  @ozencinho  #DirenGeziParki bekle yarın gene geleceğiz. 

13.  #direngeziparki 

 

hakanalak  @hakana

lak 

ezgi'nin haberi var mı? "@ozenckurt : #DirenGeziParki 

bekle yarın gene geleceğiz." 

14.  #occupygezi tolga   

 

#gezideağacnobeti Burada yaĢamak bir ağaç gibi tek ve 

hür ve bir orman gibi kardeĢçesine @okanbayulgen 

#occupygezi  

 

15.  #direngeziparki 

 

Kudret 

Efil  @MightWind 

Sabah iĢ akĢam #geziparki geliyorum ! 

#DirenGeziParki #occupygezi 

16.  #direngeziparki 

 

NihalYalçın  @Niya

lApla 

Set yeni bitti! E sabaha da biĢey kalmadı! Gezi Park' 

ına!#direngeziparki 

17.  #occupygezi Kudret 

Efil  @MightWind 

Sabah iĢ akĢam #geziparki geliyorum ! 

#DirenGeziParki #occupygezi 

18.  #direngeziparki 

 

HilalÖzbağ  @Hilal

Ozbag 

 

Gezi cok guzel @okanbayulgen cok guzel. Nobeti 

paylasmayi ihmal etmeyin. #direngeziparki 

#geziyegeziyekazanacagiz #geziparkınadokunulmasın 

 

19.  #direngeziparki 

 

Ahmet Sami 

Özbudak  @ahmetsa

mmy 

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

20.  #occupygezi Ahmet Sami 

Özbudak  @ahmetsa

mmy 

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

21.  #occupygezi AhmetSamiÖzbuda

k   

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki 

#occupygezi  

 

22.  #occupygezi Volkan KIRTOK    

 

Bu saatte kalabalıkta azalma yok! YaĢlısı genci, 

rockçısı türbanlısı, sağcısı solcusu Gezi Parkı'nda 

https://twitter.com/sinancavusoglu1
https://twitter.com/sinancavusoglu1
https://twitter.com/sinancavusoglu1
https://twitter.com/sinancavusoglu1
https://twitter.com/kadirhan
https://twitter.com/sinanaa
https://twitter.com/bicer_serkan
https://twitter.com/bicer_serkan
https://twitter.com/YeganeG
https://twitter.com/YeganeG
https://twitter.com/kuzijiki
https://twitter.com/kuzijiki
https://twitter.com/kuzijiki
https://twitter.com/kuzijiki
https://twitter.com/ozencinho
https://twitter.com/hakanalak
https://twitter.com/hakanalak
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/NiyalApla
https://twitter.com/NiyalApla
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/MightWind
https://twitter.com/HilalOzbag
https://twitter.com/HilalOzbag
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
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nöbette. #DirenGeziParkı #occupygezi 

 

23.  #occupygezi AhmetSamiÖzbuda

k   

Nöbeti devralmaya geldik #DirenGeziParki 

#occupygezi  

24.  #occupygezi @semahtugsel  

 

Gezi parkından jemmer uygulamasıyla tüm bağlantı 

kesilmiĢ durumda.. Ama 15.000 evet yanlıĢ duymadınız 

15.000 kiĢi nöbette #occupygezi 

 

25.  #occupygezi Özge Açan Talas    

 

Mola vermistik, geri geldik. Gece nobeti. 

@ayagakalktaksim #occupygezi #direngeziparkı 

#GeziyeGeziyeKazanacagiz  

 

26.  #occupygezi Dr. Brujo    

 

3. Gece dop doluydu gezi parki. Haftasonu tasacak. 

@Fuat_Ergin #direngeziparkı #occupygezi  

27.  #direngeziparki 

 

CGDM  @CigdemG

LGN 

 

#gezideagacnobeti canli yayin #DirenGeziParki 

http://www.paylas.com/canli-yayin/okan-bayulgen-

gezi-parkinda-310.html … 

 

28.  #direngeziparki 

 

alp 

oztekin  @alpozteki

n  

 

#direngeziparki #ayagakalk #gezideağacnobeti 

#GeziBizim #GeziPark #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezi#OccupyTaksimhttp://www.paylas.com/ca

nli-yayin/okan-bayulgen-gezi-parkinda-310.html … 

 

29.  #direngeziparki 

 

SodaLemon 

Salt  @SodaLemonS

at  

#DirenGeziParki 3-5 ağaca binlerce kiĢinin sahip 

çıkacağınıVEhatta o 3-5 ağacın nöbetini tutacaklarını 

söyleselerdi buna Kadir bile inanmazd 

 

30.  #occupygezi Yagmur Arig    

 

#occupygezi dedik ve taksimdeydik herkesin yüreğine 

sağlık yarın sabah görüĢürüz 

31.  #occupygezi aysun    

 

Cuma akĢamı Gezi Parkı'nda "Sen Aydınlatırsın 

Geceyi" Film Gösterimi... haberiniz olsun. 

#DirenGeziParkı #occupygezi 

 

32.  #occuypgezi 

 

Abc   

 

@loplopculer @S_Gurmeler #occupygezi sizsiz tatsiz 

tuzduz! Sadece yemek icmekle olmuyor..antep hatay vs 

guzelde, hani #gezideağaçnöbeti ?? 

 

33.  #occuypgezi 

 

Pelin ĠĢcan    

 

Bu geceden sonra kimse Gezi'yi benden alamaz.Direnis 

benim icin farklo bi boyut kazandi artik. 

#DirenGeziParkı #occupygezi #gezideağacnobeti 

 

34.  #direngeziparki 

 

8▲  @

AgnostkPortakal  

 

Gezi parki tehlikede rihanna gelmis cok mu ? 

#DirenGeziParki #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezipark #occupygezi 

#GezideAğaçNöbeti 

 

35.  #occuypgezi 

 

8▲  @

AgnostkPortakal  

 

Gezi parki tehlikede rihanna gelmis cok mu ? 

#DirenGeziParki #geziyegeziyekazanacagiz 

#occupygezipark #occupygezi 

#GezideAğaçNöbeti 

36.  #direngeziparki Enis 

Durak  @EnisDurak

35 

#gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

37.  #direngeziparki rominaözipekçi  @ro

minaozipekci  

 

DURMAK YOK YOLA DEVAM! GEZĠ 

PARKI'NDAN CANLI YAYIN*****ĠNSANLARA 

HALA GEZĠ PARKINA AKIYOR.. 

http://haberartiturk.com/Haber/gezi-parki-nda-nobet-

devam-ediyor.html … … #DirenGeziParki‖ 

 

38.  #occuypgezi 

 

Enis 

Durak  @EnisDurak

35 

#gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

 

39.  #occuypgezi 

 

Enis Durak   #gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/ahmetsammy
https://twitter.com/semahtugsel
https://twitter.com/CigdemGLGN
https://twitter.com/CigdemGLGN
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/alpoztekin
https://twitter.com/SodaLemonSalt
https://twitter.com/SodaLemonSalt
https://twitter.com/SodaLemonSalt
https://twitter.com/AgnostkPortakal
https://twitter.com/AgnostkPortakal
https://twitter.com/AgnostkPortakal
https://twitter.com/AgnostkPortakal
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/rominaozipekci
https://twitter.com/rominaozipekci
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
https://twitter.com/EnisDurak35
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40.  #occuypgezi 

 

Enis Durak   

 

#gezideagacnobeti boyle tutuluyor... #occupygezi 

#direngeziparki  

41.  #direngeziparki Yıldızġanlı  @yildiz

pisirgen 

 

NöbetleĢerek orda duran, sabahlayan herkesin yüreğine 

sağlık..Aklım, ruhum kalbim orda... #DirenGeziParki 

42.  #direngeziparki SILAIRMAK  @sila

irmakK  

 

Bu gece ki konserde eğlendikten sonra gezi parkında da 

ağaçlarımıza selam verdik #dayangezipark 

#DirenGeziParki #gezibizim #geziparkı 

 

43.  #direngeziparki Olcay 

Ozben  @olcayozbe

n 

Bu hafta sonu bir yere gezmeye mi gideceksiniz ? 

#direngeziparki ndan daha iyi bir yer mi var . 

44.  #direngeziparki metin 

uyar  @UyarMetin 

 

Cumhuriyet Haber Portalı - Gezi Parkı nöbetine yoğun 

ilgi 

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=419788&kn=7&ka

=4&kb=7 … #geziparki #occupygezi #direngeziparki 

 

45.  #direngeziparki Cihan 

Ersoy  @Cihanersoy

80 

 

Yarin ki ilk iĢim sabah sinavimdan cikip hemen gezi 

parkina gitmek #direngeziparki 

#geziparkınadokunulmasın 

 

46.  #occuypgezi Selin Asker   

 

Gezi Parkı Ģu an hala tıklım tıklım. Halk düĢmanı 

iktidara, sermayeye, faĢizme, köleleĢtirmeye geçit yok. 

#DirenGeziParkı #ĠstanbulNöbette 

 

47.  #occuypgezi Z   

 

#occupygezi #DirenGeziParkı yarin aksam uzeri nobete 

gitmek isteyenler? 

 

48.  #direngeziparki Av Yegâne Güley, 

Esq  @YeganeG 

 

#DirenGeziParki nobeti tum coskusuyla devam 

ediyor...amigolugu #Carsi yapiyor! @meldaonur 

nobete devam ediyor. 

 

49.  #direngeziparki Oğuzcan 

ġahin  @ogzcn 

 

bu aksamlik gezi parkindan ayrildik. sabah yine 

ordayiz. #direngeziparki 

 

50.  #occuypgezi barıĢ   

 

#occupygezi #direngeziparkı Biz hala binlerce kiĢi 

buradayız! Gezi Parkı neden bizim Tahrir Meydanımız 

olmasın diyoruz! Nöbete devam! 

 

51.  #direngeziparki Anıl 

Basılı  @anilbasi 

 

#geziparki #direngeziparki #gezideagacnöbeti 

#vicdaninidinlebeniöldürme @ Taksim Gezi Parkı 

http://instagram.com/p/Z9GjwUAX78/  

 

52.  #direngeziparki jez  @_jezebell 

 

#direngeziparki nöbeti devrettik. Yarın gece komple 

bizim. 

 

53.  #direngeziparki Deniz 

Dinçkök  @DenizDi

nckok 

 

Binlerce kiĢi gece gündüz demeden nöbette. Yarın sen 

de gel! #direngeziparki 

http://instagram.com/p/Z9GXzfi-Xg/  

 

54.  #occuypgezi Mert ġenyuva 

 

Taksim'e gidelim. Bugün, bu akĢam, iĢten sonra. 

Durmayalım gidelim. #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

 

55.  #direngezi Mert ġenyuva 

 

Taksim'e gidelim. Bugün, bu akĢam, iĢten sonra. 

Durmayalım gidelim. #DirenGeziParkı #OccupyGezi 

 

56.  #occupygezi 

 

Tolga Akıncı 

 

iĢten sonra istikamet belli #direngezipark #occupygezi 

#ayagakalk bu ülke için, çocuklarımızın gelecekleri için 

mutlaka siz de gelin!!! 

 

57.  #direngezi  Tolga Akıncı 

 

iĢten sonra istikamet belli #direngezipark #occupygezi 

#ayagakalk bu ülke için, çocuklarımızın gelecekleri için 

mutlaka siz de gelin!!! 

 

https://twitter.com/yildizpisirgen
https://twitter.com/yildizpisirgen
https://twitter.com/silairmakK
https://twitter.com/silairmakK
https://twitter.com/olcayozben
https://twitter.com/olcayozben
https://twitter.com/olcayozben
https://twitter.com/UyarMetin
https://twitter.com/UyarMetin
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/Cihanersoy80
https://twitter.com/sbetly
https://twitter.com/sbetly
https://twitter.com/ogzcn
https://twitter.com/ogzcn
https://twitter.com/anilbasi
https://twitter.com/anilbasi
https://twitter.com/_jezebell_
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/DenizDinckok
https://twitter.com/DenizDinckok
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58.  #direngezi Mel 

 

Bu FaĢizme herkes dur demeli. Mesai bitimi ben 

geliyim, sen gel, o gelsin. #DirenGezi #DirenTaksim 

#DirenOnur 

 

59.  #direngezi 

 

elif naz sayır 

 

Izmiiir hadi birak iĢi gücü bugun 19.00da alsancak 

iskelesindeyiz #direngezi 

 

60.  #direngeziparki Ġlknur Tıkıl 

 

genç delikanli!dayanamiyoruz hele de orada 

dglken!yarin snav varmĢ kmin umrnda mk herkes 

savasrkn ,ne uyuması!! #direngeziparki 

 

61.  #direngeziparki Filiz 

 

Onlarca biber gazi yedik ama bunlar bize 

sokmez!Gececilere devrettik nobetimizi,yarin 

kaldigimz yerden devm! #direngeziparki 

#DAYANTURKIYEM 

 

62.  #direngeziparki Ozan Çağlar 

ġENGEL 

 

Tüm gün direnenlr Ģimdi eve gidip yatsın sabah 

erkenden meydanlara! Biz gececilere bırakın iĢi sabaha 

kadar,48saate az kaldı #direngeziparki 

63.  #direngeziparki Onur van KarakaĢ 

 

evet, ama uyumalıyım. yarın nöbet bende.. RT 

@AHMTKURL: Sanki uyusan ihanet edicekmiĢsin 

gibi hissediyosun değil mi? #direngeziparki 

 

64.  #direngezi elis yurtsever 

 

#direngezi iĢten çıktık geliyoruz. 

 

65.  #direngezi  Ece Cekic 

 

Bute calisiyorum ama desteklemek icin orda olmayi 

cok cok cok isterdim #dayangeziparkı #direngezi icin 

haydi Ankara KUGULU'YA!! 

 

66.  #direngezi AyĢegül Cengiz 

Akman 

 

Bugün hastanede nöbetçi olduğum için dostlarımla 

sokakta olamıyorum malesef. Aklım kalbim sizinle 

#direngezi 

#geziyegeziyekazanacagiz 

 

67.  #direngezi Scherfalley 

 

evdeki nöbetime dönüyorum aklim gezi parkinda.. 

#direngezi #occupygezi 

 

68.  #direngezi Eren Akgül 

 

2 saat gibi kısa bi süre ordaydım.sağlık sebebinden 

dolayı eve gelmek zorunda kaldım.ordaki bütün 

direniĢçilerden ÖZÜR DĠLĠYORUM #direngezi 

 

69.  #direngezi Ozge Onal 

 

http://instagram.com/p/Z_GetSR6k1/   #direngezi iĢten 

çıktım karĢıma çıkan ağacın üzerinde yazan: bu daha 

baĢlangıç  :))++ 

 

70.  #direnizmir Tolga Camakli 

 

Cumarteside Pazarda ve ardindan her gün her aksam 

meydanlardayız! #direnizmir #direngeziparki 

#occupygezi #occupyizmir #konak #alsancak 

 

71.  #occupygezi Tolga Camakli 

 

Cumarteside Pazarda ve ardindan her gün her aksam 

meydanlardayız! #direnizmir #direngeziparki 

#occupygezi #occupyizmir #konak #alsancak 

72.  #tayyipistifa Peri Cansu Okyay   

 

Bu gece burda nöbetteyiz!!! #taksimbizim 

#istanbulbizim #tayyipistifa 

 

Tablo 4.14. 31 Mayıs 2013 Cuma Günü Atılan “Hem Yerel Hem Küresel Olma” 

Yönünde Tweetler 

 
ADET HASHTAG GÖNDERĠCĠ TWEET‟ĠN ĠÇERĠĞĠ 

1.  #direngeziparki 

 

Seyda Koyuncu 

:)  @SeydaKO 

Ben bi gurbetciyim.türkiyede geziparklarnda oturmanin 

hayaliyleyasiyorumheran!Geziparkimiziellimizden 

almayin!#DirenGeziParki DESTEK! 

 

https://twitter.com/bra_uak/status/340536426103967745
https://twitter.com/bra_uak/status/340536426103967745
https://twitter.com/bra_uak/status/340536426103967745
https://twitter.com/SeydaKO
https://twitter.com/SeydaKO
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2.  #direngeziparki 

 

Madeleine 

Elfenbein  @maddy

_e 

Taksim protesters get cute with riot police 

#occupygezi#DirenGeziParkihttp://fb.me/RHXNiCU  

3.  #direngeziparki 

 

zeynepgabrali 

 

San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … 

 

4.  #direngeziparki 

 

@zeynepgabrali 

 

San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … 

 

5.  #occupygezi 

 

Madeleine 

Elfenbein  @maddy

_e 

Taksim protesters get cute with riot police 

#occupygezi#DirenGeziParkihttp://fb.me/RHXNiCU  

6.  #direngeziparki S.  @123selmos londradayim ama kalbim orda  #DirenGeziParki 

7.  #occupygezi 

 

zeynokull  @zeynep

kull  

 

#DirenGeziParki cambridge den selam olsun 

hepinize...Helal olsun… 

8.  #direngeziparki 

 

CaseyAldridge  @C

aseyJAldridge 

 

―@maddy_e: Taksim protesters get cute with riot 

police #occupygezi #DirenGeziParki 

http://fb.me/RHXNiCYU ‖ #ows #Istanbul 

 

9.  #occupygezi  CaseyAldridge  @C

aseyJAldridge 

 

―@maddy_e: Taksim protesters get cute with riot 

police #occupygezi #DirenGeziParki 

http://fb.me/RHXNiCYU ‖ #ows #Istanbul 

 

10.  #occupygezi #FB Ceylan 

Özerengin   

Lyon'dan doğaseverlerin Gezi Parkı'na selamı var! 

#occupygezi #DirenGeziParkı  

11.  #occuypgezi occupiedpalestine 

 

Protesters #OccupyGezi to save Istanbul park 

(#Occupy is still LIVE) 

http://stream.aljazeera.com/story/201305302148-

0022796 … cc. @Anon_Central #Anonymous 

@YourAnonLive #YAL 

 

12.  #direngezi 

 

Somer Sivrioglu 

 

Kendim cok uzaktayim ama, yuregim, ulkemin yurekli 

insanlariyla, sesiniz Sidney'den duyuluyor. #direngezi 

#occupygezi 

 

13.  #direngeziparki Anonymous Turkey 

 

Did you know your rights? #Anonymous Human 

Rights Video 

http://www.youtube.com/watch?v=J3X1anijN18 … 

#occupygezi #direngeziparki 

 

14.  #occuypgezi Anonymous Turkey 

 

Did you know your rights? #Anonymous Human 

Rights Video 

http://www.youtube.com/watch?v=J3X1anijN18 … 

#occupygezi #direngeziparki 

 

15.  #direngezi Anonymous Turkey 

 

Did you know your rights? #Anonymous Human 

Rights Video 

http://www.youtube.com/watch?v=J3X1anijN18 … 

#occupygezi #direngeziparki 

 

16.  #direngezi cinsiyetcisiniz 

 

#direngezi #occupygezi Yarin Londra'da Gezi parkiyla 

dayanismak icin 11'de Hyde Parkta toplaniyoruz!... 

http://fb.me/1sAuXRr4D  

 

https://twitter.com/maddy_e
https://twitter.com/maddy_e
https://twitter.com/maddy_e
https://twitter.com/maddy_e
https://twitter.com/maddy_e
https://twitter.com/maddy_e
https://twitter.com/123selmos
https://twitter.com/zeynepkull
https://twitter.com/zeynepkull
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/CaseyJAldridge
https://twitter.com/CaseyJAldridge
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17.  #direngeziparki Merve GÖKÇE 

 

#direngeziparki Almanyadaki arkadaĢlar Pazar günü 

15:00 da Köln Dom meydanında Gezi Parkı direniĢine 

destek vermek için toplanıyoruz 

 

18.  #direngeziparki Beg Berdan 

 

Dayanamiyoruz biz trafalgar square'e gidiyoruz! 

#direngeziparki 

 

19.  #direngeziparki Nahit Kirazoglu 

 

@okanbayulgen Yarin TR saati ile 16:00 da Dublin'de 

yasayan Turkler Gezi Parki direnisine destek olmak 

icin toplaniyor. #direngeziparki 

 

20.  #direngeziparki Betul Soycan Malik 

 

San Francisco da uyumuyor !!! #direngeziparki 

 

21.  #direngeziparki Tuğba Cengiz 

 

#7den77yedireniyoruz Yurt DıĢında'da Destekçiyiz... 

#direngeziparki ... 

 

22.  #direngezi BarıĢ Doğanbay 

 

Kıbrıs'tan geziye destek 

 

23.  #direngeziparki Ġlknur Doğan 

 

Almanya'daki Aleviler toplandı.. Köln garında. 

#DirenGeziParki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

24.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Ġlknur Doğan 

 

Almanya'daki Aleviler toplandı.. Köln garında. 

#DirenGeziParki #SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil  

 

25.  #direngeziparki PINAR 

 

Dunyaya rezil oluyoruz diyenlere Londra' dan 

sesleniyorum, Dunya bizimle Gurur duyuyor.. Ha 

gayret! #direngeziparki 

 

26.  #direngeziparki Berkay Özdoğu 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

Viyana Ģu an ayakta!! Herkesin gözü Türkiye'de  

27.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Berkay Özdoğu 

 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil #direngeziparki 

Viyana Ģu an ayakta!! Herkesin gözü Türkiye'de  

 

28.  #direngeziparki Ezgi 

 

Bosna dan yükselen ıslık sesleri , ıĢıklarını yakıp 

söndüren evleri görmeye devam ediyorum 

#direngeziparki 

 

29.  #direngeziparki Mehtap Selman 

 

Türkiye - Ġstanbuldan kilometrelerce uzak olabilirm 

ama kalbim ve dualarım hep sizinle.. 

#sesvertürkiyebuülkesahipsizdeğil -#direngeziparki 

 

30.  #SesVerTurkiye

BuUlkeSahipsiz

Degil 

 

Mehtap Selman 

 

Türkiye - Ġstanbuldan kilometrelerce uzak olabilirm 

ama kalbim ve dualarım hep sizinle.. 

#sesvertürkiyebuülkesahipsizdeğil -#direngeziparki 

 

31.  #direngeziparki Özgen Ergün 

 

New York'tan da Gezi Parkı'na Destek Var!!! 

#DirenGeziParki: 

http://youtu.be/XNAd8B45LGI  @youtube aracılığıyla 

 

32.  #direngeziparki Efe Ertür 

 

#direngeziparki #amsterdam kalkin amsterdam türk 

milleti! #istanbul #taksim de neler oluyor öyle! 

Efe Ertür 

 

33.  #direngeziparki cem 

 

Bizde varız bugün sast 18 Münih - odeonsplatzt da 

#direngeziparki için toplanıyoruz rt lütfen yayın 

yayınıki bizde uyumuyoruz! 

 

34.  #direngeziparki Tural Shakarli 

 

#direngeziparki pasaportum olsa durmam turkiyeye 

gelirdim. azerbaycan sizinle 
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35.  #direngezi berlin postası yağmurdan dolayı yan çizmeyin, en azından tazyiksiz! 

:) #direngezi berlin yanında!  

36.  #direngezi  Volga Calderon 

 

Yarin New York'da buradan #direngezi'ye destek icin 

planlar var, ben (Secil) burda olacagim, baska... 

http://fb.me/28DzLtuCJ  

 

37.  #direngezi BarıĢ Doğanbay 

 

―@Huseyinkoroglu: KKTC, LEFKOġA 

TOPLANMAYA DEVAM EDĠYOR. ‖ 

#direngezi #direngeziparki #direngeziparkı 

 

38.  #direngeziparki Selin Aydemir 

 

Biz de Milano sokaklarinda Fasizme karsi yuruyoruz, 

polis siddetini protesto ediyoruz! Yaninizdayiz! 

#direngeziparki #occupygezi 

 

39.  #occupygezi Selin Aydemir 

 

Biz de Milano sokaklarinda Fasizme karsi yuruyoruz, 

polis siddetini protesto ediyoruz! Yaninizdayiz! 

#direngeziparki #occupygezi 

 

40.  #occupygezi A.Anonymous 

 

#Turkey's tear gas canisters WITH LOVE FROM 

USA! #OccupyGezi  (via @Gokhantuncerr) 

 

41.  #occupygezi A.Anonymous 

 

Protesters blocking bulldozers tear-gassed in Istanbul 

http://www.cnn.com/2013/05/31/world/meast/istanbul-

protests/index.html …  #occupygezi  #direngeziparkı 

 

42.  #direngezi A.Anonymous 

 

Protesters blocking bulldozers tear-gassed in Istanbul 

http://www.cnn.com/2013/05/31/world/meast/istanbul-

protests/index.html …  #occupygezi  #direngeziparkı 

 

43.  #occupygezi 

 

A.Anonymous 

 

Now on @HuffPostLive: Anti-government protests 

spreading in #Turkey - http://huff.lv/17F4rXg  

#OccupyGezi 

 

44.  #direngezi Özge Altun Diren Gezi Paris den selamlar.#direngezi  

45.  #direngezi Goksu Icoglu 

 

Yarın Londra'da Gezi için toplanıyoruz. Lütfen siz de 

sesimizi duyurmamıza yardım edin. @cuneytozdemir 

http://www.facebook.com/events/597999976911525/ 

… #direngezi 

 

46.  #occupygezi   A.Anonymous 

 

Tear gas and water cannon at protest in #Instanbul 

MT  @sercansolmaz 

http://twitter.com/sercansolmaz/status/3405333068084

96128/photo/1pic.twitter.com/1D3Y6WIphW   

#occupygezi  #direngeziparkı 

 

47.  #direngezi A.Anonymous 

 

Tear gas and water cannon at protest in #Instanbul 

MT  @sercansolmaz 

http://twitter.com/sercansolmaz/status/3405333068084

96128/photo/1pic.twitter.com/1D3Y6WIphW   

#occupygezi  #direngeziparkı 

 

48.  #direngezi Özge Altun 

 

PINAR_OGUN Diren Taksim #direngezi Paris den 

selamlar C452 

 

49.  #occupygezi Anonymous Guy 

 

#occupygezi 

http://www.nytimes.com/2013/06/01/world/europe/poli

ce-attack-protesters-in-istanbuls-taksim-

square.html?pagewanted=all&_r=0 … 

 

50.  #direngeziparki Aysen Gultekin 

 

@okanbayulgen yarin oglen 11'de Londra Hyde 

Park'da toplaniyoruz, Serpentine Bar girisinde RT 

lutfen #direngeziparki #direnhydepark 

 

https://twitter.com/Anonymous_Guy13
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51.  #direngeziparki Rufat Ahmadzada 

 

Yarın Bakü vakti ile saat 16:00-da (Tr-14:00) Türkiye 

Büyük Elçiliği önünde toplanıyoruz.. #direngeziparki 

#Bakuprotest 

 

52.  #direngeziparki Selçuk 

 

Kölnde yavas yavas toplaniyoruz Gezi parki için 

#direngeziparkı #direngeziparki #cologne #köln…  

 

53.  #direngeziparki Ozan 

 

Kuzey Texas gurbetcileri olarak yarin AKP 

hukumetinin halka zulmunu protesto icin toplaniyoruz. 

Kalbimiz sizinle! #direngeziparki 

 

54.  #direngezi Serdar Ocaksönmez 

 

BükreĢ'teki dayanıĢma eylemi için etkinlik açıldı, 

insanlar davet edildi. ġimdi telefonla, mesajla ve yüz 

yüze davet etme zamanı. #direngezi 

 

55.  #direngeziparki Çağla Aydoğan 

 

Istanbul'umuza Barselona'dan selam olsun! Biz de 

burada sehrin merkezindeki bir parkta yarin destek için 

toplaniyoruz #direngeziparki 

 

56.  #direngezi Gulce 

 

Diren! #direngezi #dayangezi #occupygezi 

#amsterdamdestek #izmirdegezi 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#GeziParkıCanlaBaĢla 

 

57.  #SesVerTürkiye

BuÜlkeSahipsiz

Değil 

Gulce 

 

Diren! #direngezi #dayangezi #occupygezi 

#amsterdamdestek #izmirdegezi 

#SesVerTürkiyeBuÜlkeSahipsizDeğil 

#GeziParkıCanlaBaĢla 

 

58.  #SesVerTürkiye

BuÜlkeSahipsiz

Değil 

 

Öz 

 

#Sesverturkiyebuulkesahipsizdegil Helsinki yarin 

yaninda 

https://www.facebook.com/events/129276403942630/?

notif_t=plan_user_invited … #direngeziparki 

 

59.  #direngezi zeynepgabrali 

 

San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … #Occupygezi #Direngeziparki 

#Direngezi 

 

60.  #direngeziparki 

 

zeynepgabrali 

 

San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … #Occupygezi #Direngeziparki 

#Direngezi 

 

61.  #occupygezi 

 

zeynepgabrali 

 

San Franciscodaki Turkler sesimizi duyurmak icin 

yarin toplaniyoruz! 

https://m.facebook.com/#!/events/347977915327617?re

f=m_notif&notif_t=plan_edited&actorid=597690842&

__user=559130748 … #Occupygezi #Direngeziparki 

#Direngezi 

62.  #direngeziparki 

 

Katharina Clark 

 

@firattanis 1Haziranda Saat 15 deTaksim Gezi 

Parkindaki kardeslerimize destek olmak icin Beyaz 

Saray onunde toplaniyoruz #DirenGeziParki 

 

63.  #direngezi WarisaRacket 

 

RT "@OccupyWallSt: It was never only about the park. 

The park became a symbol http://fb.me/2drU9KQig " 

#geziparki #occupygezi #direngeziparki 

 

64.  #occupygezi WarisaRacket 

 

RT "@OccupyWallSt: It was never only about the park. 

The park became a symbol http://fb.me/2drU9KQig " 

#geziparki #occupygezi #direngeziparki 
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65.  #direngeziparki WarisaRacket 

 

RT "@OccupyWallSt: It was never only about the park. 

The park became a symbol http://fb.me/2drU9KQig " 

#geziparki #occupygezi #direngeziparki 

 

66.  #direngeziparki 

 

zeynepgabrali 

 

Bgn Houston, yrn Dallas, New York, San Francisco'da 

turkiye icin toplaniyoruz! #DirenGeziParki 

#GeziParkıDireniyor  

 

67.  #direngeziparki 

 

Katharina Clark 

 

@Seda_KavaK 1Haziranda Saat 15 deTaksim Gezi 

Parkindaki kardeslerimize destek olmak icin Beyaz 

Saray onunde toplaniyoruz #DirenGeziParki 

 

68.  #occupygezi 

 

A.Anonymous 

 

In #Turkey, at least 100 injured as police clash with 

protesters at #Gezi Park http://reut.rs/18DxojA  

#OccupyGezi  

 

69.  #direngeziparki Onur 

 

Yarin Boston Common'da Turkiyedeki direnise destek 

icin toplaniyoruz #direngeziparki #occupygezi 

#direngeziparkiboston 

 

70.  #occupygezi Onur 

 

Yarin Boston Common'da Turkiyedeki direnise destek 

icin toplaniyoruz #direngeziparki #occupygezi 

#direngeziparkiboston 

 

 


