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İşten çıkarma yasaklanmalı, bütün işsizlere ve salgında işyeri kapananlara, bu 
koşullar devam ettikçe, yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ücret ödenmelidir. 

Kod 29 ya da başka tanımlar getirilerek, işten çıkarılmalara bahane 
olabilecek her tür istisna derhal kaldırılmalıdır.

TKP’nin Salgınla Mücadele Taleplerinden

ZORBALAR 
KALMAZ GİDER

İşçi sınıfı güçlüdür. Saraylar yıkar 
saltanatlar devirir. Ne padişahlara boyun 

eğmiştir ne de sultanlara. Bugün iktidarın 
en büyük korkusu ise işçi sınıfının gücünün 

farkına varması ve bir araya gelmesidir. 
İşte bu güç, bugün ülkemizi aydınlığa 

kavuşturacak ve emekçileri sömürenlerin 
saltanatına son verecek tek güçtür.

AKP iktidarı, pandemi sürecinde 
emekçilere hem yiyeceği ekmeği hem 
de yaşamak için gerekli olan aşıyı çok 

görüyor. Gerici ittifaklarına aşılar hediye 
eden iktidar, emekçilerden çaldıklarıyla 

da patronların çıkarını koruyor. İşten 
çıkarılmaların yasaklanması adıyla 

emekçileri ücretsiz izinlere yollayan 
şirketler kârlarına kâr ekliyor. 

Bugün emekçiler 1 Mayıs’ta yine yan 
yana gelecek. Kapanmadan dolayı işsiz 
kalan emekçiler dayanışmayla, sabahın 
kör vaktinde kalkıp vardiyasına gitmek 
için yola koyulan işçiler iş yerlerinde ve 
fabrikalarında, evden çalışma bahanesiyle 
ofis giderlerinin çalışanların üzerine 
yıkıldığı emekçiler evlerinde bir araya 
geliyor. 
Bugün hastaysak, yoksulsak ve işsizsek 
suçlusu iktidardır. Pandemi sürecinde 
yitirdiğimiz emekçilerin, işsizlerin ve 
çalışanların bu düzenden alacağı var. 
Hakkımız olanı almak, eşit ve özgür bir 
ülke kurmak için safları sıklaştıralım. 1 
Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma 
günümüz kutlu olsun.



Zenginliğini emekçi halkın fukaralığına borçlu olanlar
Eşitliği özgürlükten, adaleti vicdandan ayıranlar

Suyu, ağacı, toprağı, soluduğumuz havayı mal diye satanlar
Kadını kölesi, çocuğu malı sananlar

Dini siyasete, siyaseti paraya bağlayanlar
Çıkardıkları her yasa, imzaladıkları her kararnameyle işçi haklarına el uzatanlar

Salgını fırsata çeviren patronlar
İş cinayetini fıtrat diye anlatanlar

İnsanın insanı sömürdüğü bu düzeni değişmez sananlar
Kaybedecekler.

İşçi sınıfı kazanacak. 
Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke için...

İşçi sınıfı iktidarı mutlaka kurulacak.
İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun.

Yaşasın 1 Mayıs!

TKP’den 1 MayıS MeSajı

KUTLU OLSUN



1 Mayıs tarihi  
nereden geliyor?

1 Mayıs’ın tarihi, işçi sınıfının en önemli siya-
si taleplerinden birine dönüşen 8 saatlik işgünü 
mücadelesiyle doğrudan ilişkilidir. İnsanlık dışı 
boyutlara ulaşan uzun çalışma saatleri karşısında 
8 saatlik işgünü talebi patronlara karşı yürütülen 
en sert mücadele başlıklarından biri oldu.

ABD’de 1886 yılının Mayıs ayında günde-
me gelen grevlerle birleşen bu talep, büyük işçi 
eylemlerinin konusu olmuştur. Bu eylemle-
rin ardından 1888 yılında St.Louis’te toplanan 
Amerikan Emek Federasyonu, tüm sendikaların 
katılacağı bir kampanya ile bir yıl sonra 1 Mayıs 
tarihinde gösteriler düzenlenmesini karar altı-
na aldı. Ertesi yıl Paris’te ilk kongresi toplanan 
II.Enternasyonal’de, 1 Mayıs gününde işgününün 
kısaltılması için tüm dünyada işçilerin gösteriler 
düzenlemesi kararlaştırıldı. Bu taleplerle ilk 1 Ma-
yıs, 1890 yılında kutlandı.

Bazı kaynaklara göre ülkemizdeki ilk 1 Mayıs, 

1906 yılında kutlandı. Takip eden yıllarda Üsküp-
lü ve Selanikli işçilerin gerçekleştirdikleri miting-
lerle bu gelenek yaşatıldı. 1920 yılında 1 Mayıs 
işgal altındaki İstanbul’da kutlandı. 1922  
1 Mayıs’ında İstanbul ve Ankara’da iş bırakan iş-
çiler açıkhava toplantılarında buluştular. 1923 yı-
lında “Türkiye İşçileri Bayramı” ilan edilen 1 Ma-
yıs, hemen bir yıl sonra yasaklandı ve bu yasak 
70’li yıllara dek sürdü. Yasaklara rağmen 1 Ma-
yıslar çeşitli biçimlerde kutlandı. 1977 1 Mayısında 
ise Taksim Meydanı’nda bir araya gelen yüzbin-
lerce emekçinin üzerine ateş açılması sonucu on-
larca işçi yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.

Bugün 1 Mayıs’ta emekçilerin birlik, mücade-
le ve dayanışma gününü kutlarken işçi sınıfının 
üzerinde hiçbir gücün olmadığını, tarihin tekeri-
nin bunu her seferinde tekrar tekrar gösterdiğini 
hatırlatmak isteriz. Dün ve bugün olduğu, yarın-
larda da olacağı gibi. 



Dün itibariyle tam kapanmaya geçildi diye 
ilan ediliyor ama biz metal işçileri, işimizin başın-
dayız. Kapalı ve kalabalık atölyeyelerimizde ça-
lışmaya devam ediyoruz. Metal işçileri olarak alın 
terimizi, emeğimizi çalan patronlardan hesap 
soracağız. 

Yaşasın 1 Mayıs!
SARKuYSAn İşçİLERİ
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iŞÇilerden 1 Mayıs MesaJları

Yazılım emekçilerinin çoğu pandemi başından beri uzaktan çalı-
şıyor. Fazla mesailer, iş baskısı, mobbing çok daha fazla. En önem-
lisi de evlerde bizleri yalnızlaştırmaya çalışıyor patronlar. Ama 
bunların hiçbiri yetmiyor ve yazılım emekçileri bir araya gelmenin, 
esnek çalışma biçimlerine ses çıkarmanın yollarını buldular, bulma-
ya devam ediyorlar. Bunu daha güçlü ve örgütlü yapacağız. Hakla-
rımıza sahip çıkacağız. Bütün emekçilerin 1 Mayıs günü kutlu olsun. 

Yaşasın 1 Mayıs!
AYşE, YAZıLıM EMEKçİSİ



Emek sömürüsünün en şiddetli geçtiği sektörler-
den biri olan kafe barlarda pandemi süreciyle birlikte 
bu şiddet iyice ayyuka çıktı. Üç beş kuruş kısa çalış-
ma ödeneğine mahkum edildik. 2021’in 1 Mayısına 
girerken kafe bar çalışanları açlıkla terbiye ediliyor.

Emekçilere çaresizlikten başka birşey sunamayan 
bu hantal sistemin her gün saldırısını şiddetlendire-
bilmesinin sebebi, işçi sınıfının dağınıklığındandır. 

Sınıfımızın bir araya gelebildiginde sermayenin 

bu kadar rahat hareket etmeyeceğini biliyoruz! 
Açlıkla terbiye edilmeye çalışılan biz Kafe Bar 

Emekçileri de bir araya gelmenin, örgütlenmenin 
elzem olduğunu gördük.

Başka bir çıkış yolu yok! Emeğimizle yeni bir dün-
ya kuracağız.

Yaşasın 1 Mayıs!
YuSuf, KAfE-BAR EMEKçİSİ

TEB’de çalışıyorum. Bankalarda  işçiler emek-
lerinin söndürüldüğü bir ortamda ses çıkarmadan 
çalışıyorlar. İşsizlik korkusuyla işlerine dört elle 
sarılmak zorunda bırakılıyor. Salgın sürecinde ön-
lemler yeterli değil, çalışanlar ölümle burun buruna 
çalışıyor. 1 Mayıs Dayanışma ve Mücadele günü 
banka emekcileri için de bu nedenlerle önemli.

TEB EMEKçİSİ

1 yılı aşkındır salgında hiç durmadan aralıksız çalıştık, tam kapanma bile inşaatlara uğramadı. Sağlıksız 
koşullarda çalışmaya devam ediyoruz. İnşaat işçileri olarak bütün şantiyelerde yan yana gelmeye, örgüt-
lenmeye devam edeceğiz.

Öncelikle bütün işçi, emekçi ve birlik içinde hakkını arayan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi gününü kut-
luyorum.

AnKARA YAKAcıK şAnTİYESİ İşçİLERİ



soL TV’de her Perşembe günü yayınlanan Dünya’nın Politika-
sı programına bu hafta Yunanistan Komünist Partisi Merkez Ko-
mitesi Siyasi Büro Üyesi Yorgos Marinos konuk oldu. Programda, 
Lenin’in 151. doğum günü bağlamında öğretisinin güncelliği, ka-
rizmatik liderliği ve komünist partilerin mücadelelerine nasıl ışık 
tuttuğu konuşuldu.

İşçilerin ve emekçilerin sesinin daha da güçlenme-
si için, soL TV’ye abone olalım, çevrenizdeki dostları-
nızı da abone yapalım. Ayrıca “katıl” butonuna tıkla-
yarak gücünüz oranında kanala destek olabilirsiniz.

’de lenin KonuŞuldu

Pandemide hayat da sömürü de hiç durmadı. Çalışma-
nın serbest sokağa çıkmanın yasak olduğu bir 1 Mayıs’ı 
patronlara bayram yapmaya çalışanlara gereken cevabın 
verileceğine dair kuşkumuz yok. 1 Mayıs işçilerin umudu-
dur. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın örgütlü mücadelemiz. 

uLvİYE, TEKSTİL İşçİSİ

’den haberler...

Mağaza zincirleri, 
AVM’ler, özel okullar, ya-
zılım sektörü ve kültür 
sanat alanında çalışan 
emekçiler arasında etkisi 
hızla artan Birlik Sendi-
kası, bugün saat 15.00’te 
çevrimiçi 1 Mayıs özel 
yayını gerçekleştirecek. 
Sendikaya üye emekçi-
lerin katkılarıyla gerçek-
leştirilecek programı sen-
dikanın Youtube kanalı 
üzerinden izleyebilirsiniz. 

Birlik Sendikası’nın Youtube Kanalı’na abone olalım, çevremizi de abone yapa-
lım ki sendikanın sözü daha çok emekçiye ulaşsın.

BirliK sendiKası’ndan 1 Mayıs yayını



BioNTech’in CEO’su olan Prof. Dr. Uğur Şahin, kendisine 
yöneltilen bir soru üzerine, patent hakkından vazgeçmenin 
‘öyle basit bir konu olmadığını’ söyledi: 

“İçinde bulunduğumuz durum, hayatın kendisi gibi aslında. Her şey kontrolünüz altında değil her 
şeyi etkileyemiyorsunuz.(...) Bizim yapabileceğimiz üretim kapasitesini artırmaktır. Sorun lisans 
vermekle bitmiyor. Çünkü aşı üretimi 20 yıllık bir tecrübeye dayanıyor”
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“Tıka basa ‘tam kapanma’ böyle başladı: İşçiler 
burun buruna…

AKP iktidarının aldığı kapanma kararının ilk gününde 
milyonlarca emekçi işe gitmeye devam ediyor.”

soL Portal, 30 nisan 2021

“Kapanmayı 
tatil anladık
17 Mayıs’a kadar 
kesintisiz “tam 
kapanma” sürecine 
göre Türkiye’de 
kısıtlamaları “tatil” 
gibi algılayanlar, 
endişeye neden 
oldu.” 
Yeni şafak, 30 
nisan 2021

“Kapanmanın ilk gününde 
şaşkına çeviren yoğunluk!

(...)Kentte bazı noktalarda 
da trafik yoğunluğu oluştu. 
Kısıtlamadan muaf olanlar 
yoğunluktan dolayı şaşkın 

olduklarını dile getirdi.” 
hürriyet, 30 nisan 2021

Üç TARZ-ı 

SİYASET

1 Mayıs Cumartesi 21.00

Türkiye Komünist Gençliği üyelerin-
den oluşan koro, seslendir-
diği marş ile 1 Mayıs’ı se-
lamladı. Videoya karekodu 
okutarak ulaşabilirsiniz. 

TKG KoRoSu 1 MAYıS’ı 
SELAMLADı


