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Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilme-
siyle başlayan direnişin üstünden 6 
yıl geçmesine rağmen İktidarın, Gezi 
Direnişi’nin etkilerini yok etmeye 
yönelik çabası sürüyor. 

Tarihe “Kabataş Yalanı” olarak ge-
çen söylemlerle başlayan ve İktidarın 
medya gücünü kullanarak yıllardır 
yürüttüğü propagandanın toplumda 
karşılık bulmaması üzerine, Gezi’yi kri-
minalize etme çabası, davaya dönüş-
tü. Direnişin ardından açılan yüzlerce 
davanın beraatle sonuçlanmasına 
rağmen 6 yıl sonra aralarında TMMOB 
üyelerinin de bulunduğu 16 kişiye 
aynı suçlamalarla yeniden dava açıldı. 

Mimarlar Odası’ndan Mücella 
Yapıcı, Şehir Plancıları Odası’ndan 
Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası 
avukatı Can Atalay’ın da aralarında 
olduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırıl-
mış müebbet istenen davanın du-
ruşması, 24-25 Haziran 2019 tarih-
lerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları 
Yerleşkesinde gerçekleştirildi. 
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ta-
rafından görülen duruşma, milletve-
killeri, İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, 
Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya 
gibi ülkelerin başkon-
solosları, meslek oda-
ları, sanatçılar ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
temsilcileri tarafından 
takip edildi. Davanın 
iddianamesinde mü-
zik ve dans etkinlikle-
ri, polise çiçek verme 
eylemi, sendikaların 
iş bırakması, duvar 
yazıları gibi kimi ey-
lemler suç olarak gös-

terilirken, hareketsiz durmak, polislere 
sırtını dönmek, futbol kulübü bayrak-
larıyla dolaşmak gibi eylemler de id-
dianamede yer aldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, duruşma öncesi yap-
tığı çağrıda, FETÖ firarisi bir savcı ta-
rafından 2014 yılında hazırlanan ve 
TMMOB üyelerinin 2015 yılında yar-
gılanıp, beraat ettikleri iddianamenin 
aynısıyla yargılama yapıldığına vurgu 
yaparak, “Bu, adil yargılanma ilkesinin 
ihlalidir. Dolayısıyla bu yargılama daha 
başlangıçtan hukuki olarak sakattır. 
Davadan hangi karar çıkarsa çıksın, 
adil ve hukuka uygun olmayacaktır” 
dedi. AKP’nin bu dava ile toplumsal 
muhalefeti baskı altına almayı he-
deflediğini ifade eden Koramaz, “Gezi 
Direnişi, katılımcılığın, yaratıcılığın 
ve doğrudan demokrasinin ifadesidir. 
Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten 
Gezi’de kolektif olarak ortaya çıkar-
dığımız bu değerlerdir” dedi. Yüzlerce 
insanı sakat bırakan ve 7 genci katle-
denlerin yargılanmadığını ifade eden 
Koramaz, “Kendinden olmayan herke-
si terörist ilan eden, kendisine yönelik 
tüm eleştiri ve eylemleri terör eylemi 

olarak gören siyasi iktidar, hukuku da 
bu kirli siyasal propagandasının aracı 
haline getirmiştir” ifadeleriyle kamuo-
yuna destek çağrısı yaptı. 

Duruşmada ise Mimarlar 
Odası’ndan Mücella Yapıcı, ikinci kez 
yargılandığını belirterek, “2013’te yar-
gılanmama neden olan fezlekedeki, 
dinleme, delil ve teknik takip kayıt-
larının tamamen aynıları bu iddiana-
mede de yer alıyor. Ben bu deliller ile 
daha önce beraat ettim” diye konuş-
tu. Temel hakların yargılama konusu 
yapılamayacağına dikkat çekerek, “Bir 
düşünce etrafında bir araya gelmek ve 
dayanışmaktır yaptığımız. Hükümet is-
tifa demek suç değildir" diye konuştu. 
Duruşmaların ikinci gününde savun-
ma yapan Mimarlar Odası avukatı Can 
Atalay ise iddianameyi “Türkiye tarihi-
nin, bu toprakların en onurlu toplum-
sal olaylarından birini karalama ça-
bası" olarak niteledi. Şehir Plancıları 
Odası’ndan Tayfun Kahraman, Gezi’yi 
hükümetin gerilimi artıran açıklama-
larının büyüttüğüne hatırlatarak, “Gezi 
toplumun vicdanı haline geldi. Gezi 
Parkı yaşanan olaylarla birlikte kendi-
liğinden oluşmuştur. Bilinçli bir kurgu 

değildir. 10 milyon insana ne 
para yeter ne de organizas-
yon. İddianame başarısız bir 
senaryodur" diye konuştu.

Savunmaların tamam-
lanmasının ardından mah-
keme tutuklu sanıklardan 
Yiğit Aksakoğlu’nu adli kont-
rol şartıyla tahliye ederken, 
Osman Kavala için tutuklu-
ğun devamına karar vererek, 
duruşmayı 18-19 Temmuz 
2019 tarihlerine ertelendi. 

Gezi Direnişi ve Arkadaşlarımız Onurumuzdur!
GEZİ YARGILANAMAZ!


