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GER C  FA ST 
KALKI MALARA Z N 
VER LMEYECEKT R

Bas na ve kamuoyuna

Topkap  Saray ’nda düzenlenen sanatsal etkinli e 

yap lan sald r yla, bir kez daha gerici fa izan ayaklanma 

provas  yap lm t r.

Çin co rafyas nda ya anan olaylar da bahane edilerek, 

daha Sivas katliam n n 16. y ldönümünü yeni geride 

b rakt m z bu günlerde ayd nl a at lan ate in, yang n  

yeniden yakmak amac yla yap lan bu sald r y  nefretle 

k n yoruz.

10 Temmuzda Topkap  Saray ’nda düzenlenen sanatsal 

etkinlikte arap ikram ediliyor olmas  bahanesiyle 

yap lan bu sald r , görmezlikten gelinmemelidir. Bunun 

gerici fa izan bir kalk ma oldu u aç k olarak ortada 

iken, sorumlular n n elini kolunu sallayarak gezmesi, 

emniyet yetkilileri ve savc lar taraf ndan da görmezlikten 

gelinmemelidir. 

Bu tür sald r lar n deneme amaçl  ve toplumun bir 

kesimine yönelik “mahalle bask s n n” göstergesi oldu u 

art k herkesçe bilinmelidir.  

Bu sald r n n halklar n bir arada ya amas na yönelik 

oldu unu bilmekteyiz. Toplumun bilimden, ilerlemeden, 

demokrasiden yana güçleri olarak bu tür kalk malar 

kar s nda sessiz kal nmayaca  bilinmelidir. 

Bu sald r y  ve kalk may  yapanlar  iddetle k n yor, 

kendileriyle yüzle erek toplumu geriye ta yacak 

anlay lardan uzakla maya ça r yoruz. 

Sald r lar s ras nda ho görülü davran  gösteren emniyet 

güçlerinin ayn  ho görüyü demokrasi mücadelesi veren 

demokratik kitle örgütlerine sendikalara ve 1 may sta 

i çilere de niye gösteremediklerini soruyoruz.

Dünyada yayg nla t r lmaya çal lan çat ma ortamlar  

emperyalizmin bir oyunudur. Tüm demokrasi güçleri ile 

birlikte bu oyuna izin vermeyece iz.. 

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas  bu tür gerici 

fa izan ayaklanmalar n her zaman kar s nda olacakt r.

14 Temmuz 2009

10 Temmuzda Topkap  

Saray ’nda düzenlenen 

sanatsal etkinlikte arap ikram 

ediliyor olmas  bahanesiyle 

yap lan bu sald r , görmezlikten 

gelinmemelidir. Bunun 

gerici fa izan bir kalk ma 

oldu u aç k olarak ortada 

iken, sorumlular n n elini 

kolunu sallayarak gezmesi, 

emniyet yetkilileri ve savc lar 

taraf ndan da görmezlikten 

gelinmemelidir.
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