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Başbakan işçiyi 'ayaktakımı', Adalet Bakanı evrensel gösteri hakkını 
'Anayasa'ya başkaldırı' diye tanımlayınca polis de ‘Taksim'i korumak 
uğruna savaş’a hazırlandı. Taksim, Beşiktaş, Kabataş, Dolapdere, 
Okmeydanı ve çevresine kara ve denizden ulaşım engellendi. Beyoğlu, 
Şişli ve Kağıthane ilçelerinde toplam 66 okulda eğitime ara verildi. 
Taksim meydanı barikatlarla çevrildi, TSK’nın ‘toplumsal olaylara da  
müdahele etme’ zihniyeti ile geliştirdiği EMASYA projesi de Gezi 
Parkı'nda konuşlanan birkaç otobüs askerle hayata geçmiş oldu. 
Kısacası İstanbul’da bir günlüğüne “olağanüstü hal” ilan edilmiş oldu.  
 
Bu tablo, seneye ne gibi tedbirler alınacağını düşündürüyor. Herhalde 
 

*Taksim’in üstü camekanla kapatılacak ve 

*Helikopterle tüm İstanbul’un üstüne biber gazı sıkılacak!?.. 



 

1 Mayıs 2008’in Bilançosu 
 

İşçiler saat 09.30’da Şişli’deki  Disk Genel Merkezi önünde 
buluşacaktı. Polis, sabah saat 06.30'da, daha ortada fol ve yumurta 
yokken binaya saldırdı. Binaya yaklaşan gruplar da dayaktan ve 
tazyikli boyalı sudan payını aldı. Polisin saldırılarına müdahale etmek 
için DİSK’e ilerleyen avukatlar da polis dayağıyla karşılaştı. Bazı 
gazetecilerin kameraları kırıldı, Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri 
Uslu ve Açıkgöz darp edildi.  
 
8:30-9:00 arasında İstiklal caddesi ve Taksim Meydanı hiç olmadığı 
kadar tenhaydı, çoğu dükkanın kepenkleri kapalıydı. Farklı illerden 
de getirilen binlerce polis barikat ve panzerlerle meydanı ablukaya 
almıştı. İşlerine giden insanlar sıkı aramalar sonrasında geçebildi. 
Polis saat 12:30’a kadar Taksim, Elmadağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 
uzanan Abide-i Hürriyet ve Halaskargazi caddelerinde insanların 
yürümesine izin vermedi.  
 
Daha once “Mecbur kalınırsa orantılı güç kullanılacağı” ilan 
edilmesine rağmen polisin hiçbir ölçü tanımadan kullandığı 
silahlarından biri “gaz bombası”ydı. Yaklaşık 1500 kişinin bulunduğu 
DİSK binasına yönelik ilk saldırıdan başlayarak, eylemle ilişkili- 
ilişkisiz herkese bomba atıldı. Hızını alamayan polis, Şişli Etfal 
Hastanesi'nin bahçesine kaçan eylemcilerin arkasından biri acil 
servise, biri hasta çocukların da bulunduğu bölgeye, iki defa bomba 
atmaktan çekinmedi. Agos Gazetesi önünde basın açıklaması 
yaptıktan sonra parti il binasına geçen Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
mensuplarına da müdahale edildi. 4’ü cop darbeleriyle, 2si plastik 
mermilerle olmak üzere 20 den fazla kişi yaralandı.  
 
"1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız" sloganı atan kişilere polis panzerle 
müdahale etti, ara sokaklara dalıp dükkanların, kahvehanelerin içine 
bile göz yaşartıcı bomba attı.  
 
Gün boyunca 550’den fazla insan gözaltına alındı, 100’den fazla kişi 
de polis müdahalesi sonucu yaralandı. Yaralanan eylemciler arasında 
kolu bacağı kırılanlar, plastik kurşunla yaralananlar da vardı.  



"Alo 155 polis mi? Polisten şikayetçiyim"  
 

Gaz bombalarına maruz kalan insanlar 155'i arayarak "polisi polise 
şikayet etme" eylemi düzenlediler. 155'i arayanlardan biri "Alo polis 
mi? Ben şu an Şişli'deyim. Polis üzerimize gaz bombası atıyor. Eylem 
yapamıyorum. Polisten şikayetçiyim. Lütfen ilgilenir misiniz" deyince 
polisin verdiği cevap "S.ktir git, şerefsiz" oldu.  

 
2007’de ne olmuştu? 

Geçen yıl da 1 Mayıs’ta Dolmabahçe ve Taksim'de polis gaz bombaları 
ve copla mitinge gelenlere aşırı şiddet uygulamış; bine yakın kişi 
gözaltına alınmış ve şehir dışından gelenlere müdahale edilmişti. 
Gazetecilerin çalışması engellenmiş ve polis yine aşırı şiddet 
uygulamıştı. Polisin yoğun şekilde kullandığı biber gazından etkilenen 
bir kişi, 75 yaşındaki İbrahim Sevindik, yollar kapalı olduğu için 
hastaneye geç ulaştırılmış ve kısa süre sonra da hayatını kaybetmişti.  

Yetkililer ne dedi? 
 

Başbakan Tayyip Erdoğan: Arzu 
edilmeyen neticeler  sendikaların 
dayatmasından kaynaklandı. Devlet 
üzerine düşeni yapmıştır. 

 

Çalışma Bakanı Faruk Çelik: Daha 
olayların en başından bu kadar güç 
kullanılmalı mıydı, emin değilim. 

 

İstanbul Valisi Muammer Güler: Bunun sorumluluğu, bu 
gerginlikleri yaratan ve yasalara uymayan kişilere aittir. Kamuoyunda 
da çok ifade edildi, birçok provokasyonların olabileceği belirtilmişti ve  
provokatörlerin de gerçek yüzünü bu vesileyle görmüş olduk. 

 
İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah:  Kentte olumsuz bir 
durum yaşanmadı. 



 
 

Taksim’de ne kutlanabilir, ne kutlanamaz? 
 
Vali Güler, 1 Mayıs öncesi "Taksim ulaşım noktalarının merkezi, turizm 
açısından odak bir yer olduğu için orada kutlama yapılması mümkün 
değildir" demişti. Bakalım ne kutlanmış; ne kutlanamamış: 
 
 Yılbaşı kutlamaları (1 Ocak 2008) 
 
 Polis – Halk el ele yürüyüşü (6 Nisan 2008) 
 
 İşçi Bayramı kutlamaları (1 Mayıs 2008) 
  
 Galatasaray şampiyonluk kutlaması (11 Mayıs 2008) 
                 
               Avrupa Futbol Şampiyonası kutlamaları (Haziran 2008) 
 
 Malatya kayısı tanıtım yürüyüşü (13 Temmuz 2008) 
 

 
Yasalar ne diyor? 

Anayasa  

Madde 34 - Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 

 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 

Madde 6 - Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il veya ilçe 

sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde 

yapılabilir. 

Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan 

ve açık yerlerde veya yollarda toplantı veya yürüyüş yapılabileceği 

ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile 

izlenecek yol ve yönler vali ve kaymakamlarca kararlaştırılarak 

alışılmış araçlarla önceden duyrulur. Bu yerler hakkında sonradan 

yapılacak değişiklikler duyurudan onbeş gün sonra geçerli olur. 

Toplantı yerlerinin tespitinde gidiş gelişi, güvenliği bozmayacak ve 

pazarların kurulmasına engel olmayacak biçimde, toplantıların genel 

olarak yapıldığı, elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir. 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 



Madde 11 - Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, demek 
kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte 

sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir. 
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