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Nasır döneminde Kahire’de Tahrir Meydanı’na yapılan Mugama Binası Mısır halkı için iktidar ve hiyerarşinin günlük hayatlarında 

birebir hissedildiği bir yer olarak sembolleşmiştir.

Arap Baharı ve Sonrası: Ortadoğu’daki 

Toplumsal Hareketler Bize Ne Anlatıyor?

Arab Spring and Beyond: What Do Social Movements in the 
Middle East Tell us?

Bezen BALAMİR COŞKUN

Abstract
Since 2011 we have been witnessing a series of social movements throughout the Middle East including 
Turkey. Even though motivation and starting point of each movement is different, they all share a common 
characteristic: they are new for the region, new in terms of organizing and attracting crowds online, new in 
terms of the social strata of the demonstrators, new in terms of challenges they pose for governments and 
state institutions. As a result of the novelty of these movements both analysts and decision makers in Tur-
key are not clear in explaining the events in Tahrir, Gezi and Rabia. Here it is argued that the careless use 
of concepts such as social movement, resistance, protest, public sphere and public space have weaken the 
validity of the analyses of these historical events. In this discussion piece, the conceptual literature on social 
movements will be reviewed to discuss the demonstrations in Tahrir Square, Gezi Park and Rabia Square. 
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İnceleme

       

Giriş

Tunus’ta başlayarak kısa sürede tüm bölgeye 

yayılan, Arap Baharı olarak nitelendirilen ve 

Türkiye’de jenerik ismiyle Gezi Olayları olarak 

tanımlanan toplumsal hareketler üzerinde çok 

tartışıldı. Bu hareketlerin nasıl ve neden patlak 

verdiği, protestoların ardında yatan sebepler, bu 

hareketlerin mahiyeti ve rejimlerin bu hareket-

ler karşısında takındıkları tavırlar üzerine çokca 

yazılıp çizildi. Olaylar gazeteciler ve akademis-

yenler başta olmak üzere hem kanaat önder-

lerinin hem de siyaset yapıcıların gündeminin 

baş sıralarında yer aldı. Konuyla ilgili yorum ve 

analiz yapan herkes kendi ideolojisine, siyasi du-

ruşuna, akademik uzmanlık alanına göre başta 

Tahrir Meydanı’ndaki olaylar olmak üzere Gezi 

Olaylarını ve Rabia Meydanı’nı açıkladı. Kamu-

oyunun gündemini olduğu kadar akademik gün-

demi de meşgul eden Ortadoğu’daki toplumsal 

hareketlerin ilgili siyasi sistemler ve rejimler için 

ne anlama geldiği hepimizin malumu. Ayrıca bu 

tür toplumsal olaylar, Türkiye’de bu tip olayları 

açıklarken kullanılan analiz çerçevelerinin ve 

kavramların nasıl birbirine karıştırıldığını da 

ortaya çıkardı. Yapılan analizler ve açıklamalar 

kavramsal kafa karışıklığının varlığını işaret et-

mekte, dolayısıyla bu olaylar ile ilgili inşa edilen 

söylemin zaafiyetini göstermektedir. 

Bu bağlamda, Ortadoğu’da ve Türkiye’de yaşa-

nan toplumsal hareketlilik hem kavramsal açıdan 

hem de halihazırdaki siyasi yapıların ve kurum-

ların sürdürülebilirliği açısından turnusol kağıdı 

işlevi görmektedir. Bu yazıda öncelikle toplum-

sal hareketler literatüründe yer alan kavramlar 

ele alınacak, Tahrir, Gezi ve Rabia olaylarının bu 

kavramlar çerçevesinde kısa bir analizi yapılacak 

ve yazının sonunda bu toplumsal olayların ha-

lihazırdaki siyasi yapılar ve kurumlar açısından 

ortaya çıkardığı meydan okumalar tartışılacaktır. 

Arap Baharı ve Gezi Olaylarının Toplumsal 

Hareketler Olarak Analizi

Toplumsal hareketler Blummer tarafından, va-

rolan düzenden farklı olarak yeni bir düzen kur-

mak isteyenlerin bir araya gelerek organize ettiği 

kolektif hareketler olarak tanımlanır. Blummer’e 

göre tüm toplumsal hareketlerin ortaya çıkış 

motivasyonu halihazırdaki durumdan/düzen-

den hoşnutsuzluk ve/veya tatminsizliktir.1 Bu 

tanıma göre toplumsal hareketlerin özünde va-

rolan durumdan/düzenden hoşnutsuzluk yat-

maktadır. Blummer’in tanımına eklemeler yapan 

Eyerman ve Jamison ise toplumsal hareketlerin 

geçici kamusal alanlar olduğunu ve her hare-

ketin toplumları yeni fikirler, kimlikler ve hatta 

ideallerle zenginleştirdiğini iddia eder.2 Toplum-

sal hareketleri mücadeleci siyaset (contentious 

politics) olarak tanımlayan Sidney Tarrow mü-

cadeleci siyaseti sıradan insanların siyasi karar 

mekanizmaları üzerinde etkili olabilecek gurup-

larla dayanışarak elitlere ve / veya otoriteye karşı 

bir blok oluşturması olarak tanımlar. Bu gurubu 

destekleyen sosyal ağların ve kültürel sembol-

lerin de bu hareketin gücünü artırdığını işaret 

eder.3 Tarrow’a göre hareketin meydana getirdiği 

kültür, hareketin kendisini destekler ve güçlendi-

Meydanlar e arklar res i s yle e kar  direni  i in ne li iki ana 
unsuru sa lar  Alan e say  Ka uya a k alanlar olarak eydanlar 
ka usal alan n iksel u ant lar d r, teoride herkese a kt r, halk n ken-
di aras nda sosyalle ti i, etkile i e girdi i alanlard r  Pratikte ise bu 
alanlar de letin gü  e siyasi karar ekani alar  ü erindeki tekelini 
halka hissettirdi i yerler olarak kar a kar
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rir. Tüm bu tanımlar ışığında toplumsal hareket-

leri gözden geçirdiğimizde akla gelen sorulardan 

en önemlisi bu hareketlerin hepsinin protesto 

yoluyla değişim talebinde bulunup bulunmadı-

ğıdır. Ya da tüm protestolar toplumsal hareket 

kategorisine girer mi? Melucci’nin bu sorunun 

cevabına yönelik çalışmaları sadece protestoya 

dayanan toplumsal hareketlerin başarı şansının 

olmadığını, başarılı sayılabilecek toplumsal ha-

reketlerin protestonun yanı sıra diğer eylem ve 

organizasyonlara da yer vermesi gerektiğini or-

taya koyar.4 Della Porta ve Diani’nin toplumsal 

hareket tanımının içerdiği 4 unsurdan ancak bir 

tanesidir protesto: informal sosyal ağlar, paylaşı-

lan inançlar ve dayanışma, tartışmalı konuların 

varlığı ve değişik formlarda protestolarla bu ko-

nuların gündeme taşınması.5 

Toplumsal hareket tanımlarına bakıldığında 

Arap Baharı olarak isimlendirilen protestolar ve 

Gezi olayları rahatlıkla toplumsal hareketler ka-

tegorisinde incelenebilir. Bu konuda analistlerin 

kafasını karıştıran bu hareketlere ne isim veri-

leceği olmuştur. Tarrow’un mücadeleci siyaset 

tanımlamasına uymasına rağmen ne Türkçe ne 

İngilizce literatürde mücadeleci siyaset (con-

tentious politics) kullanılmamıştır. Arap Baharı 

hareketlerini açıklamak için kargaşa (unrest), 

isyan/başkaldırı (riot), direniş (resistance) ve 

protesto (protest) kavramları kullanılmıştır. Öte 

yandan Gezi olayları medyada ve analizlerde iki 

şekilde yer almıştır: direniş ve protesto/gösteri. 

Gezi olayları çıkış noktası ve motivasyon açısın-

dan Tahrir ve Rabia’dan farklı olsa da temelde 

yatan sebep tüm toplumsal hareketlerde olduğu 

gibi hoşnutsuzluktur. Hükümetin kamuya açık 

alanları ve yeşil alanları ya özelleştirme yoluyla 

otel, alışveriş merkezi gibi alanlara dönüştürme-

si ya da devlet eliyle hidroelektrik santral veya 

köprü gibi altyapı yatırımları için kullanması 

hoşnutsuzluğun harekete dönüşmesini tetikle-

miştir. Burada tartışılan tüm hareketler kendi 

kültürünü, sembollerini, kahramanlarını ortaya 

çıkarmıştır. Özellikle Twitter üzerinden yayılan 

etiketler yoluyla hareketin dili oluşturulmuş, 

posterler, grafitiler ve şarkıların Facebook ben-

zeri sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılması 

ise hareketlerin kendine has bir kültür oluştur-

masına yol açmıştır. 

Parklar, Meydanlar, Protestolar: Toplumsal 

Hareketlerin Merkezi Olarak Kamuya Açık 

Alanlar

2011 sonrası Ortadoğu’da ve Türkiye’de yaşanan 

toplumsal hareketlerin günlük hayatımıza soktu-

ğu kavramlardan biri de kamusal alan olmuştur. 

Devletin ve rejimlerin toplumsal hayatın her kö-

şesine sızdığı ülkelerde kamusal alan, kamu ala-

nı, kamuya açık alan gibi kavramlar sık sık birbi-

rinin yerine kullanılmaktadır. Örneğin, kamuya 

açık alanlarda yapılan protestoların kamu düze-

nini bozdukları gerekçesiyle polis tarafından bas-

tırılması, kamuya açık park, bahçe ve ormanlık 

alanların devlet tarafından kamulaştırılarak yol, 

köprü, alt geçit gibi altyapı yatırımlarının parçası 

olması bu kavramların ne kadar karıştırıldığını 

göstermektedir. 

Charles Taylor, kamusal alan (Public Sphere) 

topluluk üyelerinin bir araya gelerek ortak çıkar-

larını ilgilendiren konuları tartışarak ortak akıl 

oluşumuna katkıda bulundukları alanlar olarak 

tanımlar. Kamusal alanlarda yüz yüze iletişim ol-

duğu gibi basılı ve elektronik iletişim araçlarıyla 

da toplumun bireyleri arasında etkileşim sağla-

nır.6 Bu tanıma göre özellikle son dönemde Twit-

ter ve Facebook gibi internet üzerindeki sosyal 

paylaşım ağları sanal kamusal alanlar olarak ka-

bul edilebilir. 

Ortadoğu’da Arap Baharı olarak isimlendirilen 

olayların çıkış noktası, protestolara katılan gu-

rupları oluşturan kesimler ve muhatap rejimler-

den talepleri farklı olsa da bu olayların hemen 

hepsinin ortak noktalarından biri gösterilerin/

protestoların sembolü olan alanların meydan-

lar olması idi. Özellikle Mısır’da Tahrir ve Rabia 

Meydanları, Bahreyn’de İnci Meydanı ve Libya’da 

Yeşil Meydan rejim karşıtı hareketlerin merkezi 

oldu. Kamuya açık alanlar (Public Space) olarak 

nitelendirilen meydanların halkın şiddet içerme-

yen gösterileri için seçilmesi hareketlerin içeriği 

ve alt yapısını yansıtması açısından önemlidir. 

Charles Tripp, Ortadoğu’daki direniş hareketle-

rini incelediği kitabının yeni baskısında bu duru-

mu kamuya açık alanların işgal edilerek bir baş-

ka deyişle kamuya açık alanlarda varlık gösterme 
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yoluyla direnme olarak açıklar. Tripp’e göre özel-

likle büyük şehirlerde kamuya açık alanların dü-

zenlenmesi, şehirlerle ilgili altyapı projelerinin 

gerçekleşmesi siyasi gücü elinde tutan rejimin/

hükümetin varlığını ve gücünü yaşam alanlarına 

yansıtmasıdır ve halk dışlandığı bu süreçten doğ-

rudan etkilenir.7 Örnek vermek gerekirse, Nasır 

döneminde Kahire’de Tahrir Meydanı’na yapılan 

Mugama Binası Mısır halkı için iktidar ve hiye-

rarşinin günlük hayatlarında birebir hissedildiği 

bir yer olarak sembolleşmiştir. Dünyanın pek 

çok yerinde olduğu gibi Ortadoğu’da halkın si-

yasi kararların alındığı bakanlıklar, başbakanlık, 

cumhurbaşkanlığı sarayı hatta meclis binalarına 

girişi sınırlandırılmıştır. Halk ne yazık ki devletin 

kontrolündeki resmi alanlar dışında kalan kamu-

ya açık alanlarda da serbestçe hareket edeme-

mektedir. Tripp Ortadoğu’da devletin kamuya 

açık alanlar olan pazarlar, meydanlar, sokaklar 

ve parklarda da bekçi, polis, kontrolör gibi pozis-

yonlar aracılığıyla gücünü ve varlığını gösterme 

eğiliminde olduğunu söyler. Kamuya açık alan-

larda devlet memurlarının olması bu alanlarda 

halkın devletin kontrolü altında olduğunu his-

settirir. İşte tam da bu sebepledir ki meydanlar, 

parklar gibi kamuya açık alanlar devletin politi-

kalarına ve otoritesine karşı çıkmak isteyenlerin 

toplanma noktaları olur.8 Özellikle meydanlar ve 

parklar resmi söyleme karşı direniş için önemli 

iki ana unsuru sağlar: Alan ve sayı. Kamuya açık 

alanlar olarak meydanlar kamusal alanın fizik-

sel uzantılarıdır, teoride herkese açıktır, halkın 

kendi arasında sosyalleştiği, etkileşime girdiği 

alanlardır. Pratikte ise bu alanlar devletin güç ve 

siyasi karar mekanizmaları üzerindeki tekelini 

halka hissettirdiği yerler olarak karşımıza çıkar. 

Bu bağlamda başta meydanlar olmak üzere ka-

muya açık alanlar devlet ile devlete karşı taleple-

rini seslendirmeye çalışan gurupların karşı karşı-

ya geldiği alanlar olarak önümüze çıkar. Mısır’da 

Toplumsal hareketlerin hemen hepsine bakıldığında klişeleşmiş sloganların çok ötesine gidildiği; 

resimlerle, grafitilerle, şarkılarla ve esprili sloganlarla aslında içinde bulunulan hoşnutsuzluk durumunu kamuoyuna 

acındırma yoluyla değil sanat ve eğlence yoluyla anlattıkları görülür.
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rejim karşıtlarının Tahrir ve Rabia Meydan’larını 

protestoları için seçmeleri ile Türkiye’de Gezi 

Parkı’nın, Taksim Meydanı’nın, Gündoğan ve 

Güven Parklarının protesto alanları olarak seçil-

mesi tesadüf değildir. 

Kamuya açık alanlarda toplanan kalabalığın oto-

ritelere verdiği mesajlardan en önemlisi halkın 

organize olabilme kapasitesidir. Özellikle Or-

tadoğu gibi otoriter rejimlerin kamusal alanın 

her köşesini kontrol edebildiği ülkelerde halkın 

bu kadar organize bir şekilde direniş hareketleri 

başlatabilmesi ve kısa sürede bu direniş hareke-

tini tüm dünyaya duyurabilmesi şaşırtıcı bir du-

rumdur. Toplumdaki hiyerarşi ve otoriter yapılar 

yüzünden siyasi karar mekanizmalarında varlık 

gösteremeyen kesimlerin sanal kamusal alanlar 

olarak nitelendirebileceğimiz Facebook, Youtu-

be ve Twitter gibi sosyal ağlar ve sosyal paylaşım 

siteleri üzerinden organize olmaları ve meydan-

lar, parklar gibi geleneksel kamuya açık alanlarda 

siyasi rejimden, hükümetlerin aldıkları karar-

lardan duydukları hoşnutsuzluğu ifade etmeleri 

hem toplumsal hareketler literatürü açısından 

hem de bu tür direniş/protesto hareketlerini 

şiddet yoluyla bastırmaya alışık otoriteler için 

bir meydan okumadır. Tripp’e göre tüm bu hare-

ketlerin devletin geleneksel olarak kontrol ede-

bildiği alanlar dışında organize olması ve devle-

tin bildiği metotlarla bastırılamaması, devletin 

halkın taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu 

ve güvenlik kurumlarının yetersizliğini gösterir. 

Daha da önemlisi bu tür direniş hareketleri ve 

protestolar hükümet/rejim tarafından inşa edi-

len halkın refah içinde harmoni halinde yaşadığı 

söylemini de çürütür.9 

Semboller, Görsel Sanat ve Arap Baharı 

Sonrası Ortadoğu’da Toplumsal Hareketler

Tarrow’un toplumsal hareketlerle ilgili tartışma-

larında sıkça altını çizdiği kültür öğesi burada 

tartışılan hareketlerin hemen hepsinde ön pla-

na çıkmıştır. Dale Eickelman ve James Piscato-

ri ‘Müslüman Politika’ (Muslim Politics) isimli 

kitaplarında siyasetin simgeler üzerinde verilen 

ve insanların imgelem dünyalarını denetlemek 

için sürdürülen bir mücadele olduğunu söyler.10 

Sembollerin Ortadoğu siyasetindeki öneminin 

bir kanıtı da toplumsal hareketlerde sembollere 

yapılan vurgudur. Tahrir ve Rabia başta olmak 

üzere Gezi’de kendini gösteren toplumsal ha-

reketler kısa sürede kendi sembollerini, görsel 

sanat eserlerini ve dilini oluşturmuştur. Rabia 

Meydanındaki gösterilerin sembolü haline gelen 

Rabia işareti ve Tahrir’in sembolü ‘V’ zafer işareti 

Mısır toplumu içinden çıkan hareketler olmasına 

rağmen bu iki hareketin farklılığının altını çizer. 

Radikal Gazetesi köşe yazarı Tayfun Atay’ın da 

ifade ettiği gibi Rabia’nın anlamının tarihsel ve 

manevî altyapısı ‘otantiklik’ hissi yaratma açısın-

dan çok etkili bir simge ortaya çıkarıyor. Çağrı-

şımı geleneksel, dinî ve ‘ümmetî’ olana yönelik 

olan Rabia’yı modern, seküler ve Mısırlılık anla-

mında millî olanı temsil eden ‘Tahrir’den sembo-

lik olarak ayırır.11 Rabia, Allah’a adanmışlığı da 

sembolize eder. 

Rabia ve Tahrir’de birbiri ile ayrışan semboller-

den farklı olarak Gezi olayları, katılımcıların he-

terojen özelliğinden kaynaklandığından olsa ge-

rek tek bir sembol ile ifade edilmemiştir. Polis’in 

orantısız güç kullanımına karşı gaz maskesi 

Tahrir Meydan ndaki g steriler sonucu Mübarek d ne i siyasi ya -
lar de i eden kurulan siste in k sa sürede ho nutsu luk yaratarak 
Rabia Meydan ndaki g sterilere yol a as  siyasi ya larda k klü de-

i iklikler ya l adan to lu daki ho nutsu luklar n giderile eyece-
ini anlat aktad r
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ve “kırmızılı kadın” sembolleşirken, ana akım 

medyanın olaylar karşısındaki duyarsızlığı “pen-

guen” ile sembolleşmiştir. Kısa sürede üretilen 

grafitiler, Taksim Meydanı’nda Atatürk Kültür 

Merkezi’ne asılan posterler ve Gezi hareketine 

uyarlanan popüler şarkılar Gezi kültürünün par-

çası olmuştur. 

Tripp’in ifadesiyle görsel sanatların toplumsal 

hareketlere entegrasyonu konvansiyonel iletişim 

yolları dışında hareketin kendini ifade etmesi, 

değişen/dönüştürülen estetik anlayışı ile daha 

geniş kitlelerin dikkatini çekebilme çabasıdır.12 

Bu yazıda tartışılan hareketlerin hemen hepsine 

bakıldığında klişeleşmiş sloganların çok ötesine 

gidildiği; resimlerle, grafitilerle, şarkılarla ve esp-

rili sloganlarla aslında içinde bulunulan hoşnut-

suzluk durumunu kamuoyuna acındırma yoluyla 

değil sanat ve eğlence yoluyla anlattıkları görü-

lür. Estetiğin kaliteli bir espri anlayışıyla birleşi-

mi, hiç de konvansiyonel olmayan bir toplumsal 

hareketi konvansiyonel yöntemlerle bastırmaya 

çalışan devlet kurumları ile bir nevi dalga ge-

çilmesi, online çizgi filmler, bilgisayar oyunları 

yoluyla protestoların simülasyonunun yapılması 

bölgede Filistin’de direnişin sembolü haline ge-

len grafitilerin de ötesine gidilerek her türlü gör-

sel ve dijital sanat formunun toplumsal hareket-

lerin bir parçası haline geldiğini göstermektedir. 

Ortadoğu’da Kabuk Değiştiren Toplumsal 

Hareketler, Siyasi Yapılara Meydan Okuyor

Eğitimli, orta sınıf ve üzeri gençlerin başı çek-

tiği Tahrir Meydanı ve Gezi Parkı olayları hem 

Mısır’da hem de Türkiye’de bundan sonraki top-

lumsal olayların daha öncekiler gibi olmayacağı-

nın ve halihazırda işlemekte olan siyasi yapıların 

bu hareketlerin taleplerine yanıt veremeyeceğini 

göstermiştir. Nitekim Tahrir Meydanındaki gös-

teriler sonucu Mübarek dönemi siyasi yapılar 

değişmeden kurulan sistemin kısa sürede hoş-

nutsuzluk yaratarak Rabia Meydanındaki göste-

rilere yol açması siyasi yapılarda köklü değişik-

likler yapılmadan toplumdaki hoşnutsuzlukların 

giderilemeyeceğini anlatmaktadır. Ortadoğu’da 

modern devlet sisteminin 20. yüzyılın ortaların-

da kurulması, mümkün olmadığı halde ulus-dev-

let çerçevesinde ısrar edilmesi Gökhan Bacık’ın 

nitelendirdiği gibi bölgede “hibrid devlet” sis-

temlerinin kurulmasına yol açmıştır.13 Zaten bir 

türlü rayına oturmayan devlet sistemi bir de dev-

let-toplum arasındaki ilişkilerin her zaman için 

devlet lehine olması ile birleşince Ortadoğu’da 

toplumsal hareketler ve takiben askeri yönetim-

lerin kurulması normal işleyiş haline gelmiştir. 

Baskıcı ve otoriter rejimlerin yönettiği zayıf siya-

si yapıların hakim olduğu Ortadoğu’da en güçlü 

devlet yapısına sahip olduğu düşünülen Mısır’da 

bile toplumsal hareketlerin sistemsel bir değişik-

lik talebi ile karşımıza çıkması bizleri şaşırtma-

malıdır. Uydu alıcıları ve internet yoluyla dün-

yaya açılan, sanal kamusal alanlarda tüm dünya 

ile iletişime geçebilen genç nesil Ortadoğuluları 

şu anki siyasi sistem dahilindeki hiç bir çözüm 

tatmin etmeyecektir. Yaratıcı, dünya iletişim dili 

olan İngilizceyi ana dili gibi konuşan ve bilgi 

teknolojilerini çatal- kaşık kullanırcasına rahat 

kullanan bir nesli geleneksel siyasi partiler ve hiç 

bir şekilde hayatlarına dokunmayan ideolojiler 

arasında seçim yapmak üzere seçim sandığına 

davet etmek de onların hoşnutsuzluğunu gider-

memektedir. 

Ortadoğu ülkelerine kıyasla daha demokratik bir 

işleyişin olduğu Türkiye’de de Gezi olaylarında 

ön saflarda gördüğümüz kitle genç, eğitimli, orta 

sınıf üstü, bilgi teknolojilerini rahatlıkla kulla-

nabilen ve dünyaya açık bir kitle idi. Ana akım 

medya henüz ne olup bittiğinin farkına varama-

dan sanal kamusal alanlar olan Twitter ve Face-

book üzerinden Gezi’de olan bitenler tüm dünya 

ile paylaşıldı. Talepler iletildi, ne için orada ol-

duklarını düzgün bir İngilizce ile tüm dünyaya 

duyurdular. Gezi’deki gurup, polisin ve hükü-

metin daha önce karşılarına çıkan ideolojik veya 

siyasi tabanlı hareketlerden çok farklı idi; hiç bir 

siyasi partiye üye değiller, işsiz ve eğitimsiz ol-

madıkları gibi ya Türkiye’nin en iyi üniversite-

lerinde öğrenci ya da beyaz yakalı idiler, ayrıca 

hemen hepsi çok yaratıcı idi. Bir anda sanal ka-

musal alanda Gezi’den esprili sloganlar, resimler, 

posterler, grafitiler ve hatta şarkılar yayıldı. Gezi 

Parkı’nda resim sergileri açıldı, piyano resitalleri 

verildi, kütüphane oluşturuldu. Gezi olaylarının 

kahramanlarının Redhack isimli bir hacktivist 

gurup ve Çarşı taraftar gurubu olması Gezi’nin 



İnceleme

  

Türkiye’de daha önce karşılaştığımız toplumsal 

hareketlerden ne kadar farklı olduğunu ispat et-

mektedir. 

Sanal kamusal alanlarda organize olabilen, hoş-

nutsuz oldukları devlet kurumlarını işgal etmek, 

önünde gösteri yapmak yerine web sitelerini ça-

lışmaz hale getirebilen, kendilerini hiç bir siyasal 

oluşuma yakın görmeyen bu heterojen hareketi 

sandık başına çağırmak sorunu çözmez. Gezi 

olaylarının Türkiye’de siyaset bilimcilere, sos-

yologlara ve karar vericilere gösterdiği kurulu 

siyasi sistemin Gezi protestolarına fiilen katılan, 

fiilen katılmadığı halde sanal kamusal alanlarda 

destek veren geniş bir kitlenin hak, hukuk, eşitlik 

ve demokrasi taleplerini karşılamadığıdır. Gös-

teriler hükümet karşıtı gösteriler gibi sunulmaya 

çalışılsa da temelde bir toplumsal hareket olarak 

Gezi, genel olarak siyasi sistemden hoşnutsuzluk 

durumunun ifadesidir. Halihazırdaki siyasi par-

tilerden farklı siyasi yapılanmalara, daha hetero-

jen gurupları içine alan platformlara olan ihtiyaç 

ortaya çıkmıştır. Bir de her ne kadar sanal kamu-

sal alanlarda sosyalleşmeyi ve siyasi aktivitelerini 

online platformlarda sürdürmeyi tercih etseler 

de14 Gezi Parkı’nda ortaya çıkan dayanışmanın 

sıcaklığı genç nesli daha sık kamuya açık alan-

larda mücadeleci siyaset yapmaya çekecek gibi 

görünüyor.
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