
Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği
Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği

İşçiler, kardeşler!

Bundan 160 yıl önce Amerika ve Avrupa işçi 
sınıfı 8 saatlik işgünü için mücadele başlattı. İler-
leyen yıllarda 8 saatlik işgününü grev, direniş ve 
kitlesel mitinglerle patronlara zorla kabul ettirme-
yi başardı.

O günden beri 1 Mayıs işçilerin Uluslararası 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kut-
lanıyor.

1 Mayıs emeğin ve alın terinin günüdür.

Sömürüye, işsizliğe, yoksulluğa, ezilmeye ve 
emperyalist talan savaşına işçilerin “hayır” dediği 
günün adıdır 1 Mayıs!

1 Mayıs uzun iş saatlerine, düşük ücretlere ve 
ağır çalışma koşullarına karşı duran dünya işçile-
rinin tarihsel mücadele sembolüdür.

İşte bu nedenle her 1 Mayıs sabahı, dünyanın 
dört bir köşesinde; dilleri, renkleri ve dinleri farklı 
olan milyonlarca işçinin kalbi aynı duyguyla çar-
par.

1 Mayıs işçi sınıfınındır. 1 Mayıs’a sahip çık-
mak ve dünya işçilerinin kardeşlik bayrağını yük-
seltmek tüm işçilerin görevidir.

Kardeşler!

Bizden önce yaşamış işçi kuşakları kendilerini 
savunmak ve haklarını geliştirmek için sendika-
lar ve sosyalist işçi partileri kurdular. Çok büyük 
mücadeleler verdiler; ekonomik, sosyal, demok-
ratik-siyasal haklar elde ettiler.

İşçiler yan yana gelmeden, örgütlenmeden ve 
mücadele etmeden hiçbir hak elde edemezler. İş-
çilerin birlikleri zayıfladığı zaman patronlar saldı-
rıya geçer.

Ne yazık ki birliğimizi koruyamadığımız için 
son 35 yıldır ağır saldırılar altındayız.

Patronlar sınıfı ve onlara hizmet eden hükü-
metler birçok ekonomik, sosyal ve demokratik 
hakkımıza el koydular.

Bugün Türkiye’de işçilerin çalışma ve yaşam 
koşulları son derece kötü.

Çalışma yasaları değiştirilerek taşerona dayalı 
esnek ve güvencesiz çalışma düzeni yerleştirildi. 
Kadrolu işçiliğe büyük bir darbe indirildi. Ücret-
ler baskılandı ve yıllar içinde reel ücretler (alım 
gücü) düşürüldü. İş saatleri uzatılırken, emeklilik 
yaşı yükseltildi.

Gözünü kâr hırsı bürüyen sermaye sınıfı, hiç-
bir düzen ve kural tanımıyor. En basit iş güvenliği 
önlemini bile almadıkları için her ay 150’ye yakın 
işçi iş cinayetlerine kurban gidiyor. 2014’te 1886, 
2015’te ise 1730 işçi iş cinayetlerinde yaşamını 
kaybetti.

İşçiler, kardeşler!

İşçilerin canı patronların ve AKP hükümetinin 
zerrece umurunda değil.

Onlar işçileri kölelik koşullarına mahkûm et-
mek istiyorlar.

Nitekim hükümet, işçilerin köle gibi kiralanma-
sının önünü açacak özel istihdam büroları yasası-
nı Meclis’e sunmuş bulunuyor. İşçileri işe alacak 
bu bürolar, isteyen patrona saatlik, günlük, aylık 
veya yıllık olarak kiralayacak. Böylece uzun süre 
bir işyerinde sigortalı çalışma hakkını da kaybe-
den işçiler, pazardaki yük hayvanı veya köle gibi 
muamele görecekler.

İşçilerin iş güvencesi anlamına gelen kıdem 
tazminatına el konulmasıyla bu kölelik düzeni 

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın İşçilerin 
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daha da pekişecek. Kıdem tazminatı engelinden 
kurtulan patronlar, istedikleri zaman istedikleri iş-
çileri işten atacaklar.

Yani patronlar sermayelerini büyütürken, işçile-
rin çalışma ve yaşam koşulları daha da çekilmez 
hale gelecek.

Kardeşler!

Tüm hükümetler gibi AKP hükümeti de serma-
ye düzenini ayakta tutmak için çalışıyor. Bu düzen 
paranın egemenliğine dayalı kapitalist kâr düzeni-
dir.

Bu düzende insana, insanın mutluluğuna, ba-
rışa ve kardeşliğe değil paraya-sermayeye önem 
veriliyor.

Bugün tüm dünyada etkili olan ekonomik kri-
zin, Ortadoğu’da yoğunlaşan savaşın, işçilerin sö-
mürülmesinin nedeni kapitalist kâr düzenidir.

Ortadoğu’da milyonların canını alan, milyonla-
rı göçmen haline getiren, milyonlara acı çektiren 
savaş bir emperyalist talan savaşıdır. Emperya-
list-kapitalist devletlerin amacı pazar ve yatırım 
alanlarına, enerji kaynaklarına el koymak, kendi 
ülkelerinin patronlarını daha da zengin etmektir.

AKP hükümeti de, Ortadoğu’daki paylaşımdan 
pay kapmak ve patronlara alan açmak istiyor. Bu 
nedenle Suriye’deki iç savaşı kışkırtmış ve doğru-
dan onun bir parçası olmuştur.

Kardeşler!

AKP hükümeti, Ortadoğu’da büyük güç olma 
hayalleri kuruyor. “Şanlı Osmanlı’dan Büyüyen 
Türkiye’ye” diyerek maceracı emperyalist siyaseti-
ni toplumda meşrulaştırmaya çalışıyor.

Bu maceracı siyaseti sürdürmek isteyen AKP ve 
Erdoğan, tepeden, devlet eliyle toplumu kontrol 
altına alıyor.

En küçük muhalefetin bile ezildiği; yürütme, 
yargı ve yasamanın tüm yetkilerinin Erdoğan’da 
toplandığı bir iktidar kurulmak isteniyor. Erdoğan, 
her türlü tartışmaların ve eleştirilerin dışına çıkarak 
mutlak bir lider olmak istiyor. Geçmişte Alman-
ya’da Hitler ile özdeşleşen bu rejimin adı faşizmdir.

İşte başkanlık sistemi ve yeni anayasa tartışma-
ları bu hedefle topluma sunuluyor. Amaç demok-
ratik bir anayasa yapmak değil, Erdoğan’ı mutlak 
güç haline getirecek başkanlık sisteminin önünü 
açmaktır.

Toplumu böyle bir rejime mecbur etmek için 
bizzat tepeden, devlet eliyle kriz ve kaos yaratılıyor; 

yaratılan korku ortamında kitlelerin iktidara kayıt-
sız koşulsuz biat etmesi amaçlanıyor.

Bu nedenle dün Kürt sorununun varlığını kabul 
edip “çözüm süreci” diyen AKP ve Erdoğan, bu-
gün “sonuna kadar savaş” diyor.

“Terörle mücadele” adı altında Kürt kentlerinde 
akıl almaz bir savaş yürütülüyor. Milliyetçilik kışkır-
tılıyor, insanların dini duyguları istismar ediliyor. 
Toplumdaki gerilim tırmandırılırken, Türk ve Kürt 
halklarının arasına nifak tohumları ekiliyor. Biz iş-
çiler savaş da istemiyoruz, düşmanlık da!

Kardeşler!

Egemenler, bir taraftan çok büyük acılara yol 
açan ve daha da açacak olan maceracı bir siyaset 
izlerken, öte taraftan da işçilerin haklarına saldırı-
yor ve bizleri köle gibi yaşamaya mahkûm ediyor-
lar.

Ama bir yerde baskı, zulüm ve sömürü varsa, 
orada direniş ve dünyayı değiştirme isteği de var-
dır. Ezilenler her daim zalim egemenlere karşı mü-
cadele etmişlerdir.

Gelin işçilerin birliği ve halkların kardeşliği te-
melinde 1 Mayıs’a sahip çıkalım! Zalimlere ve sö-
mürücülere karşı işçilerin dayanışmasını ve taleple-
rimiz için mücadeleyi büyütelim:

• Ücretler Yükseltilsin, İş Saatleri Kısaltılsın, 
Taşeron Yasaklansın!

• İş Güvenliği Önlemleri Alınsın, İş Cinayetle-
rine Son!

• Tüm İşsizlere İş! Herkese İş Güvencesi!

• Kıdem Tazminatımızdan Elinizi Çekin!

• Kiralık İşçi Bürolarına Hayır!

• Herkese Parasız ve Nitelikli Sağlık Hizmeti!

• Polis Devletine, Faşist Uygulamalara ve Baş-
kanlık Rejimine Hayır!

• Ezilen Kürt Halkının Demokratik Talepleri 
Karşılansın!

• Emperyalist Savaşlara Hayır!

• Demokratik Hak ve Özgürlükler Üzerindeki 
Sınırlamalar Kaldırılsın!

• Siyasal, Sendikal Baskılara Son!

Yaşasın 1 Mayıs!

Bijî Yek Gulan!
زنده باد اّول ماه مه
عاش االول من ايار
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