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ÖNSÖZ

Evet, mesele, ağaç meselesi değildi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 3 Kasım 2002’de siyasal 

iktidarı devraldığı günden, Gezi Parkı isyanının çıktığı 27 
Mayıs 2013’e kadar, Türkiye’yi bir “demokrasi yanılsaması” 
ile yönetti. Bilhassa 2007 yılından itibaren Gülen Cemaati 
ile kurduğu hukuk dışı koalisyon, süreç içerisinde muhafa-
zakâr oligarşiye dönüştü. Bu oligarşik rejimin en temel ens-
trümanı, daha sonra lağvedilen “özel yetkili” savcılıklar ve 
mahkemeler oldu. Siyasal ve kamusal alan; Ergenekon, Bal-
yoz, Askeri Casusluk, KCK ve Devrimci Karargâh davaları 
kullanılarak, AKP iktidarı ve Gülen Cemaati’nin otoritesine 
karşı direnecek bütün unsurlardan temizlendi. “Demokrasi” 
kılıfında topluma “kumpas” kuruldu.

İktidar-Emniyet-Yargı üçgeninde kurulan bu rejimde; 
inanç ve ibadet hürriyetinden düşünce ve ifade özgürlüğü-
ne varıncaya kadar en temel anayasal hakların kullanımı bi-
le “darbeci/terörist” olmaya yeterli neden sayıldı.

Tek parti iktidarının ulaştığı nicel çoğunluk, TBMM’de 
yer alan muhalefet partilerinin temsil imkânlarını yok etti. 
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Sandığın ve milli iradenin kutsandığı bu evrede muhalif gö-
rüşleri savunan milletvekilleri ve belediye başkanları art ar-
da tutuklandı. Aynı şekilde TBMM dışı muhalefet kriminali-
ze edildi. Muhalif bir parti, sendika veya derneğin üyesi ol-
mak, yurttaşlar açısından riskli hale geldi. Özetle, temsili de-
mokrasiye açılan kapılar kapatıldı.

Bu baskı ikliminde, hak arayışı için sokağa çıkmanın be-
deli; polis copu, biber gazı ve tazyikli su oldu. Polis şiddeti 
katmerleşerek artarken; Türkiye, 1990’lı yılların resmi şid-
det manzarasına tekrar döndü.

Bu oligarşik ittifak, aynı dava süreçleri sonunda devlet ay-
gıtında türdeş inanç ve eğilimlere mensup bir memur sınıfı 
yarattı. Usulsüz atama, terfi ve sürgünler, KPSS ve diğer ku-
rumların sınavlarına düşen şaibeler ve mülakat yoluyla sis-
tematik kadrolaşma, seküler bir yaşam tarzını benimsemiş 
yurttaşlarda ayrımcılık hissi yarattı.

Diğer taraftan, Tasarruf Mevduatı Sigortaları Fonu (TMSF) 
tarafından el konan kimi medya organlarının “yandaş” ku-
ruluşlara satılması yoluyla yazılı ve görsel basındaki çokses-
lilik bitirildi. Diğer gruplar ise yönetimlerine atanan görevli-
ler eliyle kontrol edildi. Ve böylece, medyadaki çoğulculuk 
da imha edilmiş oldu.

Devlet aygıtı dindar bir kimliğe kavuşturulurken; toplum-
daki inanç grupları arasında dengeyi sağlayan laiklik ilke-
si ayaklar altına alındı. Laik devletin olanaklarıyla “dindar 
kuşaklar yaratma” hedefini önüne koyan iktidar, özel ha-
yata, kişi hak ve özgürlüklerine yönelik açık müdahalele-
re kalkıştı. Adli ve istihbari dinlemeler yoluyla bütün toplu-
mun kontrol altına alınmak istenmesi, alkol ve sigara yasak-
ları, üç çocuk kampanyası ve kürtajın yasaklanmasına iliş-
kin çaba; İslâmî yaşantının dayatılması bakımından berrak 
birer örnekti.

Benimsenen ekonomik model gereği, halkın müşterek bi-
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rikimi olan doğal, kültürel ve tarihsel varlıklar yağmaya açıl-
dı. Bilhassa HES projeleri ile tabiat tahrip edildi.

En son dozerler, Gezi Parkı’ndaki ağaçları sökmeye geldi-
ğinde, ağaçları savunanlar üç gün üst üste gaza boğulduğun-
da, bütün bir öfke sokağa döküldü. Siyasal ve sosyal temsil 
imkânları kurutulmuş, sesi bastırılmış, yaşam tarzına mü-
dahale edilmiş, inançları ve kimlikleri yok sayılmış, gelece-
ği çalınmış kim varsa, Gezi Parkı’nda toplandı. Gezi Parkı, 
temsili demokrasinin bizatihi devlet tarafından askıya alın-
dığı ve bu yüzden halkın doğrudan kendi kendini temsil et-
tiği bir tarihsel kesitti.

Türkiye’deki 79 şehirde milyonlarca insan daha çok öz-
gürlük ve demokrasi talebiyle sokağa çıktı. İstanbul’da Meh-
met Ayvalıtaş ve Berkin Elvan, Ankara’da Ethem Sarısülük, 
Antakya’da Abdullah Cömert ve Ahmet Atakan ve nihayet 
Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz; Ahmet İnsel’in deyimiy-
le bu “haysiyet isyanında” öldürüldü ve can verdi. Başta İs-
tanbul’daki müdahalede ağır şekilde yara alan Lobna Allami 
olmak üzere, onlarca yurttaş bir gözünü ve organını yitirdi; 
binlercesi de yaralandı. Bunları yüzlerce tutuklama ve bin-
lerce sanığa ulaşan davalar, mahkûmiyetler, işini kaybetme-
ler, fişlemeler, idari soruşturmalar ve takipler izledi.

İktidar, Gezi Parkı isyanının nedenlerini anlamak ve bu 
krizi demokratik yol ve yordamlarla aşmak yerine, hak ara-
yanları “darbeci ve ajan” ilan etti. Dindar halkı yanına çek-
mek ve protestocuları inançlı insanların gözünde dinsiz gös-
terebilmek adına provokasyona başvuruldu. Polis şiddetin-
den kaçarak Dolmabahçe Camisi’ne sığınan gençlerin bura-
da içki içtiği; Kabataş’ta türbanlı bir kadının dövüldüğü ya-
lanı dolaşıma sokularak, halkın karşı karşıya gelmesi amaç-
landı. Bu provokasyonun kaynağı, kuşkusuz iktidardı. Dö-
nemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yüzde elliyi ev-
de zor tutuyoruz,” diyerek, provokasyonu meydanlara taşı-
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dı. Bu veriler ışığında devlet aygıtı, adeta suç örgütüne dö-
nüştürüldü.

İktidarın, bilhassa 2007 yılında Polis Vazife ve Salahiyet-
leri Kanunu ile polislerin ateş etme ve müdahale etme yetki-
sini genişletmesiyle birlikte ivme gösteren resmi şiddet, Ge-
zi Parkı sürecinde en çıplak ve en billur haliyle zuhur etti. 
Bu sürece bağlı olarak Ali İsmail Korkmaz, demokrasi ve öz-
gürlük adına sokağa çıkmış toplumsal muhalefete karşı suç 
örgütüne büründürülmüş kolluk güçlerinin, somut bir ey-
lemi olarak tarihe geçti. Yasadışı bir şekilde “süpürün” ta-
limatı verilen polis, “yakalama” değil, “yaralama” amacıyla 
görevlendirildi. Sokaklarda pusu kurularak, bir işkence dü-
zeneği oluşturuldu. Polis gücüne, eli sopalı siviller ve esnaf 
dahil edildi. Dövülenlerin ortak özelliği, suç işlemiş olma-
ları değil, o an sokakta bulunmalarıydı. Nitekim Ali İsma-
il Korkmaz’ın tek “suçu” polis şiddetinden kaçıyor olmasıy-
dı. Bu bile, “Düşman Ceza Hukuku”nun yürürlüğe kondu-
ğunun kanıtıydı. Bu hukukun güvencesi ve koruyucusu bi-
zatihi bürokrasiydi.

Ali İsmail’in ölümünü izleyen günlerde temel kanıt nite-
liğindeki kamera kayıtlarının polisler ve bilirkişi tarafından 
kaybedilmesi, adalet talep edenlerin ve avukatların “terö-
rist” ilan edilerek davanın Kayseri’ye gönderilmesi, ölümcül 
tekmeleri savuran polis Mevlüt Saldoğan’ın “Gezi Parkı dar-
be ise ben darbeyi bastırdım,” diye savunma yapması ve ni-
hayet, sanıklara “yaralama” suçundan ceza verilmesi, hiye-
rarşik bir suç ağını düşündürüyor. Üstelik vahim olan şu ki, 
bu suç ağı Mart 2015’te kabul edilen “İç Güvenlik Yasası” di-
ye ünlenen “PVSK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlik-
te yasal bir niteliğe büründürülüyor. Artık Ali İsmail’lerin 
ölümü, devlet nezdinde “güvenlik” tartışmasından ibaret...

O tekmeler 19 yaşındaki Ali İsmail’in şahsında, özgürlük 
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ve demokrasi talebi uğruna sokağa inmiş toplumsal muha-
lefete indirilmişti. Fail, devletti ve katiller, resmi üniforma-
sıyla suçüstü yakalanmıştı. Zira Uğur Mumcu’nun deyimiy-
le, iktidarları sarsılan “Suçlular ve Güçlüler” kıskıvrak ele 
geçirilmişti.

Evet, mesele, bir ağaç meselesi değildi.


