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TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!
İşçi ve emekçilerin birlik-mücadele-
dayanışma günü olan 1 Mayıs, 
AKP iktidarının emekçilere 
dönük yoğun saldırısı ve bu 
saldırıya karşı gösterilen 
direnişlerle geride kaldı. 
1 Mayıs 2008, öncesiyle 
ve sonrasıyla ülkemiz 
1 Mayıslarının en çok 
tartışılanlarından da biri 
oldu.

AKP, halka karşı 1 Mayıs öncesinden 
açık bir savaş ilan etmişti. İstanbul Valisi 
ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ağzından tehditler 
savrulmuştu. "Ayaklar baş olursa kıyamet kopar" 
denilerek, halk aşağılanmış, halka karşı "kıyameti" 
koparmakla korkutulmaya çalışılmıştı. Yapılmak istenen de 
aslında bir şeylerin "önlenmesi”nden ziyade halka gözdağı 

verilmesiydi. 1 Mayıs'a katılan DİSK'in, 
KESK'in, birliğimiz TMMOB'nin 

ve diğer demokratik kitle 
örgütlerinin yasadışı ilan 

edilmesi de bu gözdağının 
bir parçasıydı. AKP, 
demagoji ile Taksim'i 
gayrimeşru ilan etmeye 
çalışıyordu. Oysa Taksim 

1977'den beri 1 Mayıs 
alanıydı. 1977'de bu alanı 500 

bin emekçi doldurmuş, kutlamalar 
sırasında kitlenin üzerine kurşunlar 

sıkılmış ve 38 insanımız bu saldırılarda hayatını 
kaybetmişti. Taksim bu tarihten itibaren 1 Mayıs alanı 
olarak sembolleşmişti. Taksim'de 77'nin ertesi yılında da 
yüz binlerce kişilik 1 Mayıs kutlaması yapılmış, 79'da ise 
sıkıyönetim Taksim'de 1 Mayıs'ı yasaklamıştı. O gün bu 
gündür Taksim'de 1 Mayıs yasaktı.

İşte AKP iktidarı bu sıkıyönetim yasağını uygulamaya 
çalışıyordu. Maç kutlamalarına, yılbaşı etkinliklerine, 
konserlere, polis yürüyüşlerine izin verilirken emekçilerin 
1 Mayıs'ı 1 Mayıs Alanı'nda kutlama talepleri yasadışı 
ilan edildi. Bunun sonucunda on binlerce polis, panzer 
ve gaz bombalarıyla saldırılarak, 1 Mayıs emekçiler için 
bir "cehennem"e çevrildi. Uygulanan tam bir vahşetti. 
İstanbul savaş alanına döndü. Yüzlerce kişi saldırılar 
sonucunda yaralandı, 500'ün üzerinde insan gözaltına 
alındı, hatta halkın üzerine kurşun sıkıldı. Bu vahşetten 
hastaneler bile nasibini aldı, Şişli Etfal Hastanesi hasta, 
yaşlı, çocuk demeden biber gazına boğuldu. İktidarın 
karşısındaki sanki halk değil de düşmandı.

İktidarın öncesindeki yoğun çarpıtmalarına ve 1 Mayıs'taki 
saldırılarına rağmen tıpkı 2007 1 Mayıs'ında olduğu gibi, 
2008 1 Mayıs'ında da belirleyici olan işçi ve emekçilerin 
Taksim konusundaki kararlılıkları ve bunun sonucunda 
ortaya koydukları direniş oldu. Binlerce kişi panzerlere, 
coplara, gaz bombalarına rağmen Taksim'de ısrar etti 
ve bu ısrar 1 Mayıs alanın er ya da geç emekçilere 
açılacağının da en somut göstergesiydi.

TALEPLERİMİZ:

- Başta 77 1 Mayıs katliamı olmak üzere bütün 1 
Mayıslarda katledilen işçi ve emekçilerin sorumluları 
yargılanmalıdır.
-2008 1 Mayıs'ındaki halka dönük saldırıların sorumluları 
yargılanmalıdır.
-1 Mayıs resmi tatil ilan edilmelidir.
- Taksim1 Mayıs alanıdır ve Taksim üzerindeki 1 Mayıs 
yasağı kaldırılmalıdır.

YAŞASIN 1 MAYIS



H
a

zira
n

 2
0

0
8

 

9

[     ]1 MAYIS 2008

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE 
1 MAYIS SÖYLEŞİSİ

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan TMMOB-Öğrenci 
üyeleri 30 Nisan 2008 günü öğle saatlerinde öğrencilere 1 
Mayıs'ın önemini aktarmayı ve 1 Mayıs mitingine çağırmayı 
hedefl eyen bir söyleşi düzenlediler. Günler öncesinden 
üniversite meydanını panolara astıkları afi ş, poster ve 
duvar gazeteleriyle donatan öğrenciler 1 Mayıs söyleşisine 
katılmak üzere Şubemiz YK Başkanı Erhan Karaçay'ı davet 
ettiler. 

Erhan Karaçay, üniversite bahçesinde yaklaşık 100 kişilik 
öğrenci kitlesine 1 Mayıs‘ın önemini, 1977 1 Mayıs‘ında 
şahit olduğu olayları aktararak herkesin 1 Mayıs‘ta Taksim‘de 
olmasının bir yurtseverlik görevi olduğunu söyledi. 
Karaçay, Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde geçmişte yaşanan 
mücadelelere de değinerek, şimdi aynı üniversitede 
ülkesinin ve halkının çıkarlarını savunan devrimci-yurtsever 
gençleri görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.  

ŞUBEMİZDE 1 MAYIS SÖYLEŞİSİ 
YAPILDI

Şubemiz Alaettin Anahtarcı Salonu'nda 24 
Nisan 2008 tarihinde 1 Mayıs‘ı anlatan kısa fi lm 
gösteriminin ardında, Türkiye Devrimci Maden 
Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden-
Sen) Genel Başkanı Çetin Uygur‘la söyleşi yapıldı. 

Çetin Uygur konuşmasında, 1 Mayıs‘ın 
ülkemizdeki önemini anlattıktan sonra, geçmiş 1 
Mayıs‘lardan örnekler sundu. 2008 1 Mayıs‘ının, 
aynı zamanda demokratik muhalefetin eylem 
birliğini oluşturmasını temenni eden Çetin Uygur; 
önümüzdeki 1 Mayıs‘ın bu çerçevede daha da 
önemli olabileceğini vurguladı.
Yaklaşık 50 kişinin katıldığı söyleşi, karşılıklı 
konuşma ve sorularla devam etti. Taksim 
Meydanı'nın niçin önemli olduğu vurgusunun 
ağırlık kazandığı söyleşi, müzik dinletisiyle son 
buldu.


