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Toplumsal olaylar hakkında ilk olarak kitap fikri aklıma geldiğinde 
amacım güvenlik alanında bu işin tüm bileşenleri ile ele alınma-
sıydı. Günümüze kadar sosyologların yoğun ilgisi olan toplumsal 
olaylar konusunda güvenlik bakış açısından ülkemizde maalesef 
müstakil bir eser bulunmamaktaydı. İşte bu bende bir motive unsu-
ru oldu ve kitap için yola çıkmama sebep oldu. Kitap hazırlanırken 
toplumsal olaylar konusunda güvenlik bakış açısıyla bütün bile-
şenleri kapsamayı hedeflesem de zihnimdeki bazı başlıklar kitapta 
yerini bulamadı. Ancak bu eksikliğine rağmen Türkiye’de güvenlik 
alanındaki ilk kitap olması önemli bir hamledir.

Kitabın alanında ilk olmasının ötesinde yeni yayınlara sebep ola-
cağını düşünmekteyim. Bu alanda yazılacak eserler ile konuların 
tartışılacağı ve doğruya ulaşılacağını umuyorum. Bu açıdan kita-
bın her bilgisinin mutlak doğru olduğunu söylemek büyük bir iddia 
olacaktır.

Kitapta her ne kadar güvenlik bakış açısı verilmiş veya güvenlikçi-
ler için hazırlanmış imajı olsa da içindeki örnek olaylar ile tarihe 
not düşülmek de amaçlanmıştır. Özellikle Gezi Olayları ve 1 Mayıs 
Taksim Kutlamaları bu amaç doğrultusunda kitaba eklenmiştir. Bu 
bağlamda, bu alanda çıkacak yeni yayınların da Türkiye’nin ta-
rihine not olarak giren önemli olayları enine boyuna irdelemesini 
beklemekteyim. 

ÖNSÖZ
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Bu duygular içinde kitabın yazımına katkı sağlayan bütün bölüm 
yazarlarına, yazarların kitabı yazabilmek için vakitlerini çalmak 
zorunda oldukları ailelerine, kitabın yazımına katkı sunan kişilere 
ve kitabın yayımı sürecinde zevkli ve verimli bir ortam sağlayan  
Efil Yayınevi’nin bütün çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Hakan Batırhan Kara

Eylül 2014- Bitlis
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Hakan Batırhan Kara1

Toplumsal olaylar günümüzde devletlerin ve toplumların karşılaştığı 
büyük çaplı ve etkili olaylardır. Bu etkisinden dolayı bilimsel çalışmaların 
konusu olmuştur ve olmaya da devam edeceği öngörülebilir. Ancak bu ilgi 
çekiciliğine rağmen Türkiye’de güvenlik sektöründe yeterli ilgiyi görme-
diği söylenebilir. Oysa toplumsal olaylar sosyolog ve psikologları ilgilen-
dirdiği kadar güvenlik sektörünü de ilgilendirmektedir.

Güvenlik güçlerinin günümüz demokratik anlayışına uygun olarak 
toplumsal olaylara yaklaşması gerekmektedir. Demokratik toplumlarda 
toplumsal olayları yöneten bir kolluğun olması ve bu kolluğun toplumsal 
olayları denetleme, gözetleme ve korumayla görevlendirilmesi önemlidir. 
En az bunun kadar önemsenmesi gereken bir diğer husus ise kolluğun de-
netlenebilir olmasıdır (Cerrah, 2011). Bu denetleme kolluğun meşruiyetini 
sağlayacak bir husustur. Toplumsal olaylar ile ilgili politikaların, strate-
jilerin, süreçlerin ve sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından 
toplumsal olayların tematik analizi ve denetiminin yapılması önemlidir. 
Toplumsal olayların yönetimini değerlendiren tematik denetim sonuçları, 
sivil toplum grupları, politik aktörler, kurumsal aktörler ve vatandaşlara iş-
lenmiş bilgi sunmak suretiyle meşruiyet temelli güvenlik hizmeti anlayışını 
pekiştirecektir (Zengin, 2012).  Toplumsal olaylarda görevli kolluğun meş-
ruiyetini sağlayacak ve görevinde onu başarıya taşıyacak bir diğer husus 
ise toplum destekli bir çalışma prensibi edinmesidir (Gül, 2011).

Günümüzde demokratik ülkelerde güvenlik hizmetlerinde birçok alanda 
modern yaklaşımlar geliştirildiği görülmektedir (Gül ve Karakaya, 2011). 
Türkiye için özellikle de toplumsal olaylar yönetiminde bilimsel araştırma-
ların yapılması ve araştırmaların sonucunda diğer polisiye alanlarda olduğu 
gibi çağdaş uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.

1 Dr., 4. Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Akademisi, hakanbatirhan@yahoo.com.

GİRİŞ
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Günümüzde kolluğun toplumsal olaylardaki görev ve hedefleri şu şekil-
de sıralanabilir: ifade hürriyetini, katılımcıların güvenliğini, izleyici ve kar-
şıt grupların güvenliğini, kamu düzenini ve çevredeki bina ve araçları ko-
ruma (Baycan, 2012: 106-108). Ancak bunların etkili ve verimli bir şekilde 
yapılabilmesi için yukarıda belirtildiği gibi bilimsel araştırmalara önem 
verilmesi gerekmektedir. Bu araştırmalar sonucunda toplumsal olaylarda 
riskler tespit edilmeli ve bunlara karşı çözüm üretilmelidir (Baycan, 2012). 

Toplumsal olayların yönetimi amacıyla yapılacak çalışmaların çıktıları-
nın bulunması bir gerekliliktir. Bu çıktıların sonucunda kurumsal hafıza, iş 
tanım ve süreçleri, mesleki yeterlilik çerçeve belgesi gibi birçok alanda bel-
ge elde edileceği gibi bunun devamını sağlayacak eğitim programı da oluşa-
caktır. Bu çıktılar doğrultusunda hazırlanacak eğitim programının öğrenen 
merkezli olması ve bunu sağlayan araç gereçlerle eğitim ortamlarının dona-
tılması önemlidir (Küçükoğlu vd., 2011; Kara vd., 2011; Gözübenli, 2012). 
Bu eğitim programları hazırlanırken ulusal çıkıtların yanında uluslararası 
tecrübelerin de değerlendirilmesi gereklidir (Kaptı ve Sebahattin, 2012).

Toplumsal olaylar yönetimini gerçekleştiren kolluk kuvvetleri memur 
ve amir olmak üzere iki personel sınıfından oluşmaktadır. İyi toplumsal 
olaylar yönetimi için bu iki aktörün yönetimde iyi bir uyum sağlama-
sı gerekir. Bunun için yönetimi gerçekleştirecek liderler pozisyonundaki 
amirlerin özellikleri ve olay yönetiminde nasıl hareket edeceklerinin tespit 
edilmesinin (Baycan ve Yazılıtaş, 2013) yanında memurların da motivas-
yonlarının analiz edilmesi (Kaptı vd., 2010) ve sonuçlarına göre yönetilme-
leri önemlidir. Toplumsal olaylar yönetiminde personel kadar önemli hu-
suslardan birisi de bu alanda oluşturulacak politikaların ne olacağı ve nasıl 
oluşturulacağı konusudur (Kaptı, 2013). Bu alanda Türkiye’de bir çalışma 
yapılmaması dikkat çekicidir. Oysa Türkiye tarihine bakıldığında toplum-
sal olayların demokratik yönetim düzeninde kesintilere neden olacak kadar 
etkili olduğu görülecektir. Dolayısıyla bu alanda birçok soru doğrultusunda 
ve konu başlığı altında çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ki-
tapta alana katkıda bulunmak amacıyla ortaya koyulmuştur. Kitap iki bö-
lümden oluşmaktadır. İlk bölümde örnek olaylar incelenerek çıkarımlarda 
bulunulurken ikinci bölümde teori ve uygulamaya dair bilgiler verilmekte 
ve bu bağlamda geleceğe dair öneriler sunulmaktadır.
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Pamuk “Demokratik Yönetim ve Toplumsal Olaylar” başlıklı çalış-
masında toplumsal olayların demokratik yönetimlerde nasıl ele alınması 
gerektiğini incelemektedir. Bölümde devletin toplumsal olaylara devleti 
koruma açısından değil özgürlüklerin korunması açısından yaklaşılması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Demokratik devletin günümüze kadar birçok 
şekilde yorumlandığının ifade edildiği bölümde günümüz demokrasisinin 
kamu yönetiminde çoğulculuğu ve katılımcılığı içerdiği belirtilmektedir. 
Günümüz demokrasilerinde polisin devlete karşı değil hukuka karşı sorum-
lu olduğu, devleti değil vatandaşları koruduğu kabul edildiği aktarılmakta-
dır. Dolayısıyla polisin toplumsal olaylara yaklaşımının da bu çerçeveden 
olması beklenmektedir. Pamuk, toplumsal olayların farklı grupların sesinin 
duyulması açısından bir fırsat olduğunu da söylemektedir. Polisin bu yak-
laşımı benimseyebilmesi için ona verilen eğitimin önemli olduğunun altını 
çizmektedir. Pamuk, bu eğitimlerde polise teorik bilginin yanında tutum ve 
davranış da kazandırılması gerektiğini de söylemektedir. Bu bölümde po-
lisin yalnızca eğitimle davranış kazanmış olması da yeterli görülmemekte 
bunu uygulamada göstermesi de beklendiği ancak uygulamanın demok-
ratik anlayışa uygun olabilmesi için şeffaf ve hesap verilebilir bir yapının 
kurulmasının gerektiği de aktarılmaktadır. Çalışmada polisin toplumsal 
olaylar yönetiminin demokrasilerde önemsendiği çünkü toplumsal olayla-
rın bir krize yol açma potansiyelinin bulunduğu söylenmektedir. Bu riskten 
dolayı polisin toplumsal olaylara müdahale tarzının ne olması gerektiğine 
dair geçmiş olayların raporlarından elde edilecek verilerle bir politika oluş-
turulması bu çalışmanın temel önerilerindendir.

Gözübenli ve Ünal “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Karar-
ları Işığında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı” isimli çalışmalarında 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri (AİHM) kararları ışığında toplumsal 
olayları incelemiştir. Çalışmada, AİHM’in toplumsal olaylarla ilgili ka-
rar alırken uyduğu temel ilkelerin neler olduğu sıralanmıştır. Buna göre 
AİHM, toplanmaları ifade özgürlüğü olarak değerlendirmekte ve bunun 
çoğulcu demokrasiyi desteklediği kabul edilmektedir. Bu ilkeye göre ba-
rışçıl toplanmalara müsaade edilmesi ancak barışçıl olmayanların yasakla-
nabileceği söylenmektedir. Mahkemenin barışçıl olmayan toplumsal olay-
ların ne şekilde dağıtılması gerektiğine dair belirlediği ilkeler çalışmada 
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ayrıca sıralanmıştır. Bunlar yapılan müdahalenin kanuni, meşru ve orantılı 
olması şeklinde sıralanmıştır. AİHM’de Türkiye ile ilgili alınan kararlardan 
örnekler verilen çalışmanın sonunda bu kararlarda Türkiye’nin ifade hür-
riyetini ihlal ettiği ve toplanmalara müdahale ederken de zor kullanmayı 
kötüye kullandığı belirtilmektedir. Yazarlar Türkiye’nin toplumsal olaylar 
konusunda yapması gerektiğini düşündükleri uygulamaları maddeler halin-
de sıralamıştır. Buna göre; toplanmaların ifade hürriyeti kapsamında değer-
lendirilmesi ve müsaade edilmesi, yasadışı dahi olsa bir toplanmada önce 
ikazın yapılması, mecbur kalınması halinde zor kullanılması, zor kullan-
manın teknik cihazlarla kayda alınması, zor kullanma sonunda yaralanan 
veya yakalanan şahıslar hakkında detaylı tutanaklar tutulması ve doktor 
raporlarının alınması önerilmektedir.

Altuntop “İç Hukukta Toplumsal Olaylar Yönetimi” başlıklı çalışma-
sında ağırlıklı olarak toplumsal olaylar hakkındaki iç hukuk mevzuatına 
yer vermiştir. Çalışmada, ifade hürriyetinin demokrasilerde korunması ge-
rektiği belirtilmektedir. İfade hürriyetinin çeşitli yollarla ortaya konulabi-
leceği, burada terör gibi yasadışı yansımalar görülebileceği gibi toplumsal 
olayların da olabileceğini ve birçok toplumsal olayın yasal sınırlar içinde 
gerçekleştiği belirtilmektedir. Altuntop, kolluğun toplumsal olaydaki koru-
ma ve engelleme görevinin olduğunu ve bunların evrensel değerler üzerin-
de gelişen iç hukukta düzenlendiği söylemektedir. Toplanma hürriyetinin 
anayasada güvence altına alındığını, İl İdaresi Kanunu, Polis Vazife ve Sa-
lahiyetleri Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (TGYK) 
ile bunun nasıl uygulanacağının gösterildiği belirtilmektedir. Çalışmanın 
büyük kısmı ise bunlar arasında en kapsamlısı olan TGYK’nın hükümle-
ri hakkındadır. Bu kanuna göre toplanmaların suç olmayan her durumda 
gerçekleşebileceği söylenerek çerçeve çizilmektedir. Çalışmada ulusal 
mevzuatta son yıllarda uluslararası hukuka uygun düzenlemeler yapılarak 
toplanma hürriyetinin önünün açılmaya çalışıldığı ve bu konuda mülki 
amirlere geniş yetkiler tanındığı belirtilmektedir. Ancak Altuntop bunların 
yeterli olmadığını ve mevzuatta hala bazı eksik hususlar bulunduğunun al-
tını çizmektedir.  Bu konudaki diğer eksiklikler arasında mevzuatta yapılan 
değişikliklerin eğitimlerle uygulayıcılara verilmemesi ve bunların personel 
tarafından içselleştirilmemesi sayılmaktadır.
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 Gözübenli ve Şahin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkıyla (Barışçıl 
Toplantı Özgürlüğü) İlgili Uluslararası Mevzuat Hükümleri” başlıklı çalış-
masında toplumsal olaylarla ilgili mevzuatı incelemiştir. Çalışmanın büyük 
bölümünde uluslararası hukuka bakılmış ancak bunun yanında bu alandaki 
yerli uygulamaların ölçümü amacıyla hazırlanan Toplantı ve Gösteri Yü-
rüyüşü Düzenleme El Kitabı’na yer verilmiştir. Çalışmada barışçıl toplan-
manın bir ifade hürriyeti olduğu ve birçok uluslararası metinle güvence 
altına alındığı vurgulanmaktadır. Bu güvenceler içinde toplanma hürriye-
tinin devletçe sağlanması ve korunması da sayılmaktadır. Uluslararası bel-
gelerde güvence altına alınan ve Türkiye’nin de kabul ettiği bu metinlerin 
iç hukuk ve yerli uygulamalarda daha iyi bir şekilde yer bulabilmesi için 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından Barışçıl Toplanma Öz-
gürlüğü Hakkında Kılavuz hazırlandığı söylenmektedir. Bu kılavuza göre 
ülkelerin toplanma lehine yorum yapması, toplanma güvenliğinin korun-
ması, yapılacak kısıtlamaların kanuni ve ölçülü olması, toplumsal olaylar 
yönetiminin iyi organize edilmesi ve toplanma hürriyetinin herkese tanın-
ması önerilmektedir. Çalışmanın ilerleyen bölümünde yerli uygulamaları 
ölçmek ve uygulamalara standart getirmek için hazırlanan Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşü Düzenleme El Kitabı’na dikkat çekilmiştir.

Koç ve Güldibi “Toplumsal Olay Polisliği Açısından Grup/Kitle Psiko-
lojisi” başlıklı çalışmalarında toplumsal olaylara katılan kitleler ve kolluk 
güçlerine hâkim olan grup psikolojisi, birey ile grubun ilişkisi ve kolektif 
davranış yapılarını irdelemiş ve sonuçta polisin bu olaylara nasıl yaklaş-
ması gerektiğine değinmiştir. Çalışmada öncelikle grubun birey üzerinde 
değişik etkileri olduğuna vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte insanın yaşa-
dığı sosyal çevreden de olumlu ya da olumsuz şekilde etkilendiği söylen-
miştir. Bu etkileşim bireyin kimlik kazanımı için gerekli görüldüğünün altı 
çizilmektedir. Diğer taraftan toplumsal olaylar da bu etkileşim sonucunda 
ortaya çıktığı ve bireylerin grup içinde anonim bir şekilde hareket ettiği 
söylenmiştir. Çalışmanın son bölümlerinde ortaya çıkan toplumsal olaylar-
da kitle ile polis arasındaki etkileşim incelenmektedir. Bu bölümde polisin 
kitlelere barışçıl yaklaşmasının toplanmalarda sorunları azaltacağı vurgu-
lanmaktadır. Bu nedenle polisin grup psikolojisinden anlaması gerektiğinin 
altı çizilmektedir. Koç ve Güldibi, polisin grup hakkında elde edeceği bu 
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bilgilerin katılımcı kitlenin yönetimi kadar polisin de bir grup olarak yöne-
tilmesi açısından önemli olduğunu söylemektedir.

Irmak “Toplumsal Olaylara ve Kanunsuz Eylemlere Müdahale ve Yak-
laşımlar: Gelişmiş Ülkelerden Örneklerin İncelenmesi” başlıklı çalışma-
sında toplumsal olaylar yönetimini uluslararası örnekler üzerinden incele-
mektedir. Irmak, sosyal hareketlerin toplumdan topluma farklılaştığını hat-
ta geçmiş zamandaki ile günümüzdeki sosyal hareketlerin içerik olarak da 
değiştiğini söylemektedir. Bu değişim içinde polisin toplumsal olaylar yö-
netimi de gelişmiş demokrasilerde devlet odaklı anlayıştan vatandaş odak-
lı anlayışa doğru evrildiği söylenmektedir. Çalışmada bu evrilme örnek 
olaylar üzerinden incelenmiştir. Bu örnek olaylarda toplumdan topluma ve 
gruptan gruba olayların içerik olarak farklılaştığı ve polisin de bu olaylara 
yaklaşımının yapılan risk analizine göre şekillendiği belirtilmektedir. İnce-
lenen olaylarda şiddetin artmasında politikacıların söylemlerinin ve polisin 
şiddetli müdahalesinin etkili olduğu, eylemcilerin toplumun dezavantajlı 
kesimlerinden geldiği ancak bazı politikacıların söylemlerinin de olayları 
yatıştırdığı belirtilmektedir.

Kocaoğlu “Türkiye’de Toplumsal Olay Polisliği” başlıklı çalışmasında 
toplumsal olaylarda görev yapan polis birimlerini irdelemektedir. Çalış-
manın başında Kocaoğlu toplumsal olay kavramına tanımlar getirmekte 
ve geçmişten günümüze toplumsal olayların farklı isimlerle adlandırıldı-
ğını aynı zamanda bu konudaki algının da değiştiğine dikkat çekmektedir. 
Günümüzde toplumsal olayların içinde gerçekleştiği toplumun demokrasi 
kültürüne göre farklı anlaşılabildiği vurgulanmaktadır. Kocaoğlu, toplum-
sal olayları bir yönetim süreci olarak ele almış ve olaylara katılan resmi, 
gayri resmi kişiler ve katılımcıları konunun aktörleri olarak tanımlamıştır. 
Bu aktörlerden toplumsal olaylarda aktif rol alan polis ise toplumsal olay 
polisi olarak tanımlanmıştır. Kocaoğlu, toplumsal olay polisliğinin teme-
linde müzakere olduğu dolayısıyla da Güvenlik Şube’nin toplumsal olay 
polisinin birinci ve yönetici aktörü olduğunu söylemektedir. Diğer aktör ise 
gücü temsil eden Çevik Kuvvet olarak sayılmıştır. Kocaoğlu, daha profes-
yonel hizmet verebilmesi için Çevik Kuvvet’in yapısının değiştirilmesini 
önermektedir. Çalışmada toplumsal olayların aktörlerini sıralanmasının ar-
dından toplumsal olayların özellikleri sıralanmaktadır.



Hakan Batırhan Kara

7

“Siyasi Amaçlı Toplumsal Etkinliklerde Güvenlik Tedbiri ve Yöne-
timi” başlıklı çalışmada Ceylan ve Yıldız toplumsal olaylar yönetimini, 
bu süreçte kullanılan yöntemleri ve araç-gereçleri incelemektedir. Çalış-
mada toplumsal olaylar yönetimi süreci güvenlik tedbir planı, güvenlik 
tedbirinin uygulanması ve güvenlik tedbirinin kaldırılması olmak üzere 
üç safhada incelenmiştir. Birinci safha olan planlamada toplumsal olayın 
konusu, yeri, zamanı, katılımcı kitlenin profili ve sayısı hakkında veri top-
landığı aktarılmaktadır. Bu veriler üzerinde analizler yapılarak risklerin 
tespit edildiği, tespit edilen risklere göre güvenlik tedbir planı oluşturul-
duğu belirtilmektedir. İkinci safhanın güvenlik planının yönetimi olduğu, 
bu safhada konunun uzmanı kişilerce yürütülmesi, planı yürütürken her 
bir olayın kendine has özellikleri olabileceğini de göz önüne almalarının 
gerektiği söylenmektedir. Ceylan ve Yıldız, toplumsal olayın yönetim 
sürecinin bu üç aşamada evrensel hukuk çerçevesinde ve uzman kişiler 
tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtmektedir. Çalışmada son olarak 
toplumsal olayların yönetiminin suçla mücadele yönetiminden farklı ol-
duğunun da altı çizilmektedir.

Yazılıtaş “Toplumsal Olay Yönetiminde Personelin Etkin Kullanımı” 
başlıklı çalışmasında toplumsal olaylarda görev alan personelin etkin kul-
lanımı konusunu irdelemektedir. Yazılıtaş, toplanma hürriyetinin yalnızca 
kanunlarda yazılı kalmaması, uygulanması ve uygulanırken de güvenliğin 
sağlanmasının gerektiğini söylemektedir. Toplanma hürriyetinin sağla-
namaması halinde geçmişte Türkiye’de istenmeyen olaylar yaşandığı ve 
bundan ders alınarak toplumsal olaylar yönetimine önem verilmesi gerek-
tiğinin altı çizilmektedir. Bunun için de toplumsal olay yönetiminde görev 
alan personelin bu konuda bilinçlendirilmesi ve etkin kullanımı önemli gö-
rülmektedir. Çalışmada bu kapsamda toplumsal olaylarda görev alan dört 
temel polis birimi üzerinde durulmuştur. Örnek olarak alınan bu dört birim 
insan kaynakları yönetimi açısından incelenmiştir. Yazılıtaş bu örnekler 
üzerinden toplumsal olaylar yönetiminde kullanılacak birime alınacak per-
sonelin seçimi, personel vasıflarının belirlenmesi, iş analizlerinin yapılma-
sı, personelin eğitimi, eğiticilerin ve yöneticilerin donanımı konularında 
eleştiri ve önerilerde bulunmaktadır.
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Bayhan “Toplumsal Olayların Önlenmesinde Kentin Yerel Dinamikle-
rini Kullanmak: Görev Sonu Değerlendirme Raporlarının Önemi” başlıklı 
çalışmasında toplumsal olayların yönetiminde yerel dinamiklerin önemine 
dikkat çekmektedir. Çalışmaya göre toplumsal olaylar farklı bölgelerde ye-
rel dinamiklerden etkilenmekte, o çevrede ortaya çıkan benzer motivas-
yonlar farklı zaman aralıklarında benzer toplumsal olaylara neden olmak-
tadır. Çalışmada, toplumsal olayların bu benzerliğinden dolayı bir yerdeki 
toplumsal olayları iyi yönetebilmek için görev sonu raporlarının analiz 
edilmesi önerilmektedir. Bayhan, bu şekilde kolluk birimlerinin şeffaf ve 
hesap verebilir bir yönetime kavuşacağını da öngörmektedir. Ona göre gö-
rev sonu raporunun bir diğer katkısı da kolluk kuvvetlerine olacaktır. Bu 
raporlar sayesinde kolluk güçleri kendini geliştireceği ve kurumsal bir ha-
fızaya sahip olacağı ki personel sirkülasyonunun yoğun olduğu illerde bu 
raporların yeni personele katkısının büyük olacağı söylenmektedir. Bay-
han, çalışmanın son kısmında örnek raporlar üzerinden toplumsal olaylar 
yönetimi için önerilerde bulunmaktadır.

Gözübenli “Toplumsal Olaylarda Müzakere” başlıklı çalışmasında em-
niyet yetkilisi ile etkinliği hazırlayan grubun temsilcisi arasında bir konu-
da çözüm üretmesi olarak tanımladığı toplumsal olaylarda müzakere ko-
nusunu irdelemektedir. Çalışmada müzakerenin faydaları, usul ve esasları 
ve müzakerecinin başarısını etkileyen faktörler incelenmiştir. Toplumsal 
olaylarda müzakerenin amacı toplumsal olayın hukuk çerçevesinde ger-
çekleşmesini sağlamak olarak açıklanmıştır. Bunun için toplumsal olayın 
her aşamasında müzakere yapılabileceği müzakere sonucunda sorunların 
çözülmesi, gereksiz güç kullanımının önlenmesi ve büyük olayların çık-
masının engellenmesi gibi birçok fayda elde edileceği söylenmektedir. Bu 
faydanın elde edilebilmesi için müzakere öncesinde plan yapılması öne-
rilmekte ve müzakerede uyulması gereken hususlar sıralanmaktadır. Ça-
lışmanın son bölümünde ise müzakerecinin başarılı olabilmesi için beden 
dili ve iletişim, muhatabı tanıma/konuya hâkim olma, uzmanlık/mevzuata 
konuya hâkim olma ve uygun müzakere stratejisini kullanma konularına 
dikkat etmesi gerektiği aktarılmaktadır. Bunların dışında müzakerecinin 
yapmaması gereken hatalara da yer verilmekte ve emniyet teşkilatında 
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müzakerecinin nasıl yetiştirileceği konusunda önerilerde bulunulmakta-
dır.

Şahin “Toplumsal Olayların Kamu Politikaları Üzerindeki Etkisi” baş-
lıklı çalışmada toplumsal olayların kamu politikası oluşumundaki yerini 
incelemektedir. Çalışmaya göre toplumsal olayların ülkenin gelişmişlik se-
viyesine bağlı olmaksızın kamu politikalarının oluşumu sürecinde az veya 
çok etkisi bulunmaktadır. Toplumsal olaylar alanında ülkemizde yapılan 
çalışmaların daha çok tarihi süreç ve oluşumu ile ilgilendiği ve kamu poli-
tikalarına etkisine yönelik sınırlı sayıda çalışma yapılmış olması eleştiril-
mektedir. Şahin’e göre toplumsal olayların kamu politikası sürecine etkisi 
üç şekildedir. Bunlar: politika değişikliğine sebep olma, var olan politika-
nın iptaline sebep olma veya bir politikanın oluşmasına sebep olma şeklin-
de sıralanmıştır. Bu üç sav doğrultusunda çalışmanın devamında OCCUPI-
ED Yasa Teklifi, Siyahi Amerikalıların Hakları Hareketi ve Derviş Yasaları 
örneği incelemektedir.

Yüksel  “Toplumsal Olay Yönetiminde Polis ve Medya İlişkileri” baş-
lıklı çalışmasında polis ve medyanın ortak ilgi noktası olan toplumsal olay-
lar üzerinden polis-medya ilişkilerini incelemektedir. Çalışmanın birinci 
bölümünde medyanın yaptığı haberler ile kamuoyu üzerinde etkili olduğu-
na yönelik birçok teori olduğu konusuna değinilmektedir. Medya, bu etkiyi 
oluştururken tarafsız haber sunmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Med-
yanın haber yapacağı olayları seçerken şiddet içeren eylemlere veya resmi 
kaynaklardan aldığı bilgilere daha çok yer verdiği söylenmektedir. Med-
yanın seçtiği şiddet haberlerinin bir kısmı polise ait haberlerden oluştuğu 
ve polisin sergilediği şiddetin toplum üstünde güvensizlik oluşturduğuna 
dikkat çekilmektedir. Ancak Yüksel medya ile polis arasındaki bu durumun 
son yıllarda olumlu yönde ilerleme kaydettiğini öne sürmektedir. Yüksel, 
düzelme yönünde bir ivmeye sahip olan polis-medya ilişkilerinin daha 
sağlıklı olması için olay öncesi ve sürecinde bu ilişkilerin kurulmasının 
önemine dikkat çekmektedir. Çalışmada Gezi Olayı örneği üzerinden po-
lisin medya ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiği ve sosyal medyayı nasıl 
kullanması gerektiğine de değinilmektedir. Bu kapsamda polisin basın söz-
cüsü uygulaması başlatması, polis yetkililerinin medya ile zaman zaman 
bir araya gelerek toplantı yapması önerilmektedir. 
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Tombul “Güvenlik Bağlamında Toplumsal Olaylarda Sosyal Medyanın 
Rolü” başlıklı çalışmasında toplumsal olaylarda sosyal medyanın rolünü 
incelemektedir. Tombul insanların farklı gerekçelerle kullandıkları sosyal 
ağların günümüzde haberlerin hızla yayılmasında önemli rol üstlendiğini 
söylemektedir. Sosyal medyanın bu hali ile medyadan hızlı olduğu, kontrol 
edilemediği ve insanlar üzerinde büyük bir etkisi olduğu hatırlatılmakta-
dır. Sosyal medyanın bu etkisi dolayısıyla geleneksel medyanın da sosyal 
medyayı kullanmaya başladığına dikkat çekilmektedir. Tombul çalışmanın 
ilerleyen bölümlerinde sosyal medyanın toplumsal olaylardaki yerine dün-
yadan örnek olaylarla açıklamaktadır. Türkiye’nin dünyada sosyal medya 
kullanımında ikinci ülke olduğunun altı çizilmekte ve Gezi Olayları sosyal 
medyanın gücüne örnek olarak verilmektedir. Çalışmanın sonuç kısmın-
da, toplumsal olaylarda sosyal medyanın doğru kullanılabilmesi için halka 
sosyal medya okuryazarlığı eğitimi verilmesi ve polisin de sosyal medya 
üzerinden toplumsal olay ile ilgili hızlı bir şekilde doğru bilgilendirme yap-
ması gerektiği söylenmektedir.

Coşkun ve Kara “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Toplanma Hukuku ve 
Alınan Güvenlik Önlemleri (1923-1938)” başlıklı çalışmalarında cumhuri-
yetin ilk yıllarında toplumsal olay yaklaşımını, bu alandaki kanuni düzen-
lemeleri ve o dönemde gerçekleşen üç örnek olayı sunmaktadır. Çalışmada 
bu alanda Osmanlı’nın son döneminde liberal olarak nitelenebilecek kanuni 
düzenleme yapıldığını ayrıca kanunsuz toplanmalara karşı ne yapılacağını 
gösteren hususların da kanunlarla düzenlendiği söylenmektedir. Cumhuri-
yetin ilk yıllarında toplumsal olaylar konusunda yeni kanuni düzenlemeler 
yapılmadığı ve Osmanlı’dan kalma kanunların uygulandığı aktarılmakta-
dır. Ancak bu yıllarda Ankara Hükümeti’ne karşı yapılan isyanlar yeni ka-
nunların çıkmasını gerekli kıldığı söylenmektedir. Çıkarılan bu kanunların 
ve var olan kanunların uygulanmasında ise bugünkü manada profesyonel 
kolluk gücü yerine genel kolluk kullanıldığının altı çizilmiştir. Çalışmanın 
son bölümünde cumhuriyetin ilk yıllarındaki toplumsal olaylara örnekler 
verilmiştir. Bu örnekler üzerinde, o dönemde gerçekleşen toplumsal olay-
ların yeni rejime destek veren veya onun desteklediği eylemler olduğu de-
ğerlendirmesi yapılmıştır.
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Bayhan “Güvenlik Yönetimi Bağlamında Gezi Olayları” başlıklı ça-
lışmasında Gezi Olayı örneğini incelemektedir. Çalışmada yapılan örnek 
olay incelemesinin amacının yöneticilerin öngörülerini artırmak ve olum-
suzlukların tekrarını önlemek olduğu söylenmektedir. Çalışmada öncelikle 
Gezi Olayının kronolojik süreci verilmektedir. Bu örnek olayda eylemci-
lere sert müdahale edildiği, sosyal medyanın eylemcilerce kötü amaçlar-
la kullanıldığı ve polisin burada yetersiz kaldığı, eylemcilerin profilinin 
okunamadığı eleştirileri yapılmaktadır. Sosyal medyanın Gezi olayında her 
ne kadar olumsuz bir şekilde kullanıldığı söylense de suç önleme amacıyla 
da kullanılabileceği ve kullanıldığı da söylenmektedir. Bayhan, bu olayı 
ateşleyen fiil olarak resmi sıfata haiz dört kişinin yaptığı eylemi göster-
mekte ve bunun eylemciler üzerinde bütün resmi otoriteye karşı gelmek 
için bir algı oluşturduğunu aktarmaktadır. Dolayısı ile toplumsal olaylarda 
bütün kurumların organize olması ve eşgüdüm içinde çalışmasına dikkat 
çekmektedir. Çalışmada bu tür olumsuz olayların bir daha yaşanmaması 
için toplumun taleplerinin dikkate alınması önerilirken, örnek olaya katı-
lan eylemcilerin taleplerini anlayabilmek için profillerine yönelik analiz 
yapılmasının önemi de vurgulanmaktadır. Yapılan analize göre Gezi olayı 
eylemcilerinin farklı kimlik, siyasi ve dünya düşüncesi ve motive unsurla-
rına sahip kişilerden oluştuğu söylenmektedir. Dolayısıyla bu tür olaylarda 
katılımcıların profiline göre çözüm üretilmesi beklentisi ifade edilmekte-
dir. Çalışmanın sonuç kısmında ise toplumsal olaylarda kamera kullanımı, 
çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşımı, polisin sosyal medyayı 
aktif olarak takip etmesi, eylemcilere müdahalede çevredeki insanların et-
kilenmemesinin sağlanması, polisin müdahalesinin her aşamasında hukuka 
uyması gibi birçok çözüm önerisi getirilmektedir.

Üstün “Kamu Düzeni Açısından Toplumsal Olay Yönetiminde Müza-
kerenin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme: İstanbul Örneği” başlıklı ça-
lışmasında İstanbul örneği üzerinde toplumsal olaylarda müzakere yönte-
minin önemine dikkat çekmektedir. Üstün, İstanbul ilinde birçok toplumsal 
olayın gerçekleştiğini ve günümüzde bu olayların medya aracılığıyla tüm 
Türkiye’ye mal olduğu için önem taşıdığını söylemektedir. Bu önemi nede-
niyle toplumsal olayların yönetim süreci aşamalara ayrılarak anlatılmakta-
dır. Bu aşamalardan birisi olarak müzakere, çalışmanın ana noktasını oluş-
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turmaktadır. Müzakere gelişmiş demokratik ülke polislerinin toplumsal 
olaylarda kullandığı bir yöntem olarak çalışmada öne çıkarılmaktadır. Bu 
kapsamda 2004 yılında NATO zirvesiyle başlayan süreçte, İstanbul ilinde 
2005 yılında Beyazıt Meydanı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama-
sında yaşanan polisin sert müdahalesi sonrası müzakereye ağırlık verildiği 
söylenmektedir. Üstün, müzakereye dayalı toplumsal olay yönetimi saye-
sinde eylemlerin şiddetten uzaklaştığını söylemekte ve bunun devamı için 
bu alanda yapılması gerekenler konusunda önerilerini sıralamaktadır.

Kara ve Üstün İstanbul ilinde Taksim alanında 2010 ile 2012 yılları ara-
sında gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarını “1 Mayıs Kutlamaları: 2010-
2012 Arası İstanbul Taksim Kutlamaları Örneği” başlığı altında incelemiş-
tir. Bu çalışmada diğer yıllarda olumsuz olaylarla anılan 1 Mayıs’ın neden 
2010 ile 2013 yılları arasında bayram havası içinde geçtiği araştırılmak-
tadır. Bu amaçla anılan yıllarda kutlamalara katılan sendika ve STK’lar 
ile mülakatlar yapılmıştır. Mülakat analizi sonuçlarına göre polisin ya-
sakçı tavrındaki değişim bu olumlu örnek olayların birinci sebebi olarak 
görülmektedir. İkinci sebep olarak sendika ve STK’ların kendi aralarında 
önceden anlaşarak kutlamalara hazırlanmış olması sayılmaktadır. Üçüncü 
sebep olarak polisin 1 Mayıs kutlamaları için önceden inisiyatifi ele alarak 
kutlanması yönünde çalışma yürütmesi sayılmaktadır. Son olarak ise ya-
sakların kalkmasının olay çıkmamasını sağladığı söylenmektedir. Çalışma-
nın sonuç kısmında polisin toplumsal olaylarda inisiyatifi elinde tutması, 
marjinal grupları dahi demokratik sınırlar içinde tutmaya çalışması, polisin 
toplumsal olaylar yönetiminde profesyonelleşmesi ve bu alanla ilgili do-
kümanların yazılı hale getirilerek kurumsallaşma yönünde ciddi adımlar 
atılması önerileri getirilmektedir.

Kaya “Toplumsal Olaylara Polisin Müdahalesi Ve Medyada Yansıma-
sı” başlıklı çalışmasında ulusal yazılı basında toplumsal olaylara müdahale 
eden polisle alakalı haberlerin analizini yapmıştır. Bu analizde hangi ola-
ya hangi birimin müdahale ettiği, polisin bekleme süresi, müdahale ön-
cesi müdahale edilecek guruba ikazların yapılıp yapılmadığı, müdahale-
de kullanılan yöntem ve araçların neler olduğu, olayda aşırı güç kullanıp 
kullanmadığı ile ilgili haberler değerlendirilmiştir. Bu analizler sonucunda 
toplumsal olayların çoğunun on ilde gerçekleştiği ve yarıdan fazlasının ya-
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sadışı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizde kullanılan haberlerden, po-
lisin toplumsal olayların sadece 1/4’üne uyarıda bulunarak müdahale ettiği, 
müdahalede su ve biber gazı kullandığı, polisin bu şekilde yaptığı müdaha-
lelerin 1/6’sında aşırı güç kullandığına dair veri elde edilmiştir. Çalışmanın 
sonunda polisin toplumsal olaylar sonunda yapılacak basın açıklamaları ile 
polis-medya arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı yürüyeceğine dair vurgu 
yapılmaktadır.

Kitabın, bu alanda çalışan akademisyen, yönetici, personel ve bu alanda 
eğitim alan öğrenci/kursiyerlere faydalı olmasını ümit ediyoruz. Bu çalış-
manın bu alanda bu kapsamda ve bir arada bulunan ilk çalışma olmasını 
önemsemekle birlikte yapılacak eleştiriler, yazılacak yeni kitaplar ve ma-
kalelerle bir anlam ifade edebileceğini düşünüyoruz. Bu duygularla kita-
bın oluşmasında katkı sağlayan bütün yazarlara içten teşekkürlerimizi arz 
ederiz.
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GÜVENLİK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA  
GEZİ OLAYLARI

Kenan Bayhan1

Giriş 
Güvenlik yönetimi özellikle toplumsal olay benzeri bir kriz durumun-

da kamu güvenliğinden öncelikli sorumlu kurumların yanı sıra toplumsal 
barış ve huzur ortamının sağlanmasında dolaylı olarak sorumlulukları bu-
lunan veya katkı sunabilecek kamu ve özel kuruluşlar ile kanı önderlerince 
birlikte tesis edilebilecek bir kamu hizmetini ifade eder. 

Çok paydaşlı bir süreç yönetimi olarak da tanımlanabilecek güvenlik 
yönetimi anlayışının özellikle Gezi olayları gibi büyük ölçekli her toplum-
sal olaydaki yansımalarının irdelenmesi son derece önemlidir. Meydana 
gelmiş bir toplumsal olayın analizinin yapılmasında; muhtemel ve görünür 
sebeplerinin ortaya net olarak konularak olayın soruşturma aşamasına ışık 
tutmak, en azından olumsuzlukların sonraki dönemlerdeki olası tekrarları-
nın önünü almak, güvenlik yönetiminde paydaş ilgili kurum yöneticilerinin 
öngörü kapasitelerini artırmak, toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek 
amaçlanır. Bir toplumsal olayın analizinin toplumun bütün kesimlerince 
aynı veya benzer şekilde algılanabilmesi, diğer bir ifade ile objektif bir algı 
birlikteliğinin sağlanabilmesi için olayın bütün yönleriyle ortaya konulması 
çok önemlidir. Bunu yapabilmek için ise olayın başlangıç tarihinden daha 
öncesine gitmek ve olaylara sebep olan ve olabilecek rutin veya rutin dışı 
gelişmelerin de yeniden gözden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Yakın geçmişte ülkede meydana gelen toplumsal olaylarla ilgili yapılan 
ve yapılmakta olan idari ve adli soruşturma ve araştırmalar, bazı toplumsal 
olay ve hareketlerin toplumun salt tepkilerinin sonucu olarak kendiliğinden 
ortaya çıkmış olaylar değil; sistemli, planlı ve zaman ayarlı olaylar oldu-
ğunu göstermiştir. Bu sebeple, olayların oluş şeklinin net bir şekilde açığa 
kavuşturulması analiz ve çözümlemelerin sıhhatini etkileyen önemli bir 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılacak çözümleme ve analizlerde 

1  Dr., Polis Akademisi, Güvenlik Eğitimi Araştırma Merkezi
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sosyolojik veya sosyopsikolojik teori ve gerçekliklere atıfta bulunmanın 
yanı sıra, organize ve sistemli bir şekilde bu teori ve gerçekliklerden pro-
fesyonel bir şekilde yararlanılarak, hatta kimi zaman böylelikle olaylara 
olağan bir akış görüntüsü vermek suretiyle sanal kriz ve kaos ortamlarının 
oluşturulabildiği bugün kamuoyunun da yakından bildiği bir gerçektir.

Hiç şüphesiz meydana gelen toplumsal olayların her bir detayı çok 
önemlidir, önemsenmelidir. Olayların yerel, ulusal ve uluslararası çevre-
lerde nasıl algılandığını bilmek, olayların tarafı konumunda olan ve dışarı-
dan gözlemci olanların algı farklılıklarının analizini ortaya koymak, gerek 
olaydan en yakın derecede etkilenenler, gerekse olaylar hakkında sadece 
yazılı, görsel ve sosyal medyadan duyduğu kadarı ile bilgi sahibi olanların 
yorumlarının analizini yapmak, olaya müdahale eden çevik kuvvet biri-
minde görevli her bir polis memurunun, olaylar sırasında ve sonrasında 
çevredeki kirliliğe ve talana müdahale eden, çöpleri temizleyen görevli-
lerin yorumlarına başvurarak yapılacak her bir analiz çok önemli hususla-
rı barındırabilir. Ancak bu çalışmada öncelikli olarak özellikle ve sadece 
bundan sonra meydana gelebilecek bu ölçekte bir eyleme müdahaledeki 
güvenlik yönetimine katkı ve zemin oluşturabilecek öngörü kapasitesini 
geliştirmek ve muhtemel yanlış müdahale reflekslerinin önüne geçmek 
üzere demokratik ve modern güvenlik yönetimi anlayışına katkı sunmak 
amaçlanmıştır. Dolayısıyla detaylar üzerinde sadece bu öncelikler kapsa-
mında durulacaktır.

Bu bağlamda, bilimsel gerçekliklerin ışığında ve sebep sonuç ilişkisi 
üzerinden olayların sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunmanın 
ötesinde güvenlik yönetimi kapsamında yapılacak planlama, önlem ve gü-
venlik tedbirlerine katkı ve zemin oluşturması yönüyle metin boyunca bir 
takım başlıklara değinilecektir.

Gezi Parkını Gezi Olaylarına Dönüştüren Süreç
Önceleri sadece İstanbul’u iyi tanıyan veya bu kentte ikamet edenlerin 

bildiği Taksim’de bir park olan ‘Gezi’ adını, tüm dünya gündemine ve li-
teratüre ‘2013 Taksim Gezi Parkı Protestoları’ olarak geçiren süreci kısaca 
özetlemekte fayda olacaktır.

Eylül 2011’de Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilen Taksim 
Yayalaştırma Projesine ait planın 2012 yılı başlarında Anıtlar Koruma Ku-
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rulu tarafından da onaylanması sonrasında; sadece umumi hizmette kulla-
nılmak koşulu ile tapuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildiği 
iddia edilen (Cumhuriyet, 23 Kasım 2013) Taksim Gezi Parkı’nın yerine 
proje kapsamında 1940’ta yıktırılan Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edile-
cek olması ve bu nedenle parkın bir kısmının yok olacağı kaygısı ile birçok 
sivil toplum kuruluşu ve diğer bazı gruplar projenin resmen açıklanma-
sından itibaren birtakım protesto, basın açıklaması ve yürüyüş etkinlikleri 
düzenlemiştir. 

Bu konudaki ilk protestolardan birisi, Topçu Kışlası’nın Gezi Parkı’nda 
yeniden inşa edileceğinin açıklanmasının ardından 6 Haziran 2012 tarihin-
de Gezi Parkı’nda toplanan Taksim Dayanışması Grubu üyelerinin bir ba-
sın açıklaması yapması ile gerçekleştirilmiştir. Gezi Parkı’nda proje kapsa-
mında ilk çalışmaların başlandığı Ekim 2012 tarihinden itibaren, civardaki 
bazı dükkân sahiplerine sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebligatlar 
ve parktaki ağaçların işaretlenmesine başlanmıştır. Kasım 2012 tarihinde, 
başta Taksim Dayanışması üyeleri olmak üzere birçok kişi ve kuruluş Gezi 
Parkı’nın yıkılmasına karşı Taksim’de nöbet tutacaklarını açıklamış, 2013 
Mart ayı başlarında ise Taksim Dayanışması Grubu üyeleri parkın yıkımı-
na karşı Taksim Metro İstasyonu çıkışında imza kampanyası düzenlemeye 
başlamıştır. 2013 Nisan ayı ortalarında da bu alanın kışlaya dönüştürülme-
sini protesto amaçlı Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği 
tarafından festival formatında bir etkinlik düzenlenmiştir (cnnturk.com, 13 
Nisan 2013). 

27 Mayıs 2013 tarihinde iş makinelerinin parka girmesinin ardından bu 
haberin sosyal medya aracılığıyla kısa sürede yayılması ve daha sonrasında 
bu alana aynı zamanda bir AVM’nin de yapılacağı söylentileri sonucunda 
toplumun değişik kesim ve mesleklerinden bazı grupların parka gidip ça-
lışmaları durdurmaya çalışması ve sonrasındaki protestolar hükümet kar-
şıtı gösterilere dönüşmüştür (Hürriyet, 31 Mayıs 2013). Gezi Parkı içinde 
kurulmuş çadırlarda geceyi geçirme kararı alan gruplara sabaha karşı polis 
tarafından müdahale edilmesi ve bu esnada göstericilerin çadırlarının be-
lediye görevlilerince yakılması haberlerinin duyulması üzerine özellikle 
Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım ortamlarında çok sayıda takipçisi 
bulunan bazı sanatçılar ve gazeteciler eylemcilere destek çağrısı yapmıştır. 
Giderek kalabalıklaşan eylemciler arasındaki bazı gruplar, öncekine göre 
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daha sert davranışlar sergilemeye ve polis müdahalesine şiddetle karşılık 
vermeye başlamışlardır. 

31 Mayıs Cuma gecesi ile birlikte eylemler önce Ankara ve İzmir’e, 
sonraki günlerde de iki il hariç bütün illere sıçramıştır. 1-2 Haziran Cumar-
tesi ve Pazar günleri bazı eylemciler şiddetin dozunu giderek artırmışlardır. 
Haziranın ilk haftası içerisindeki bu süreçte, şehirlerin belirli bölgelerin-
de toplanan eylemciler yollara barikat kurmuş, kamu binaları ile malla-
rına, ayrıca bazı banka ve dükkânlara zarar vermeye başlamışlardır. Bazı 
mahalle ve semtlerde sokak başlarına toplanma, evlerin pencerelerinden 
tencere-tava çalma gibi eylemler ortaya çıkmıştır. Projenin dayanağı olan 
imar planları ise İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından 6 Haziran 2013 
tarihinde iptal edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı’nın 23 Haziran 2013’te yaptığı açıklamada yaklaşık 
1 aylık süreçte düzenlenen eylemlere 79 ilde 2,5 milyon kişinin katıldığı 
ifade edilmiştir. Eylemlerde 4.900 eylemci gözaltına alınmış, 600 civarında 
polis ve 4 bin civarında eylemci yaralanmıştır. Olaylarının başladığı Ma-
yıs ayından Eylül 2013’e kadar Türkiye’deki protestolar sırasında değişik 
nedenlerle her biri ayrı ilde ve 1’i polis olmak üzere toplam 7 kişi hayatını 
kaybetmiştir (Milliyet, 11 Eylül 2013). Ayrıca Gezi eylemleri sırasında 58 
kamu binası, 68 MOBESE kamerası ve 337 işyerinin tahrip edildiği, 90 
belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı ve 45 ambulansın kullanı-
lamaz hale geldiği, bununla birlikte 1 adet CHP binası olmak üzere 14 parti 
binasının zarar gördüğü ifade edilmiştir (Radikal, 23 Haziran 2013). Gezi 
protestoları süreci sonrası Borsa İstanbul % 8.21 değer kaybederek, 25 mil-
yar dolar erimiş (Milliyet, 18 Haziran 2013), eylemlerdeki toplam zararın 
ise 140 milyon lira olduğu ifade edilmiştir (Radikal, 23 Haziran 2013). 

Eylemlere ve Olayların Büyümesine Etki Eden Faktörler
Gezi Parkı eylemlerine kaynaklık eden ilk etkenin, Gezi Parkı’ndaki 

ağaçların yerlerinden sökülüp yerine AVM yapılacağına yönelik söylemin 
olduğu dile getirilmiştir. Eylemlerin toplumun desteğini alarak genişleme-
sini, toplumsal sempati kazanmasını ve geniş bir katılıma sahne olmasını 
sağlayan ana unsurun ise, Gezi Parkı’ndaki yeşil alana müdahale edilmesine 
karşı barışçıl gösteri yapan bir grup insana yönelik güvenlik güçlerinin 31 
Mayıs 2013 gecesi sabaha karşı orantısız güç ve aşırı biber gazı kullanımı 
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olduğu ifade edilmiştir (Ete & Taştan, 2013: 46). Bu şekilde müdahale edil-
mesinin, toplumda bu eylemlerin meşruiyet zemininin daha güçlenmesine, 
tepkinin artmasına ve daha görünür olmasına neden olduğu belirtilmiştir. 
Polisin müdahalesi ve çadırların belediye görevlilerince yakılması sosyal 
medyada çok hızlı bir şekilde haber olarak yansımış, haber kısa sürede sos-
yal medyada infial yaratmış ve zaman geçmeden insanlar Taksim’e ve Gezi 
Parkı’na akın etmeye başlamıştır. KONDA Araştırma Şirketi’nin 6-7 Hazi-
ran 2013 tarihleri arasında, yani eylemlerin en yoğun olduğu günlerde Gezi 
Parkı’nda yaptığı araştırmaya göre, eylemcilerin % 49,1’i polis şiddetini gö-
rünce eylem alanına gelmeye karar vermiş görünmektedir. Aynı araştırmaya 
göre, eylemcilerin sadece % 19’u ağaçların sökülmeye başlaması ile birlikte 
Gezi Parkı’na gelmiş görünmektedir. Bu ikisini karşılaştırdığımızda polis 
müdahalesinin eylemciler için önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Araştırmaya göre, eylemcilerin; % 14.2’si “Başbakan’ın açıklamalarını 
dinleyince”, % 10.2’si “Taksim projesini duyunca”, % 4.3’ü “Taksim’deki 
ortamı görünce”, % 3.2 “diğer” nedenlerle eylem günlerinde Gezi Parkı’na 
gelmeye karar vermiş görünmektedir (6-7 Haziran 2013, KONDA). 

Kamuoyunun ilgililer tarafından zamanında yeterince bilgilendirilme-
mesi olayların büyümesine etki eden bir sebep olarak gösterilmiştir. Zira 
Gezi Parkında müdahalelerin başladığı günlerde Büyükşehir Belediye Baş-
kanı, televizyon ekranlarında gelinen süreçle ilgili: “Belki başından itiba-
ren daha detaylı bilgileri panolar şeklinde bu bölgede koymuş olsaydık, bu 
yapılan çalışmaları da anlatsaydık bunu istismar etmek isteyenlere de fırsat 
vermemiş olacaktık” şeklinde açıklamada bulunmuş, zamanında yeterince 
halkı bilgilendirmediklerini, zamanında bilgilendirme yapılmış olsaydı ey-
lemlerin bu aşamaya gelmeyeceğini ifade etmiştir (1 Haziran 2013, NTV). 
Zamanında yeterince yetkili organlarca bilgilendirmenin yapılmayışının, 
özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yanıltma haberlere de zemin ha-
zırlayan en önemli husus olduğu dile getirilmiştir.

Eylemci kişi ve grup profillerinin doğru okunamaması olayların büyü-
mesine etki eden bir diğer unsur olarak görülmektedir. Eylemlere sadece 
demokratik taleplerini dile getirmek için katılan ve hiçbir şiddet eylemi-
ne bulaşmamış sade vatandaşlar olduğu gibi, bu eylemleri ideolojilerine 
ulaşmada bir fırsat olarak kullanmış yasadışı marjinal örgüt üyeleri de ka-
tılmıştır. Ülke genelinde 2,5-3 milyon kişinin katıldığı eylemler boyunca 
şiddete başvuran ve bu sebeple haklarında kamu davası açılan eylemci sa-
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yısının ne kadar az olduğu gerçeği, güvenlik yönetimi açısından ‘müdaha-
lede orantılılık’ ilkesi bağlamında daha hassas olunması gerektiğini bir kez 
daha göstermiştir. Eylemlere katılanların profilleri bir eylemsellik süreci 
içinde eylemden eyleme, eylemin icra edildiği mekândan mekâna, ilden ile 
değişiklik göstermekte iken, yurt çapına yayılmış bütün eylemler boyunca 
genel geçer uygulanacak bir önleme ve müdahale stratejisinden bahsetmek 
çözüm değil, tam tersine eylemlerin büyümesini tetikleyebilecek bir uygu-
lama olarak görülmelidir. Örneğin, İstanbul’da genelde eylemler Gezi Parkı 
ve Taksim Meydanı’nda toplu halde yapılmış iken; İzmir’de ise alt eylemci 
gruplar kendi aralarında mekân seçimi ve eylem tarzı itibariyle ayrışarak 
farklı mekânlarda protesto gösterilerinde bulunmuşlardır. Ankara’da da 
örneğin Kuğulu Park içerisindeki toplanmalarda mekânsal olarak ayrışma 
belirgin olmasa da toplanma sonrası cadde üzerinde yolu trafiğe kapatarak 
yürüyüş yapma konusunda gruplar arasında net ayrışmaların olduğu göz-
lenmiştir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda önleme, müzakere ve müdahale 
çalışmalarında doğal olarak yerel dinamikler dikkate alınarak birbirinden 
farklı yöntemlere farklı periyotlarda başvurulması gerekebilecektir.

Sosyal medyada yürütülen dezenformasyon faaliyetleri de eylemlerin 
çıkış ve yayılma sürecindeki en önemli ve etkili motivasyon olarak kulla-
nılmıştır. Bu süreçte sosyal medya üzerinden “haksız bir engelleme yapılı-
yor” mesajı işlenerek, “yeşili koruma ve bu konuya toplumun dikkati çek-
mek” amacıyla en doğal bir hak olan toplumsal gösteri ve yürüyüş hakkına 
karşı haksız bir engellemenin yapıldığı dile getirilmiştir. Yine bu süreçte 
sosyal medyada büyük bir kısmı tamamen alakasız olaylardan alıntılar ya-
pılarak sanki Gezi Eylemleri sürecinde gerçekleşmiş müdahaleler sonucu 
meydana gelen yaralanmalar gibi gösterilerek ve “orantısız bir fiziki mü-
dahale yapılıyor” mesajı verilerek maksatlı ve kışkırtma amaçlı yanıltıcı 
bilgilendirme yapılmıştır. Hiç şüphe yok ki sosyal medyada çok sayıda 
takipçisi bulunan bazı kullanıcılar ile daha sonradan sahte oldukları anla-
şılan ve binlerle ifade edilen çok sayıda mesnetsiz ve provokatif çarpıtma 
haberler de bu ‘polis şiddeti’ algısını besleyen en önemli faktör olmuştur. 
Her ne kadar yapılan bu tip haberlerin asılları birkaç gün içinde kamuoyuna 
aktarılmış olsa da; yapılan her yanıltma haber bir sonraki gün için eylem 
zemini oluşmasını sağlamıştır. Olayların gerçeğini ortaya çıkarmış olmak, 
kamuoyunda maksatlı olarak yayılan yanıltma haberlerin bir sonraki günkü 
etkilerini kırmak noktasında yetersiz kalmıştır. 
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Diğer taraftan, birbirlerinden farklı etken ve faktörlere bağlı olarak ey-
lemlere katılmış olan eylemcilerin, eylemlerin her hangi bir aşamasında 
dışarıdan kendilerine isnat edilen veya grup içinden kendilerine atfen ifade 
edilen ve bütün eylemcileri kapsayıcı üst kimlik işlevi gören isimlendirme 
ve tanımlamalar eylemsellik sürecinde gruptan kopmaları da bir süreliğine 
de olsa engellemiş veya geciktirmiştir. Örneğin, eylemlerin seyri boyun-
ca, “çapulcu” ve “Ne sağcıyım ne solcu / Çapulcuyum çapulcu” benzeri 
sloganlar eylemciler arasında üst kimlik işlevi görmüş ve eylemci gruplar 
ortak üst kimlik şemsiyesi altında birleşmişlerdir (Ete & Taştan, 2013). Bu 
tür süreçlerde eylemselliğin süresini uzatmamak ve tamamen farklı moti-
vasyonlarla eylemlere katılan grupları ortak bir üst kimlik ve algı etrafında 
birleşmelerine zemin hazırlamış olmamak için gruplara karşı onların altın-
da birleşebilecekleri ortak isimlendirme veya tanımlama üzerinden yaklaş-
mamak gerekir. Eylemlere katılanların bir bölümü kendisini herhangi bir 
ideolojik ve siyasi kalıba veya bir gruba ait hissetmediği halde; etnik, dini, 
siyasi olarak veya kılık kıyafet tercihlerinden yola çıkarak “zoraki kimlik” 
kalıpları üzerinden sınıflandırılmaları veya değerlendirilmeleri doğru ol-
mayacaktır. İnsanların herhangi bir siyasi tercih belirtmemesinin ‘sistem 
karşıtı radikallik’ ile aynı anlama gelmeyeceği ortadayken (Ete & Taştan, 
2013), insanları her halükarda bir “sınıfa” sokmak, bir “grupla” özdeşleş-
tirmek veya bir zorunlulukmuş gibi “tarafını belli et” şeklinde bir seçim 
yapmak durumunda bırakmak toplumda kutuplaşmaya ve ayrışmaya yol 
açacaktır. 

Eylemcilerin akıllı telefonlar üzerinden kendi aralarındaki iletişim-
de internet tabanlı “Zello” ve benzeri bas konuş tarzı telsiz haberleşme 
programlarını kullanmış olmaları, güvenlik kuvvetleri karşısında eylemci 
grupların daha hazırlıklı ve organize olmalarına katkı sağladığı gibi; diğer 
taraftan, güvenlik kuvvetlerinin müdahalesinin de başarıya ulaşmasını ge-
ciktiren veya bazı durumlarda önleyen ciddi bir olumsuz etki sağlamıştır. 
Özellikle toplumsal olay beklentisinin yüksek olduğu süreçlerde bu tarz 
internet tabanlı iletişim kanallarının takibinin titizlikle yapılması büyük 
önem arz etmektedir. Güvenlik kuvvetlerinin telsizinin takip edilebileceği 
de değerlendirilerek bazı durumlarda müdahalede aktif görevli birimlerin 
belirlenecek ayrı bir telsiz kanalından haberleşmelerinin sağlanması müda-
halenin etkinliğini de artırabilecektir.


