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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği`ne bağlı Odalar, Gezi 
Davası`nın karar duruşması üzerine 
26 Nisan 2022 tarihinde ̀ Unutulmaz 
Gezi’yi Selamlıyoruz. Hiçbir 
Hukuk Dışı Karar Gezi Direnişinin 
Meşruiyetini Gölgeleyemez” başlıklı 
bir açıklama gerçekleştirdi.

AKP iktidarını geri dönülmezcesi-
ne sarsan 2013 Gezi-Haziran direnişi 
ve sonrasında iktidarın başvurduğu 
baskı ve zulüm politikalarının yeni bir 
örneğine dün tanık olduk. Milyonlarca 
insanın yer aldığı, yakın tarihimizin en 
güzel günlerinin yaşandığı 2013 Gezi 
direnişi-Haziran halk hareketiyle ilgili 
siyasi dava dün tam bir  hukuk gara-
beti ile sonuçlandı.

İktidarın isteği doğrultusun-
da kurgulanan bu hukuk dışı dava-
nın sonucunda, aralarında TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, 
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 
eski başkanı Tayfun Kahraman ve 
Mimarlar Odası`nın Hukuk Müşaviri 

Unutulmaz Gezi‘yi 
Selamlıyoruz
HİÇBİR HUKUK DIŞI 
KARAR GEZİ DİRENİŞİNİN 
MEŞRUİYETİNİ 
GÖLGELEYEMEZ

Can Atalay`ın da bulunduğu arkadaş-
larımız mahkûm edildiler ve tutuklan-
dılar.

Karar, sadece arkadaşlarımıza yö-
nelik değildir. Bu karar, 2013 Mayıs-
Haziran aylarında iktidarı sarsıp 
korkutan milyonlara yöneliktir; mil-
yonlarca insanın demokratik hak kul-
lanımlarını cezalandırmaya, barışçıl 
ve demokratik istemleri bastırmaya 
ve kamu idarelerine yakışmayacak bir 
şekilde öç almaya, cezalandırmaya yö-
neliktir. 

Fakat bilinmelidir ki hiçbir dava 
ve hiçbir karar, Haziran direnişinin 
halk, demokratik kamuoyu ve yasalar 
nezdindeki meşruiyetini gölgeleye-
mez ve hiçbir güç bizlerin emekten, 
halkımızdan, ülkemizden, mesleğimiz 
ve bilimsel teknik doğrulardan yana 
duruşumuzu engelleyemez.

Gezi‘yi savunuyoruz, milyonları sa-
vunuyoruz, o milyonların içinde ve her 
tarafındayız. Gezi direnişi ve mahkum 
edilen arkadaşlarımız, halkımızın ve 

tarihimizin yüz akıdır. Onlar milyonla-
rı, demokrasiyi, hukuku, yasal hak kul-
lanımını örnek ve onurlu bir şekilde 
savundular.

Onlar, kendileri gibi, kamu/toplum 
yararının ayaklar altına alınmasına 
karşı, kamusal/toplumsal mekanların 
rant talanına karşı korunması mü-
cadelesi veren milyonlarca insanın 
aklında ve kalbinde olacaklar. Asılsız 
suçlamaları uydurup kurgulayanlar, 
hukuk dışılığa yargı mekanizmalarının 
içinden dahil olanlar ise, tarihteki sa-
yısız örnekte görüldüğü üzere, ne şim-
di ne de gelecekte hiç iyi bir şekilde 
anılmayacaklar. İktidarın kabusu olan 
Gezi direnişi üzerinden toplumsal mu-
halefeti sindirmeye yönelik olan bu si-
yasi kararı kınıyoruz.

Arkadaşlarımızla her zaman tam 
bir dayanışma içinde olacağız. Doğru 
bildiklerimizi söylemeye, halkımızdan, 
ülkemizden yana kamu/toplum yara-
rını savunma mücadelemize devam 
edeceğiz.


