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Taksim Gezi Parkı’nda ağaçlar 
sökülüyormuş vatandaşlar da buna tepki 
gösteriyormuş, dediler. Parkta çadırlarını 
kurup nöbete başlamışlar ağaçları sök-
türmemek için. Hatta sökülen bir ağacı 
yeniden dikmişler… Gayet çağdaş bir ey-
lem görüntüsü var; çadırlarının önünde 
kitap okuyanlar, şarkı söyleyenler, ha-
lay çekenler. “Ağaçları kesmeyin, bu-
raya gereksiz AVM’ler inşa etmeyin” diye 
haykırıyor herkes…
Eh bize de bu güzelliği anlatan bir yazı 
yazmak düşerdi elbet. Geçtim bilgi-
sayarın başına sevimli, keyifl i bir yazı 
döşendim. “İşte hep özlediğimiz, barış 
dolu, sevgi dolu bir eylem” diyerek son 
noktayı koydum. Yazı sorumluluğumu 
rahatlıkla tamamlamamın rehaveti içinde 
ayaklarımı uzattım.
Sayfa sekreteri arkadaş “İyi güzel 
yazmışsın da gündem değişti; polis 
parkta bekleyenlere şafak operasyonu 
yaptı, su sıktı…”
Yani yazımdaki gibi mutlu sonla bitmi-
yordu olay; yazıyı mecburen yırtıp at-
tım. Yazarlar için en berbat durum, bitti 
dediği, içine sinmiş yazısını yeni baştan 
yazmasıdır, zül gelir. 
Oturup ikinci bir yazı yazdım…
Polisin yanlış yaptığını, oraya gelen in-

sanların hiçbir kuruluşa, örgüte ait ol-
madan kendi istekleriyle gelen ve tek 
amaçlarının çevrelerini korumak olan 
kişiler olduklarını vurguladım. Bu kişilere 
su sıkmanın yanlışlığını söyleyip güven-
lik güçlerine biraz sitem ettim. Sonra 
gene yazıyı bitirmenin mutluluğu içinde 
sırtıma yaslandım.
Sekreter karşıma dikilip “Baba gene ol-
madı, sen tam bitirdiğin anda gündem 
değişti…”, diye sırıttı. Taksim Parkı’nda 
bekleyenler dışarı taşmışlar bu ara-
da olayları duyanlar tamamen içgüdü-
sel olarak sokağa fırlamışlar bu yüzden 
sayıları biraz daha artmıştı. Polis de 
suyla beraber biber gazı da sıkmaya 
başlamıştı. Hadi bir kere katlandık ama 
bu fazlaydı artık; yazıyı gene çöpe atıp 
üçüncü yazıyı azap içinde yazdım. Poli-
sin orantısız güç gösterisini eleştirdim, 
biraz aklıselime davet ettim ve yazıyı 
bağladım.
İki dakika sonra artık nefret etmeye 
başladığım sayfa sekreteri tüm lanetliği-
yle karşıma dikilip sırıttı…
“Olay gene şekil değiştirdi ama bu defa 
seni fazla yormayacağım merak etme, 
senin yerine yazını ben çöpe attım, sana 
da bir tek yeniden yazmak kalıyor…”
Ama yazmasan olmazdı tabii, çünkü du-
rum gerçekten epey bir şekil değiştirmiş-
ti. Sekreteri gırtlaklama işini öteleyip 
yazmaya başladım.
Bir kere hareketlenme eş zamanlı olarak 
yurdun her yerinden başlamıştı, hatta 
yurtdışından bile yürümeye başlayanlar 
vardı. İşin ilginci bunlar örgütlü hare-
ketler değildi, millet tepkisini kaptığı 
gibi fırlıyordu sokağa nereye gireceğine 
içgüdüleri karar veriyordu. Herkes koşa 
koşa su, gaz ve cop yemeye gidiyor-
du gönüllü olarak…15-16 Haziran’da 
da böyle olmuştu, Uğur Mumcu’nun 
ölümünde de. Ama bu defa daha geniş 
kapsamlıydı. Edip Cansever’in karan-
fi li elden ele çoğalıyordu; tek bir ağaç-
la başlayan olay ormana dönüştü… Ve 
yetkililerden en ufak bir açıklama yok-
tu hâlâ, diye biraz da edebiyat yaparak 
yazıya noktayı koydum…
Aşağılık sayfa sekreteri “gene olmadı” 
diye sırıttı… Ben noktayı koyarken meğer 
yetkililer açıklama yapmış…
Vali, Belediye Başkanı, Emniyet müdürü 
üçlü açıklama yapmışlar…
Vali “Ben pek bir şey görmedim”, Müdür 
“Tam olarak duyamıyorum”  Başkan da 
“Mani oluyor halimi takrire hicabım” şek-
linde açıklamalar yapmışlar.
Doktor Mimar başkanımız yemini billâh 
ediyor “Yanlış anlaşıldım, ben oraya yaya 
yolu yapacaktım sadece. Topçu kışlası 
yok, AVM kesinlikle olmayacak” diyor 

tüm samimiyetiyle… Eh bir de mahkeme 
alelacele yürütmeyi durdurma kararı 
alıyor, belli ki aklıselimle, işi büyütme-
mek için alınan bir karar. Eh en iyi niyetli 
yaklaşımla bir yumuşama var yorumuyla 
yazıyı bitiriyorum. Herhalde tamamdır 
derken, sekreter olacak namussuz ve 
şerefsiz “Daha bitmedi ki başbakan da 
açıklama yaptı” diyor. “Bir yazı nasıl piç 
edilir?” konusunda bir tez hazırlanacak-
sa ona çok iyi bir örnek olabilirim. 
Başbakan’ın konuşmasını dinliyorum, ne 
de olsa serde delikanlılık var, harbi adam 
lafı dolandırmıyor düşündüğünü yekten 
söylüyor. “Yok öyle üç köfte yirmi beşe, 
o Topçu Kışlası oraya yapılacak, altına 
AVM üstüne rezidans ve otel açılacak 
işte o kadar!” diye raconu kesiyor sonra 
yürütmeyi durduran mahkemeye de bir 
ayar çekiyor… Tabii mahkemeyle birlikte 
Mimar Başkan’ın karizmasında da derin 
çizikler oluşuyor. 
Durumun daha da gerilmesini ilave 
edip, yazıyı sekretere yolluyorum… 
Ağzına hapşırdığımın sekreteri yazımı 
uçak yapıp geri yolluyor… Tabii benim 
yazımın havası da sürekli olarak değişiy-
or bir önceki olumlu bir havadayken şim-
di onun yerini endişe alıyor. Yurdun dört 
bir yanından meydanlara yürüyenlere 
uygulanan şiddet artıyor, şimdi de vatan-
daşa plastik mermi atılmaya başlanmış. 
Bu arada pencereden tencere tava ses-
leri geliyor, teyzeler, amcalar, çocuklar 
sokağa fırlayıp tencereleri tavaları bir-
birine vurarak kendilerince destek veri-
yorlar. Meşhur fıkra aklıma geliyor, hani 
padişah halkın tepkisizliğini gördükçe 
bindirdikçe bindiriyormuş ya; sonunda 
halk topluca fırlamış sokağa başlamış 
göbek atmaya. Padişah da ilk kez o 
zaman endişelenmiş… Elbette halkın 
tepki göstermesi güzel ama bu şekli 
de pek hayra alamet gelmedi doğrusu. 
Durup bekleyelim bakalım, diye yazımı 
bitirdim…
Ama o tazyikli sularla ters taklalar atası, 
biber gazlarına maruz kalası, plastik 
kurşunlara gelesi sayfa sekreteri gene 
“olmadı” dedi…
Bir yazara bu yapılmaz, bu kadar zulmü 
polis bile yapıyor yahu, onlar bile daha 
insancıl…
“Gene ne değişti sefi l sekreter?” dedim…
Muhalefet lideri Taksim’e geliyormuş, 
başbakan da “Gel ama bir şey olursa ka-
bahat senindir” demiş, bunun üzerine de 
polis Taksim’den çekilmeye başlamış, 
halk da Gezi Parkı’na doğru yürümüş…
Neyse mutlu son sayılır, bu durumu da 
ekledim; artık tamamdır herhalde de-
dim…
Ama sanki bir Kafka öyküsü içindey-
dim; bir yalaka basın mensubuyla olay-
ları görmezden gelen televizyoncunun 
çiftleşmesinden peydahlanan o sayfa 
sekreteri karşıma geçip;
“Yok, polis aslında geri çekilmemiş, 
Beşiktaş’a inmiş şimdi oradaki halka 
saldırıyormuş, üstelik bu defa gazın por-
takallısı çıkmış; bu hem kusturuyor hem 
de süründürüyormuş”  dedi.
“Benimle dalga mı geçiyorsun?” diye 
haykırdım.
“Kesinlikle bir dalga geçen var ama val-
lahi ben değilim” diye yalvardı…
Çaresiz yazıyı yeniden ele aldım; son 
durumu da ilave ettim, 31 Mayıs tarihe 
geçecektir sonunda.  Ama bu kez tem-
kinli davranıp son noktayı koymadım, bu 
arada pencereden portakal gazı atıldı, 
hem kusuyorum hem sürünüyorum. Ama 
polisimi de çok seviyorum bir kere çok 
çeşit sunuyorlar insana; gazların yakında 
elmalısı, muzlusu, kivilisi, çikolatalısını 
da bekliyoruz 
Polise sempati duymamın bir nedeni de 
bomba kapsülünün sekreterin kafası-
na gelip iki şak etmesi; yolları tuttuk-
larından ambulans da gelemiyor. Beni 
kıvrandırmasının cezasını böyle kıvrana-
rak çekiyor şimdi… Eee Allah’ın sopası 
yok ama polisin gazı var… Artık bundan 
sonrasını haberler geldikçe kısa not-
lar olarak ilave edeceğim, her seferinde 
yazıyı baştan alacak halim yok…
Sabaha karşı pencereden baktım ortalık 

biraz durulur gibi olmuştu, direnişçiler 
ellerinde çöp poşetleri kirlenen mey-
danı temizliyorlardı… Medya gene dut 
yemiş bülbül, tek kelime etmiyor bir tek 
Halk TV sürekli yayın yapıyor, RTÜK’den 
bir kamış gelebilir… Başbakan yürü-
yenleri iki üç çapulcu olarak niteledi, 
AKM’yi de yıkacağız, camii de yapacağız 
dedi… Millet şimdi AKM’nin tepes-
ine çıktı… Tencere tava çalan teyzeler 
amcalar her yerde, başbakan “Tencere 
tava hep aynı hava” dedi, ağa babası da 
zamanında “Glu glu dansı” demişti, tarih 
tekerrürüne hoş geldiniz… Ankara’nın 
tükürme meraklısı başkanı “İstersek on-
ları bir kaşık suda boğarız” dedi… 7-8 
yaşlarındaki bir grup çocuk tencere 
kapaklarını çalarak yürüyor bir yandan 
da “Tayyip evine, ülke senin neyine!” 
diye slogan atıyor, gelecek nesli böyle 
görünce umudum artıyor…  Şimdi gene 
hava karardı, polis bu defa Ankara’yı 
gazlamaya başladı, Beşiktaş da berbat 
durumda… Gene sabah oldu, Başbakan 
Afrika’ya haka dansı yapmaya gidiyor, 
giderken gene önüne gelene fırça attı. 
Bence etrafındakiler “Hadi usta sen git 
biraz uzaklaş kafa dinle, biz burayı to-
parlayalım” diye yolluyorlar… Hay dilim 
tutulaydı da söylemez olaydım RTÜK 
Halk Tv’yi uyarmış… Taksim tam yatıştı 
derken biraz önce gene olaylar başladı… 
Aha şimdi de bir ölüm haberi geldi An-
takya’da bir genç öldürülmüş… DİSK ve 
KESK iş bırakma eylemi yapıyor… Şimdi 
de başbakan vekili bir açıklama yapıyor 
doğal olarak atılan onca gazı almaya 
çalışıyor… 
Her saniye başı yeni bir gelişme oluyor, 
iş nereye varır bilemiyorum. Ben artık 
tükendim, akıl sağlığım bu kadar sık 
değişikliği kaldırmaz. Aşağıda boşluk 
bırakıyorum, olacak gelişleri bir zahmet 
siz doldurunuz artık…
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….

ATAY SÖZER

TAKSİM PARKI’NDAYIZ HER ŞEYİN FARKINDAYIZ
A t s ı z  k ö y ü n  i ş s i z  n a l b a n t ı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Kamuoyuna

27 Mayıs 2013 tarihinde saat 22.00 
sularında Taksim Gezi Parkı’nın fi ilen 
yıkılması girişimi sonrası yaşanılan 
toplumsal duyarlılık karşısın-
da hükümetin izlediği polis şiddeti 
nedeniyle başta Taksim İstanbul ol-
mak üzere bütün yurtta, yurttaşlar 
demokratik tepkilerini ortaya koy-
maktadır.
Öncelikle hayatını kaybeden Abdullah 
Cömert ve Mehmet Ayvalıtaş’ın ailel-
erinin acılarını paylaşıyor, yaralanan 
binlerce yurttaşımıza acil şifa dilekler-
imizi iletmek istiyoruz.
Ne yazık ki, toplumun demokratik 
ve insan hakkı eksenli taleplerinin 
barışçıl ve demokratik şekilde ortaya 
konmasına karşı iktidar şiddet, baskı 
ve yasakçı politikalarına devam etme-
ktedir. 

(DEVAMI 2. SAYFADA)

TAKSİM DAYANIŞMASI
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Bu arada pencereden tencere tava sesleri geliyor, teyzeler, amcalar, 
çocuklar sokağa fırlayıp tencereleri tavaları birbirine vurarak kendile-
rince destek veriyorlar

Türk Polisi Gaz Sıkar Kel Bırakır Herkesi 
Kel Kalan Her Başa Bir Aışveriş Merkezi

Geçme Namert 
Köprüsünden ko 
aparsun su seni

Yavuz Sultan Selim

TOMA, POMA
GEL DE KOMA

HOMURABİ

TMMOB İstanbul İKK 
Ölçü Dergisi Ekidir



(BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM)
Tek bir yurttaşımızın burnunun kana-
madığı, gerilimlerin ortadan kalkarak 
demokratik taleplerin dillendirilebildiği 
bir toplumsal iklime bir an önce kavuş-
mak için yoğun çaba harcadığımızın 
bilinmesini isteriz.
Bu nedenlerle; Taksim Dayanışması 
olarak aşağıdaki taleplerin Hükümet 
tarafından bir an önce yerine getir-
ilmesi için somut adımların atılmasını 
bekliyoruz.
•Gezi Parkı, Park olarak kalmalıdır. 
Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası 
adı altında ya da başka herhangi bir 
yapılaşma olmayacağını, projenin iptal 
edildiğine dair resmi bir açıklamanın 
yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezinin 
yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdu-
rulmasını,

•Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı 
direnişten başlayarak halkın en temel 
demokratik hak kullanımını engelleyen, 
şiddetle bastırma emrini veren, bu emri 
uygulatan ve uygulayan, binlerce, in-
sanın yaralanmasına, iki yurttaşımızın 
ölmesine neden olan sorumlular, baş-
ta İstanbul,  Ankara, Hatay Valileri ve 
Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm 
sorumluların görevden alınmasını, Gaz 
bombası ve benzeri materyallerin kul-
lanılmasının yasaklanmasını,

•Ülkenin dört bir yanında direnişe 
katıldığı için gözaltına alınan yurt-
taşlarımızın derhal serbest bırakıl-
masını, haklarında hiçbir soruşturma 
açılmayacağına ilişkin açıklama yapıl-
masını, 

•1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay 
başta olmak üzere Türkiye’deki tüm 
meydanlarımızda, kamusal alan-
larımızda toplantı, gösteri,  eylem ya-
saklarına ve fiili engellemelere son ver-
ilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki 
engellerin kaldırılmasını TALEP EDİY-
ORUZ.

Bunun yanı sıra; 27 Mayıs 2013 saat 
22.00’dan bu yana ülkemizin mey-
danlarında, caddelerinde, sokakların-
da ve tüm kamusal alanlarında yük-
selen tepkilerinin içeriğinin, ruhunun, 
beklentilerinin, taleplerinin yetkililer 
tarafından fark edilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Yaşananları “marjinal-
likle” açıklamaya çalışmak görmezlik-
ten gelmek anlamına gelir. Gezi Parkı-
na müdahale ile simgeleşen iktidar 
anlayışının yurttaşlarımızda “yaşam 
tarzına ve inançlarına müdahale ve hor 
görülme” biçiminde algılandığı ve buna 
kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile büyük 
bir toplumsal tepki gösterdikleri; “biz 
varız, buradayız ve taleplerimiz var” 
biçiminde yanıt verdikleri görülmekte-
dir.

Yükselen bu tepkinin içeriğinin; “başta 
3. Köprü, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul, 
AOÇ ve HES’ler olmak üzere ekolo-
jik değerlerimizin talanına ve güncel 
olarak Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği 
Koruma Kanunu Tasarısına ilişkin iti-
razların, ülkemize ve bölgemize ilişkin 
savaş siyasetine karşı duruşun ve barış 
talebinin, alevi yurttaşlarımızın hassa-
siyetlerinin, kentsel dönüşüm mağdur-
larının haklı taleplerinin, kadınların 
bedenleri üzerinde denetim kuran 
muhafazakar erkek politikalarına karşı 
yükselen sesin, üniversite, yargı ve 
sanatçılar üzerindeki baskılara karşı 
direncin, başta Türk Hava Yolu işçil-
eri olmak üzere tüm emekçilerin hak 
gasplarına karşı taleplerinin, tüm cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı-
na karşı mücadelenin, yurttaşların 
eğitim ve sağlık hakkına ulaşımının 
önündeki tüm engellerin kaldırılması 
istemleri” olduğunu iktidar sahiplerine 
iletmek istiyoruz.
Sokakta birleştik, sokakta kazanacağız! 
Gezi Parkı’na, emeğimize, yaşamımıza, 
doğamıza dokundurtmayacağız! 

Taksim Dayanışması
TMMOB İstanbul İKK, 

Taksim Dayanışması’nın bileşeni olup 
sekreteryası Mimarlar Odası ve 

Şehir Plancıları Odası tarafından 
yürütülmektedir.

....adım adım
kulaç kulaç
ilerliyor nehir
yoklayıp
araştırarak
tartıp
dengeleyerek
adım adım
pençe pençe
ilerliyor nehir
birdenbire koçbaşı
birdenbire ipek bir çarşaf
ve balıklar kurbağalar yosunlar
köprüler ve yoksul değirmenleri boz-
kırın
birdenbire bir uğultu
birdenbire bir kıyamet
bindirip
çekilerek
çekilip
toparlanarak
varıyor cüceleşip
devleşerek
varıyor

HASAN HÜSEYİN

Biberine gazına
Cobuna sopasına
Tekmelerin hasına
Eyvalllah eyvallah

Saldırın bana utanmadan sıkılmadan
Gözlerim yanar ama ezilmedim azal-
madım
Özgürüm dedim hala
Haklıyım dedim hala sana
İnsanım dedim hala
Vazgeçermiyim söyle bana.

Şamarı yüzümüze
Garezi dilimize
Şerefe hepinize
Eyvallah eyvallah

Kaldırın eli çekinmeden ve korkmadan
Meydanlar bizim unutmayın bu vatan 
bizim
Özgürüz dedik hala
Haklıyız dedik hala sana
İnsanız dedik hala
Vazgeçermiyiz söyle bana

DUMAN

TOPÇU KIŞLASI

Bu Topçu Kışlası her daim dert olmuş-
tur zaten…
İlk önce 3.Selim’in derdest edildiği 
Kabakçı Mustafa namındaki muhter-
imin “Şeriat İsterüz” diye çıkardığı 
isyan sırasında epey bir tahrip 
olmuştu binamız…
Sonra biraz onarılıp içine girilir hale 
geldiğinde tarihler 31 Mart’ı gösteri-
yordu.
Havasından mıdır suyundan mıdır 
bilemem,  gene “Şeriat isteriz” diye 
ayağa kalkanlar, epey bir kan dök-
tüler, milletvekilleri bakanlar bile 
öldürüldü. 
Bunun sonunda da 2.Abdülham-
it halledildi. Yani bu kışlanın sicili 
böyle…
Cumhuriyet döneminde burası yıkıldı, 
park haline geldi… Hoş o zamanın 
valisi Lütfü Kırdar’a, “Lütfücüğüm gel 
şurayı yıkma, gayet güzel çarşı olur, 
bir kısmını da otel olarak kullanır 
köşeyi döneriz” dediysem de dinle-
temedim. Buraya sosyal etkinlik alanı 
yapmaya niyetlenmiş ama daha sonra 
iktidar değişince o proje de rafa kalk-
mış, kışla yıkıldığıyla kalmış.
Eh günümüz rantsal dönüşüm 
dönemi… Toki, moki diye her yeri 
yıkıp yerine bir şeyler dikiyorlar. Son 
derece ilmi ve de bilmi çalışılıyor, 
fizik kuralları devreye giriyor. Boşluk 
kalmaz, boşluklar doldurulmalı. Ora-
da öyle bir boş alan varsa dolmalı. E 
dolarken de kitabına uymalı.  Şim-
di oraya doğrudan AVM yapacağım, 
rezidans yapacağım, otel yapacağım 
derse zaten gıcık olan halk gene isyan 
edecek. Ama akilli davranıyorlar “Biz 
oraya tarihi Topçu Kışlası’nı yap-
acağız” diyorlar tabii yıkılmış bir bina 
yeniden yapılınca aynı bina olmuyor. 
Zaten topçu yetiştirecek halimiz de 
yok. Neticede ortaya doğan görünüm-
lü şahin misali Kışla görünümlü bir 
AVM çıkacak… E böylece tarihe olan 
saygılarını da gösterecekler ve de 
Kabakçı Mustafa’nın ve İngiliz ajanı 
Derviş Vahdeti’nin ecdadı olarak 
cümlelerinin ruhlarını şâd etmiş ola-
caklar. 
Sadece o değil tabii Ayestefanos Rus 
Abidesi de yeniden yapılacakmış…. 
Pek hatırlayan olmaz, 1877’de Rus-
Türk savaşından sonra ölen Rusların 
anısına Ayestefanos’da yapılan bir 
anıttır. Yani bir yerde yenilgimiz-
in şerefine dikelen ilk emperyalist 
semboldür. Eh gelindi 1914’e keser 
döndü sap döndü netice itibarıyla he-
sap döndü. Millet sokağa dökülüp o 
anıtı yıkmaya başladılar, tabii bu ey-
lem hem 1917’deki çarlığın yıkılışının 
hem de Osmanlı’nın yerine yeni 
bir Cumhuriyet’in kurulacağının ilk 
sinyallerinden biriydi. Hatta yıkım 
esnasında kameramı kapıp olay ye-
rine vasıl oldum, lakin üzerinize afi-
yet cırcır olmuştum, bir türlü düzgün 
tutamayınca kamerayı yanımdaki 
dostum Fuat Uzkınay’a verdim o çek-
ti. Sonra da ilk Türk filmi olarak kay-
da geçti. İmdi o abideyi beri baştan 
ihya edeceklermiş. Pek bir yakışır, 
alt kısmını AVM yapanız, üst kısım-
larından pek güzel garsoniyer olur, 
kat kat bölüp kiraya veririz vallahi iyi 
para kırarız. Bu adamlardaki vizyona, 
girişimci ruha hayranım valla zaman 
zaman benim bile aklıma gelmeyecek 
şeyler yapıyorlar, kıskanmıyorum de-
sem yalan olur.

TAKSİM DAYANIŞMASI

NEHİRLER AKA AKAEYVALLAH

ORD. PROF. DR. ÂKİLDÂNE HERZEKAR
HASBIHAL

ERAY ÖZBEK
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COŞKUN GÖLE
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Taksim Gaz Festivali, çadırlı nöbet tutan 
gruba polisin, “Arkadaşlar, mangal yap-
mayın. Yangın çıkarsa sorumluluk ka-
bul etmeyiz” şeklindeki ikazı ile başladı. 
İkazı duymayan ve durmadan göbek 
atan nöbetçi grup, genel ahlaka mugayir 
bir şekilde ağaçlara sıkı sıkıya sarılınca 
olan oldu. Polis, ağaçlara sarılan kişile-

ri çözmek amacıyla TOMA araçlarındaki 
suyu göstericilere sıktı. Bu arada yet-
kililer, “AVM nereden çıktı? Sadece bir 
öteleme çalışması yapıyoruz” şeklinde 
bir açıklamada bulundu. Gruptakiler 
ise, “Polis fazla öteledi” diyerek tepki 
gösterdi. 

Müdahale sonrası gruplar, “Ayaklarımız 
uyuştu, biraz yürüyelim” diyerek, Harbi-
ye ve İstiklal Caddesi yönünde dağıldı. 
Bir grup ise, yanlarında getirdikleri 
minder ve taburelere oturarak, Tak-

sim Meydanı’nda oturma eylemi yaptı. 
Gruptakiler polisin tazyikli suyuyla 
karşılaşınca, “Maşallah, evdeki çeşmele-
rde bile bu tazyik yok…” şeklinde görüş 
belirterek, başını sabunladı. Bazı po-
lislerin, gözaltına aldıkları vatandaşlar 
ile hatıra fotoğrafı çektirirken, “Sorgu-
da görüşürüz” dediği öne sürüldü. Gaz 

Festivali’ne katılan turistler ise, “Ohh my 
God! Ben var turist, sen sıkıyor gaz…” 
diyerek polise sitem etti. Çünkü polisler, 
“İlaçlanmadık yer kalmasın” düşüncesi-
yle Metro İstasyonu’nu da gazlamıştı. 
Muhalefete mensup bir milletvekili, 
“Gazı kesin” demek amacıyla Doğalgaz 
Acil Hattı’nı aradı ancak sonuç alamadı. 
Festivalin 4. gününde polis ekipleri oto-
büslerine binip gidince eğlence sona 
erdi.

AHMET ZEKİ YEŞİL

TAKSİM GAZ FESTİVALİ SONA ERDİ

Gezi Parkı haberleri konusunda medyamız muhteşem bir sınav verdi, hemen he-
men hiçbiri olanları görmedi. Neden sonra görenler de olayı öyle bir yorumladılar 
ki şaştık kaldık. Başbakan bile beklemiyordu bu kadar yalamayı. Hangisini birinci 
seçeceğimize şaştık. 
Barış Manço bir zamanlar yaptığı programında yarıştırdığı bütün çocuklara on puan 
verip birinci ilan ediyordu. Biz de adam olacak çocuklar olarak gördüğümüz Fatih, 
Yiğit ve Rasim yavrularımızı on puan, on puan, on puan diyerek hepiciğini birden 
birinci yapıyoruz… Yılmak yok yalamaya devam çocuklar…

ADAM OLACAK ÇOCUKLAR

COŞKUN GÖLE

ATİLLA ATALA

MUSTAFA BİLGİNVA
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ASUMAN KÜÇÜKKANTARCILAR SEYİT SAATÇİ

MUSTAFA YILDIZ

I
Her aşk
    biraz yalnızlık
biraz hüzün.
    Usumda bir belirip
bir yitip giderken yüzün.
   Sen türkülerini
söyle köknarlara.
  Bin yıl sonra da
yeşil kalsın.

II
Kimsesiz koyaklarda
    rengârenk takaları
balıkçının;
    taşısın selamını
mavinin beyaza
   değdiği yere.
Sen türkülerini
   söyle köknarlara.
Bin yıl sonra da
   yeşil kalsın

             RAHİME HENDEN

YEŞİL KALSIN
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Mizah ve Karikatür Grubu Tarafından Hazırlanmıştır  

Yayın Kurulu: Atay Sözer, Cabbar, Canol Kocagöz, Dinçer Pilgir 
Grafi k Uygulama: Emre Bakan  

Obur Mizah’ın katkılarıyla  

Homurcular: Ahmet Erkanlı, Ahmet Zeki Yeşil, Akıldane Herzekar, Aslı Alpar, Asuman Küçükkantarcı, Aşkın Ayrancıoğlu, Atilla Atala, Barış İnan, 
Carlos Latuff, Cem Koç, Cemal Arığ, Coşkun Göle, Emre Yılmaz, Eray Özbek, Ergun Akleman, Ferit Avcı, Firuz Kutal, Gülsüm Cengiz, Halis Dok-
göz, Hülya Erşahin, Hüseyin Çakmak, İlker Ekinci, Kürşat Coşkun, Lütfü Çakın, Mehmet Tevlim, Mehmet Zeber, Mustafa Bilgin, Mustafa Yıldız, 
Nevin Elitez, Nuri Bilgin, Ömer Çam, Prof. H. Ökkeş, Rahime Henden, Sait Kapıcıoğlu, Savaş Ünlü, Seyit Saatçi, Sezer Odabaşoğlu, Şebnem Korur 
Fincancı, Tahir Öngür, Taner Özek, Tayfun Akgül, Uğur Deniz Kufl göz, Vahit Akça, Yılmaz Onay
E-posta: homurmizah@yahool.com 
Web Sitesi: http://homur.blogspot.com 

Obur Mizah’ın katkılarıyla  

 TMMOB -Mimarlar Odası’nın  KENT KÜLTÜR VE DEMOKRASİ FORMU Trabzon’da 
yapılıyor.
HOMUR Mizah ve Karikatür Gurubu’nun bu etkinlik kapsamında 11 Mayıs 2013 tari-
hinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlediği Çevre konulu karikatür 
sergisinde; suyun ticarileştirilmesine, nükleer santrallere, HES’lere karşı çizgiler yer 
almaktaydı. Ancak bu sergi Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu tarafından 
bir gece yarısı operasyonuyla kaldırıldı.

VAHİT AKÇA

ÖMER ÇAM

TAYFUN AKGÜL

LATUFF CARLOS (BREZİLYA)

ÖLÜMÜNÜN 50. YILINDA NAZIM’A SAYGIYLA

CE
M

AL
 A

RI
Ğ

SE
ZE

R 
O

D
AB

AŞ
O

Ğ
LUMUSTAFA BİLGİN

VAHİT AKÇA

TMMOB İstanbuk İKK 
Ölçü Dergisi Ekidir


