32 YIL SONRA TAKSİM’DE
1 MAYIS

3

2 yıllık mücadelenin ardından
Taksim 2010 yılında 1 Mayıs’a
yeniden ev sahipliği yaptı. 1
Mayıs başta Taksim olmak üzere tüm
Türkiye’de yüz binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Taksim Meydanı’nın 32
yıl sonra işçilere açılmasının coşkusu
tüm illerdeki etkinliklere de yansıdı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Elektrik Mühendisleri Odası da
kutlamalara geniş katılım sağladı.
Emekçiler, bedelini ödeyerek, direnerek
kazandıkları Taksim Meydanı’nda 32 yıl
aradan sonra 1 Mayıs İşçi ve Emekçi
Bayramı’nı kutladılar. Sabah saatlerinden itibaren Dolmabahçe, Şişhane ve
Şişli’de toplanmaya başlayan sendikalar, emek-meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, 1 Mayıs
1977’de alanda olanlar ve yakınlarını
kaybedenler, sanatçılar üç ayrı koldan
düzenlenen yürüyüşle Taksim’e girdiler.
TMMOB korteji, “Yılmadık, direndik, kazandık” yazılı pankartın arkasında yürü-
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yüşe katılırken, DİSK, KESK ve TTB ile
beraber Şişli üzerinden gelen kortejle
birlikte alana girdi. Yüz binlerce kişinin
geldiği alan yeterli olmayınca Gezi Parkı
da emekçilere açıldı.
Atatürk Kültür Merkezi önüne kurulan
platformda sanatçı Timur Selçuk ve
Ruhi Su Korosu tarafından seslendirilen “1 Mayıs Marşı”na alandakiler büyük coşkuyla eşlik etti. Organizasyon
komitesi adına sendika başkanları ve
Türk-İş ve DİSK’in belirlediği birer işçi

tarafından okunan bildiriyle devam
eden Taksim’deki kutlamaların coşkusu yurt çapında gerçekleştirilen diğer
illerdeki kutlamalara da yansıdı.
Ankara’da son yılların en görkemli
1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirildi.
1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı için
sabah saatlerinden itibaren Tren Garı
önünde toplanılmaya başlandı. Öğle
saatlerinde mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanı’na yürüyüşe geçen on
binler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla

taleplerini dile getirdiler. 20 binin üzerinde emekçinin katıldığı mitingde hep
birlikte 1 Mayıs Marşı söylendi.
İzmir’de de 1 Mayıs önceki yıllara göre
daha geniş katılımla gerçekleştirildi.
Kutlamaların adresi olan Gündoğdu
Meydanı’nda yapılan mitinge on
binlerce emekçi katıldı. İzmir’deki
kutlamalarda güvencesiz çalışma
ve özelleştirilmelere son verilmesi
ile demokratik anayasa talepleri dile
getirildi. <
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