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Pen Norveç’in Gezi davası tutuklusu 
Tayfun Kahraman ile söyleşisi:

“Bu normal bir yargılama süreci değil, 
bu bir intikam yargılaması”
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İlk olarak hapishane koşullarınızı sorabilir miyiz?  
Nasılsınız? Sağlığınız nasıl? 

Hapishane koşulları elbette kolay değil ama bulunduğumuz 
koşulları her halükarda güzelleştirmeye çalışıyoruz. 
Güzelleştirmeden kastım burada bulduğumuz imkanlarla elimizden 
geldiğince buranın koşullarını iyileştirme çabasından ibaret. 
Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen hukuksuz biçimde burada 
tutulduğumuzun bilinci ile dört duvar arasında tecrit edilmiş olsak 
da güçlü olmaya ve dik durmaya devam ediyoruz. Ben de, koğuş 
arkadaşlarım Hakan ve Can da gayet iyiyiz, sağlığımız yerinde. MS 
hastası olmam nedeniyle sürekli kontrol altında olmam gerekiyor 
ve bu koşullar bugüne kadar sağlandı ve düzenli olarak kontrol 
altındayım. 

Gezi Direnişini yargı eliyle karalama çabası!

Bu yargılamada daha önce beraat ettiğinizi biliyoruz. Beraat kararının 
akabinde yeniden yargılanmakla karşı karşıya kalmak nasıl bir his, 
bunu bize anlatabilir misiniz? 

2013 yılında verilen hakkımdaki kovuşturmaya yer olmadığı 
kararları sonrasında da, 2020 yılında verilen beraat kararından 
sonra da bu yargılamaların sona ermeyeceğini, iktidarın her 
zaman bu yargılamalarda ısrarcı olacağını biliyordum. Aslında 25 
Nisan günü ceza verileceğini de biliyordum ama tutuklama kararı 
vereceklerine çok ihtimal vermiyordum. İktidarın bu davalardan 
istediği kararı çıkarmadıkça, Gezi Direnişini yargı eliyle karalama 
niyeti sonuç vermedikçe vazgeçmeyeceğini görüyordum. Bu 
nedenle yeniden ve yeniden yargılama benim için şaşırtıcı olmadı. 
Çünkü bu normal bir yargılama süreci değil, bu bir intikam 
yargılaması.

PEN Norveç Gezi sanıklarından Tayfun Kahraman ile birlikte 16 sanığın 
“cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye teşebbüs” suçu ile 
yargılandıkları Gezi davasının duruşmalarının tamamını takip etti. 

25 Nisan 2022 tarihinde Tayfun Kahraman ve duruşmada hazır 
bulunan diğer sanıklar 18 yıl hapis cezasına çarptırıldılar ve mahkeme 
salonunda tutuklandılar. Halihazırda tutuklu yargılanan Osman Kavala 
ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. PEN Norveç yargı 
sisteminin bu şekilde şok edici bir düzeyde suistimal edilmesine bizzat 
şahit oldu ve bugün her bir tutuklu sanıkla söyleşi gerçekleştiriyor. 

Pen Norveç’in Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman ile söyleşisi:

«Bu normal bir yargılama süreci değil, 
bu bir intikam yargılaması»

İktidarın bu davalardan 
istediği kararı 
çıkarmadıkça, Gezi 
Direnişini yargı eliyle 
karalama niyeti 
sonuç vermedikçe 
vazgeçmeyeceğini 
görüyordum. Bu nedenle 
yeniden ve yeniden 
yargılama benim için 
şaşırtıcı olmadı. Çünkü 
bu normal bir yargılama 
süreci değil, bu bir 
intikam yargılaması.
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Savunmalarınızdan birinde şu ifadelere yer vermiştiniz: Kültür ve 
Turizm Uzmanı olarak 5 yıl boyunca Kültür Bakanlığı’nda çalıştım. 
Gezi’den sonra Bakanlık ile aramıza kara kedi girdi, Gatiantep’e 
sürüldüm. Bir ay süreyle Gaziantep’te geçici görevlendirildim”. Bu 
beyanınız nedeniyle sormak istedik. Gezi davası Türkiye’deki uzun 
yargılama süreleri sorununa çarpıcı bir örnek. Gerek bu kadar uzunca 
bir süre yargılanmak gerekse bu hüküm ve içinde bulunduğunuz 
mevcut durum kişisel ve mesleki yaşamınızı nasıl etkiledi?

Bu uzun yargılama süreci hem beni hem de ailemi oldukça etkiledi. 
Ben yaşanan görevlendirme sonucu Bakanlıktan ayrılmak zorunda 
kaldım. Sonra daha özgür bir ortama sahip olan Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne, o dönemin 
koşulları içinde öğretim görevlisi olarak kabul aldım. Fakat eşimin 
Gezi Direnişi sonrasında, doktorasını verir vermez asistan olduğu 
bölümle ilişkisi kesildi ve 7 yıldır tüm başvuruları benim eşim olması 
ve Gezi Davasında yargılanmam nedeniyle üniversiteler tarafından 
reddedildi. Başvurularında bölüm yönetimleri kendisini kabul etse de 
üst yönetimlerden veto yedi. 2014 yılından bu yana evli olduğumuz 
tüm bu süreçte davaların ve yargılamaların olumsuz etkilerini tüm 
ağırlığı ile aile hayatımızda hissettik. 

Anayasa değişikliği sonrasında darbe dönemlerinde dahi 
görülmemiş hukuksuz yargılamalar ile karşılaştık 

Nisan 2022’deki duruşmada Can Atalay ve Mücella Yapıcı ile birlikte 
Mahkemeye sunduğunuz ortak beyanınız çok çarpıcı idi. “Biz bu 
davayı reddediyoruz” dedikten sonra, “biz amansızca bu ölümlere ve 
yaralanmalara neden olanların adil bir şekilde yargılandığı günleri de 
göreceğiz” demiştiniz. Türkiye’de adil yargılanmanın bir gün yeniden 
tesis edileceğine inanıyor musunuz?

Türkiye’de yargı her zaman sorunlu bir alan oldu ve bazen etkisi 
azalıp artsa da iktidarların etkisi altında kaldı. Ama 2011 yılındaki 
Anayasa değişikliği sonrasında darbe dönemlerinde dahi görülmemiş 
hukuksuz yargılamalar ile karşılaştık. Önce Fethullah Gülen 
destekçilerinin kumpasları, sonrasında iktidarın kumpas davaları 
ile artık Türkiye kamuoyunun büyük bir bölümü de yargılamaların 
adil olmadığına inanıyor ve bunu görüyor. Elbette adil yargılanma 
mümkün ama bunun için her geçen gün daha da tahrip edilen Türk 
yargı sistemi ve işleyişin gerçek adaleti dağıtmak üzere yeniden tesis 
edilmesi gerekmekte. 

“Yargılama baştan sona bir absürd komediydi”

Yargılandığınız bu davanın sizce en absürd, kabul edilmez  
noktalar nelerdir?

Davanın en absürd tarafı savunmalarımızın dinlenmemesi, delil ve 
tanık tartışmaya izin verilmemesi ve kendisine tebliğ edilen kararın 
mahkeme heyetince bir an önce uygulanmak istenmesiydi. Heyet, 
adeta hükümet komiseri gibi çalışan savcılık makamının tüm 
dayanaksız ve delilsiz iddialarını gözetirken, bizim delilleri tartışma 
ve bu konularda tanıklara başvurma taleplerimizi reddetti. Bu meşru 
talepleri yargılama usulüne aykırı reddetmesinin tek nedeni olarak ise 
bunun yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu şeklindeki mesnetsiz, 
kalıplaşmış argümanları gösterildi. Yani yargılama baştan sona bir 
absürd komediydi. 

Davanın en absürd 
tarafı savunmalarımızın 
dinlenmemesi, delil ve 
tanık tartışmaya izin 
verilmemesi ve kendisine 
tebliğ edilen kararın 
mahkeme heyetince bir 
an önce uygulanmak 
istenmesiydi. Heyet, 
adeta hükümet komiseri 
gibi çalışan savcılık 
makamının tüm 
dayanaksız ve delilsiz 
iddialarını gözetirken, 
bizim delilleri tartışma ve 
bu konularda tanıklara 
başvurma taleplerimizi 
reddetti. 
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Bizim için siz, Türkiye’de demokrasi ve geniş anlamda insan 
haklarının sembolleri haline gelmiş bir grubun parçasısınız. 
Toplanma ve gösteri hakkı , düşünce ve ifade özgürlüğü, demokrasi 
ve barışçıl gösteri hakkı için ayağa kalktınız. Hükümetin bu temel 
insan hak ve özgürlükleri karşısında bu ölçüde korku duymasını nasıl 
açıklıyorsunuz? Yahut şu şekilde soralım, sizce neden temel hak ve 
özgürlükler Türkiye’de sürekli saldırı altında?

Çünkü Türkiye’de temel insan hak ve özgürlüklerini, hatta anayasal 
güvence altında olan hakların kullanımını kendi varlığı için bir tehdit 
olarak görüyor. İşçilerin, öğrencilerin, siyasi partilerin, itirazı olan 
tüm yurttaşların sokağa çıkarak iktidarın çelişkilerini, yanlışlarını, 
hukuksuzluklarını dillendirmesi ile kendi meşruiyetinin zarar 
göreceğini biliyor. Bu talepler ile onları dillendirenleri baskı altına 
alarak düşmanlaştırıyor, böylece kendi siyasal birliğini güvence 
altına alıyor. Bu baskı bazen tehdit, bazen polis şiddeti, bazen 
yargının verdiği hukuksuz kararlar aracılığıyla sürekli hale geliyor 
ve bu şekilde toplum üzerinde yaratılan korku ile hak talepleri 
görünmez kılınıyor. 

Savunma avukatları gerçekten çok zor şartlarda eşsiz bir savunma 
örneği oluşturdular. Savunma ekipinizden gurur duyuyor musunuz?

Bu davada savunma yapmak, avukat olmak hiç kolay değil, avukat 
arkadaşlarımız bile bile ateşten bir gömlek giydiler. Bu tek taraflı 
olarak muktedire, iktidara karşı yürütülen bir savunma değildi, aynı 
zamanda Türkiye’nin en büyük direnişinin hakkı ile savunulmasını 
da içeriyordu. Avukat arkadaşlarımız her iki kulvarda da müthiş 
bir performans sergilediler. Bu nedenle tarih, bu onurlu ve cesur 
avukatları ülkenin gururu olarak kayda geçecek. Elbette ben de hem 
avukatım hem de dostlarım olan bu insanlarla gurur duyuyorum. 

“Kent hakkı bir yakarış ve talep işidir”

Kamuoyu sizi şehir plancısı olarak tanıyor ancak siz aynı zamanda 
siyaset biliminde doktora sahibi bir akademisyensiniz. Bu kesişim 
akla kent hakkını getiriyor. Kent hakkı nedir ve neden temel önemde 
bir haktır? Bunu kısaca açıklamanız mümkün mü? 

Kent hakkı ne değildir sorusu ile başlayalım. Kent hakkı yalnızca 
karar alma süreçlerine katılım ve kamusal mekanların kullanımı 
hakkı değildir. Kent hakkı, kentte toplumsal yaşamın ürettiği tüm 
faydaya ortak olmak; toplumsal, mekansal ve ekonomik müşterekler 
temelinde birlikte yaşamak hakkıdır. Kent hakkı kavramını literatüre 
kazandıran H. Lefebvre’nin dediği gibi “Kent hakkı bir yakarış ve 
talep işidir.” Kentlerde sosyal adaletin sağlanması, kentte herkesin 
erişiminin sağlanması amacıyla haklar temelli ve kentte halkların söz 
sahibi olduğu yeni bir kentsel siyaset alanıdır Kent hakkı.

Hapishanede kitap temin etme hakkınız olduğu konusunda 
bilgilendirildik. Şuan hangi kitapları okuyorsunuz? Ve önümüzdeki 
dönemde okumayı planladığınız kitaplar neler?

Evet burada kapatılmış olmanın yarattığı tek fırsat, dışarıda zaman 
bulamadığımız kadar okumaya fırsat bulmak. Haftada 5-6 kitap 
okuyorum ve her hafta bu kitapları değiştirerek kişi başı 10 kitap 
kotasını koruyorum. Kitaba erişim konusunda avukatlarımız ve 
kargo ile bize kitap gönderen tanıdık tanımadık tüm Geziciler 
bizim için büyük şans. Hem onların seçerek gönderdikleri ya da 
yazarı oldukları kitapları hem de avukatlarımızdan istediklerimizi 

Gezi direnişinden hala gurur 
duyuyor musunuz? Dünyaya 
Gezi direnişi, bu yargılama 
ve hüküm hakkında nasıl bir 
mesaj vermek istersiniz? 

Gezi Direnişinden, orada 
olmaktan tabii ki gurur 
duyuyorum. Sadece ben 
değil, Türkiye’de milyonlarca 
insan dünya tarihinde eşine 
az rastlanır direnişleri ile 
gurur duyuyorlar. 

Dünya tarihi Gezi Direnişi 
gibi hak ve özgürlükler 
temelli birçok direnişi 
yazdı ve yazmaya devam 
edecek. Gezi Direnişinden 
önce de benzer halk 
hareketleri vardı, sonra da 
olacak ve bu hak arayışları 
dünya tarihinde üzerine 
koyarak devam edecek. 
Gezi Direnişi bir aşağıdan 
kardeşleşme inadıydı, bu 
kardeşleşme talebi tüm 
dünya halklarına yayıldığı 
zaman daha güzel bir dünya 
inşa edecek ve iktidarın bu 
kardeşliği bozmasının önüne 
geçeceğiz. Bunun bir bedeli 
varsa biz bu bedeli ödemeye 
hazırız. Eminim tüm 
Dünya’da milyonlarca insan 
da bizlerle bu mücadeleyi 
paylaşıyor ve kardeş olmak 
istiyorlar. 

Gezi Direnişi bir 
aşağıdan 
kardeşleşme 
inadıydı
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okuyoruz. Ben şu anda David Harvey’in Sermayenin Sınırları 
kitabını bu kez Türkçe çevirisi üzerinden çalışmalar yaparak, notlar 
çıkararak uzun zamana yayarak okuyorum. Eş zamanlı olarak edebi 
eserlere devam ediyorum; bugün Robert Charles Wilson’ın Dönüş 
üçlemesine başladım. Bundan sonra dostların kargo ile yolladıkları 
ve tavsiye ettiklerine devam edeceğim. Eş zamanlı olarak 
hedeflediğim çalışmaları yapmak üzere İmar Mevzuatı okumalarına 
başlayacağım. 

Uluslararası sivil toplum örgütleri sizleri desteklemek için  
başka neler yapabilir? 

Uluslararası STK’lar “Türkiye’de neler oluyor?” sorusunu anlamak 
üzere ülkemize daha yakından bakıp anlamaya çalışabilir. Bizler ve 
bizler gibi hukuksuzluklarla mücadele edenlerin sözünü uluslararası 
alanda yükseltmeleri ve hukuksuzlukları her yerde ifşa etmeleri 
önemli. Bu çabayla yapılan işler yok değil, bugüne kadar destek olan 
tüm kurumlara teşekkür ederiz. Ama uluslararası alanda Türkiye’de 
yaşanan hukuksuzlukları daha görünür kılmalarını, Gezi Direnişini 
Dünya halklarına anlatmalarını bekliyoruz. 

“Özgürlüklerini savunurken her zaman cesur olsunlar”

Bütün bu yaşananlar hakkında öğrencilerinize bir mesaj iletmek 
isteseydiniz bu ne olurdu? 

Mahkemede savunma sırasında verdiğim beyanda şunu söylemiştim: 
“Öğrencilerim, kenti ve mesleğini koruyan hocalarının bu savunmayı 
yapmak zorunda kaldığını görünce, meslek hayatlarına nasıl cesaretle 
başlamalarını beklersiniz” demiştim. Onlara her zaman söylediğim 
gibi, kentlerini, meslek alanlarını, insan hak ve özgürlüklerini 
savunurken her zaman cesur olsunlar, Türkiye’nin ve Dünya’nın daha 
güzel bir yer olması için bizlerin kentlerine, kent haklarına ve yaşama 
sahip çıkan şehir plancılarına, genç meslektaşlara ihtiyacımız var. 
Beraber öğrendiğimiz ve ileriye taşıdığımız mesleki etik ve ilkeleri 
amasız bir şekilde uygulamaya koyduklarında daha sağlıklı, güvenli 
ve paylaşan kentlere sahip olacağız. 

Sevgili Tayfun, her gözlemlediğimiz duruşmada, Silivri’de olsun, 
Çağlayan’da olsun, sizin tutumunuzu ve verdiğiniz savunmaları çok 
güçlü ve haklı bulduk. Bu mantıksız yargı sürecine maruz kaldığınız 
için üzgünüz. Bir an önce bu yanlış kararın bozulacağını ümit ederiz.  
Bizden bir isteğiniz varsa, elimizden geleni yapmak isteriz ve sesinizi 
yükseltmeye ve Avrupa halklarına duyurmaya devam edeceğiz.■

Onlara her zaman 
söylediğim gibi, 
kentlerini, meslek 
alanlarını, insan hak ve 
özgürlüklerini savunurken 
her zaman cesur 
olsunlar, Türkiye’nin ve 
Dünya’nın daha güzel bir 
yer olması için bizlerin 
kentlerine, kent haklarına 
ve yaşama sahip çıkan 
şehir plancılarına, genç 
meslektaşlara  
ihtiyacımız var. 


