Bizlerin Ellerindedir Gelen Işıklı Günler...
TÜRKİYE’DE 1 MAYIS’IN
TARİHİ YASAKLARIN,
BASKILARIN, TARİHİDİR!
Anadolu’da ilk kez 1 Mayıs
Osmanlı döneminde, 1905 yılında İzmir’de kutlanmış, bunu
1909 Üsküp kutlaması izlemiştir. İstanbul’da ilk kez 1 Mayıs
kutlaması 1910’da yapılmıştır.
1920 1 Mayıs’ı işgal idaresinin ve
Osmanlı hükümetinin yoğun
baskılarına rağmen kutlanmış,
emekçiler Haliçten başlayarak
Karaköy üzerinden Beyoğlu’na
kadar “Bağımsız Türkiye” yazılı
bir pankartla yürümüşlerdir.

verilmemiş 1935 yılına kadar
hemen hemen her yıl ancak
gizli olarak kutlanabilmiştir. 1
Mayıs’ın bundan sonraki tarihi
“yasak”larla yazılmıştır.
1935 yılında “Ulusal Bayram ve
Genel Tatiller Hakkında Kanun”
adıyla çıkarılan düzenleme ile 1
Mayıs “Bahar ve Çiçek Bayramı” olarak genel tatil günlerine
dahil edilmiştir.

Günlerin
bugün
getirdiği, baskı
zulüm ve kandır.
Ancak bu böyle gitmez,
sömürü devam etmez,
Yepyeni bir hayat
gelir, bizde ve her
yerde.

1923 1 Mayıs’ında çok sayıda
yerli ve yabancı işletmede çalışan emekçiler greve çıkmıştır.
Grev taleplerinin arasında “yabancı şirketlere el konulması,
1 Mayıs’ın resmen işçi bayramı
olarak tanınması, sekiz saatlik işgünü, hafta tatili, serbest sendika ve grev hakkı”
yer almıştır. Yapılan eylemler sonucunda
birçok işçi tutuklanmıştır.

Cumhuriyet Sonrası, 1924 1 Mayıs’ını “İşçi
Bayramı” olarak kutlamak isteyen işçilerin
bu eylemi engellenmek istenmiş, sekiz saatlik işgünü için bildiri dağıtan birçok işçi
tutuklanmıştır.
1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu
sonrasında da 1 Mayıs kutlamalarına izin

27 Mayıs 1960’dan sonra da “yasaklar” yaşanmaya devam etmiştir. Toplu Sözleşme, Grev ve
Lokavt Kanunu’nun kabul tarihi
olan 24 Temmuz, işçi sınıfına 1
Mayıs’ın yerine bayram olarak
dayatılmış, ancak bu girişimlerin
hepsi, kararlı mücadeleler sonucu geri püskürtülmüştür.

Türkiye tarihinde o tarihe kadarki en kitlesel 1 Mayıs, 1976’da kutlanmıştır. Bu miting DİSK’in öncülüğünde Taksim Meydanı’nda yapılmış, o gün Taksim
Meydanı’nı 400 bin emekçi doldurmuştur.
1890 Yılından bu yana 1 Mayıs emekçilerin
“Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”
olarak tüm dünyada coşkuyla kutlanmaktadır.
Emekçilerin en temel taleplerinin ortaya konduğu bir
mücadele günüdür. 8 Saatlik işgünü mücadelesinden
doğmuş olan 1 Mayıs; günümüzde de emekçilerin
adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve insanca yaşam
talepleri için mücadele ettikleri bir gündür.
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SABAHIN BİR SAHİBİ VAR, SORARLAR BİR GÜN SORARLAR!

977 yılındaki gösterilerin daha bir görkemli
kutlanmasından tedirgin olan hâkim sınıfların baskı ve engellemelerine rağmen Taksim
Meydan’ındaki mitinge beşyüzbin emekçi katılmıştır. Saat 14.30’da başlayacak olan kutlamalar
için alan, sabahın erken saatlerinde itibaren İşçiler, emekçiler, öğrenciler, kadınlar, çocuklar tarafından, hınca hınç doldurulmuştur.
Dönemin DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in
konuşmasının sonlarına doğru, çevredeki binalardan halkın üzerine ateş açılması sonucunda
yaşanan paniğin ardından 37 emekçi yaşamını
yitirmiş, 200’den fazla emekçide yaralanmıştır.

1987 yılında 1980 Askeri darbesinden 7 yıllık aradan sonra, sendikalar öncülüğünde bazı milletvekilleri, aydın, sanatçı ve bilim insanları ile birlikte
yaklaşık 1000 kişilik bir grup Taksim Anıtı’na 1
Mayıs şehitlerini anmak üzere çelenk bırakmak
istemiş. emniyet güçleri sadece milletvekillerinin
araçla anıta ulaşmasına izin vermiştir.

1979 yılında Sıkıyönetim Komutanlığı İstanbul’da
mitinge izin vermemiş, 1 Mayıs İzmir Konak
Meydanı’nda kutlanmıştır.

1 Mayıs 1989 Taksim’de bir araya gelen kitleye
polisin saldırısı sonucu Mehmet Akif Dalcı isimli bir işçi yaşamını yitirmiştir. 1990 1 Mayıs’ında
Taksim’e yürüyüşe emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu İTÜ öğrencisi Gülay Beceren felç olmuştur.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin yasaklar zincirinde 1 Mayıs da yerini almış, yeni bir yasaklı dönem başlamıştır. Ama tüm bu yasaklara rağmen
kısa süreli iş bırakmalar, bayramlaşmalar, bildiri
dağıtılması gibi etkinliklerle, bu onurlu günün

1980 sonrasının en kitlesel mitingi 1996 yılında
gerçekleştirilmiştir. Kadıköy’ü dolduran yaklaşık
150 bin emekçiye rağmen emniyet güçleri tarafından açılan ateş sonrası 3 kişi yaşamını yitirmiştir.

H

HİÇBİR KORKUYA BENZEMEZ HALKINI SATANIN KORKUSU

er dönem siyasi iktidarlar, gelişen toplumsal muhalefetten, eşitlik, adalet, barış ve
insanca yaşam taleplerinden korkmuşlar,
gelişen toplumsal muhalefetin önünün kesmek
için akla hayale gelmeyecek provakosyanlar ve
katliamlar yapmaktan çekinmemişlerdir. Bu ülkede 1 Mayıs ve Taksim Meydanı paranoyaları
yaratanlar 1977 1 Mayıs’ında o dönemin nüfusuna oranla yalnızca İstanbul’da beşyüzbin kişinin katıldığı 1 Mayıs’ı kan gölüne çevirmişlerdir.
Yıllarca kitlelerden soyutlanmış alanlara hapsedilmeye çalışılan 1 Mayıs mitingleri, ne zaman ki
kitleselleşmiş, 1996 Kadıköy 1 Mayıs’ında olduğu gibi provoke edilmiştir.
2007 yılında DİSK’in öncülüğünde 1977 yılında Taksim Meydanı’nda katledilen 37 emekçiyi
anmak ve katliamın sorumlularını ortaya çıkartmak talebi ile 1 Mayıs mitinginin Taksim’de
kutlanması talebi, AKP iktidarı tarafından baskı
ve zorbalıkla her türlü faşizan yöntemler kullanılarak bastırılmaya çalışılmıştır. 2008 1 Mayıs’ı
da aynı görüntülere sahne olduktan sonra 2009
yılında makul çoğunluk tabir edilen bir kitle 1
Mayıs’ı Taksim’de kutlamayı başarmıştır.
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anısının belleklerden silinmesine izin verilmemiştir.

Verilen mücadele sonuç vermiş, nihayet 2010

yılında 1 Mayıs kutlamalarına açılan Taksim’de
yüz binlerin katılımı ile demokrasi şöleni yaşanmıştır. AKP’nin Taksim’e tahammülü 3 yıl sürmüştür. Her geçen yıl kutlamalara katılımın artması baskı, şiddet ve ötekileştirmeden beslenen
AKP’yi rahatsız etmiş olsa gerek 2013 yılında
tekrar Taksim’i kutlamalara kapatmıştır. (burada enteresan bir durum da dönemin Başbakan’
R.T.Erdoğan’ın Taksim Meydanı’nı kutlamalara
açıp övünç kaynağı yaptığında da, kutlamalara
kapatıp eleştiri konusu yaptığında da sorgulamadan Başbakan’ı alkışlayan ve AKP’yi destekleyen bir kitlenin var oluşudur)
AKP’nin anti demokratik uygulamaları ve 2013
1 Mayısı’nda uygulamaya konulan faşizm bir
ay sonra başlayan gezi isyanını da tetiklemiştir.
3-5 saatliğine emekçilere çok görülen Taksim’in
günlerce emekçilerin inisiyatifin de olduğunda
neler olacağını dost düşman herkes görmüştür.
İstanbul’un kalbi Taksim’de paranın pulun yerini
dayanışmanın aldığı, yaşlısı- genci, alevisi- sünnisi, kürdü-türkü, inananı-inanmayanı, kadınıerkeği, her görüşten insan eşitlikçi, özgürlükçü,
barışçıl, bir toplumsal yaşamın kısa sürelide olsa
bir örneğini vermişlerdir.

günlerin bugün getirdiği baskı,
zulüm ve kandır...
Grevler komik gerekçelerle erteleniyor!
Kıdem tazminatları gasp edilmek isteniyor!
İşsizlik sigortası yağmalanıyor!
Emeklilik hakkı gasp ediliyor!

ancak
bu böyle
gitmez!

Temel kamu hizmetleri her geçen gün daha fazla paralı
hale geliyor!
Kamuda iş güvencesi kaldırılmaya çalışılıyor!
Emek alanı tamamen taşeronlaştırılmak isteniyor!
İş kazalarında rekora koşuyoruz!
Soma’da ülke tarihinin en büyük işçi katliamı yaşanıyor,
301 kardeşimiz cinayete kurban gidiyor!
Ermenek’te 18 maden işçisi diri diri sular altında kalıyor!
Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün
artıyor!
Kamuda kadrolaşma her geçen gün artarken, liyakat ve
kariyer ilkeleri ayaklar altına alınıyor!
Kamu emekçilerinin adalet ve eşitlik talebi yok sayılıyor!
2014 yılı itibariyle “yardıma muhtaç insan” sayısı, 30
milyon 500 bine yükseliyor!
Nüfusun % 39’unun aylık geliri 270 liranın altında!
2002 yılında 6 milyar lira olan vatandaşların bankalara
olan borçları Şubat 2015 itibariyle 357 milyar lirayı aştı!
Batık tüketici kredileri 127 kart, batık kredi kartı borçları
ise 24 kat artış gösterdi!
IMF’ye borç bitti, dünyaya borç 400 milyar doları aştı!
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.301 TL, yoksulluk sınırı
4.328 TL oldu!! (Türk-İş)
Asgari ücrete günlük 1 TL artış yapıldı, asgari ücret bir
üst vergi dilimine girdi!
En büyük yolsuzluklar AKP döneminde yaşandı!
Tarafsızlık yemini eden Cumhurbaşkanı, siyasi parti lideri
gibi davranıyor!
Toplumsal muhalefeti susturmak için, yasalar
çıkartılıyor!

Baskı yasalarına,
yoksulluğa, işsizliğe,
taşeronlaştırmaya,
güvencesizliğe, esnek
çalışmaya, mobbinge,
iş cinayetlerine,
kadına yönelik
şiddete ve kadın
cinayetlerine dur
diyecğiz!
Savaşa karşı barışı,
ayrımcılığa karşı
eşitliği, haksızlığa
karşı adaleti,
şovenizme karşı
kardeşliği, yoksulluğa
karşı insanca bir
yaşam mücadelemizi
1 Mayıs’ta da
yükselteceğiz!

AKP’YE TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir!

Başta Taksim Olmak Üzere Alanları
Dolduralım, 1 Mayıs Coşkusunu
13 Mayıs Grevine Taşıyalım!
YAŞASIN 1 MAYIS!
Bıjî 1 Gûlan! Biræ Fæcærænt 1 Maj!
Nagdzara Akuızayt Latsaramdz! Deqkal Xuld 1 May!
Yahya Mayu Nihe 1 İyor! Worepsew 1 (Zi) Jöneğu!
Profte 1 Mai!

Eşit, Özgür, Demokratik ve Laik Bir Türkiye İçin

1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ!
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