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32 yıl sonra kitlesel 1 Mayıs kutlaması için 
yüzbinlerce emekçi Taksim Meydanı'nı 
doldurdu. Dolmabahçe, Şişhane ve Şişli'den 
saat 10:00 civarında hareket eden yürüyüş 
kolları öğleye doğru alana geldiler. Şubemiz 
üye ve yöneticileri de TMMOB kortejiyle 
birlikte Şişli kolundan yürüdü. 

Taksim’deki 1 Mayıs alanı sendika, meslek odaları 
ve derneklerin yanında katılan kurum, grup ve 
hareketlere üye 300 bini aşkın kişinin katılımıyla 
doldu, taştı. 32 yıl süren 1 Mayıs Alanı’nın tekrar 
emekçilere kazandırılması mücadelesinde en ön 
saflarda yer alan katılımcılar, bu zorlu mücadeleyi 
kazanmanın haklı gururunu taşıyorlardı. 1 Mayıs 
2010 kutlamalarının 32 yıl sonra hiçbir olumsuz 
gelişmeye sahne olmadan coşkulu bir biçimde 
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şenlik havasında kutlanması, 1977 yılından bu yana 
sürdürülen devlet terörünün, insanları korkutarak      
1 Mayıs'ın kutlanmasını engelleme, kutlamak isteyen 
kişi ve grupları acımasızca dağıtma uygulamalarının 
ne kadar temelsiz ve kasıtlı olduğunun gözler önüne 
serilmesini sağladı. 

Üç koldan Taksim’deki 1 Mayıs alanına yürüyüş 
kollarının gelmesinin öncesinde işçi ve kamu 
çalışanı sendikalarının konfederasyon başkanları 
1977 1 Mayıs‘ında öldürülenler  anmak için Kazancı 
Yokuşu'nun başına karanfiller bıraktılar. Öğlen 
saatlerinde alanın dolmasıyla birlikte, Konfederasyon 
başkanları kürsüden birer konuşma yaptılar. 

KESK Başkanı Sami Evren konuşmasında; 
güvencesiz çalışmak istemediklerini, Tekel işçilerinin 
mücadelelerinde haklı olduğunu ve 4-C‘nin kalkması 
gerektiğini belirtti. Sözlerine devam eden Evren; 
"Parasız eğitim ve sağlık hakkı, Kürt sorununda 
barışçıl çözüm istiyoruz. Tutuklanan belediye 
başkanlarının ve taş atan çocukların serbest 
bırakılmasını istiyoruz. Kirli savaşın bedelini işsizlik 
ve yoksulluk olarak ödemek istemiyoruz. Kayıt dışı 

ekonominin kayıt altına alınmasını, dolaylı vergilerin 
düşürülmesini, gelir vergisinde adaletsizliğin 
giderilmesini istiyoruz. Sigortasız çalışmak 
istemiyoruz. Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki 
engellerin, kamu çalışanlarına siyaset yasağının ve 
yüzde 10 seçim barajının kaldırılmasını istiyoruz" 
dedi. 

DİSK Başkanı Süleyman Çelebi; 1980'den önce 
öldürülen DİSK‘in kurucusu, eski Genel Başkanı 
Kemal Türkler‘in, demokrasi, barış ve kardeşlik için 
mücadele eden Abdullah Baştürk‘ün kürsüsünden 
seslendiğini söyledi. Bu kürsünün, en son 1978 
yılında kurulduğunu, 32 yıl boyunca da işçilere, 
emekçilere, kürsünün gerçek sahibi olan üretenlere 
kapatıldığını söyleyen Çelebi, ‘‘1 Mayısta, burada 
yine yan yana duruyor ve hep birlikte 1 Mayıs şarkısı 
söylüyorsak, bu hepimizin, Türkiye işçi sınıfının 
eseridir. Hepinizi, bu mücadelede alın teri, gözyaşı 
döken işçi sınıfının ve dostlarının demokrasi 
mücadelesini kutluyorum‘‘ dedi.

Konuşmaların yapılması ve meydanda toplanan 
kitlelerin 1 Mayıs kutlamasını bir şenlik biçiminde 
gerçekleştirmesinin ardından miting sona erdi. 
Geriye 30 yıldır korku ideolojisini savunan yetkililerin 
"Çünkü artık konsept değişti" biçiminde ifade 
ettikleri pişkinlikleri kaldı.
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