
Dortmund çağrısı; Dünya emekçileri ile TAKSĐM’e!  

1 MAYIS 
Enternasyonal olacak 
Türkiye Emek örgütleri 1 Mayısı ‘ülke çapında ve İstanbulda birlikte kutlama kararı’ 
aldılar. Bu tarihi karar sadece Türkiyede coşku yaratmadı. TEKEL işçileriyle 
dayanışma için onlarca Sendika ve Konfederasyon Ankaraya gelmişti. Başta bu Sendikalar olmak üzere tüm Avrupa 
ve Dünya Emek örgütleri de nihayet gerçekleşen birlik ve beraberliğin memnuniyet ve sevincini yaşıyor. Türkiyenin 
Emekçileri ve Sendikal hareketi uluslararası sermayenin Neo-liberal icraatlarına, krizin yıkıcı ve çetin sonuçlarına 
karşı TEKEL işçilerinin dramatik ve yiğit direnişleriyle açtıkları birlik, dayanışma ve kararlılık yolundan yürümeye 
hazırlanıyor. Sendikalar 33 yıldır ve artık aşağılama düzeyinde devam eden yasak ve icazetten kurtulmak istiyor. 
İstanbul Emekçileri üç kuşaktır süren bir davayı sonuçlandırmak ve tarihe vefa borcunu ödemek istiyor.  
 

6 Konfederasyonun kararı temel haklar konusunda sadakatli bir duruşun ve demokratik cesaretin ifadesidir. Zira 
Türkiye Sendikaları sadece tarihi değil, geleceği de sınıfın göz ışığıyla aydınlatmak için harekete geçiyorlar. Bu 
sürece katkıda bulunan, emek veren tüm Sendika yöneticileri ile üyelerini ve Demokratik örgütleri kutluyoruz;  
YOLUNUZ AÇIK OLSUN! 
 

Dayanışma yoğunla şarak sürmeli;  AP-Kültür Konseyine Mektuplar gönder elim! 
İstanbul Valiliğinin Taksim Meydanında Kultlamalara izin vermesi Emek hareketinin tarihsel ve demokratik bir 
kazanımıdır. Yüzbinlerce emekçinin katılacağı 1 Mayıs ve Temmuz ayında yapılacak ‘Avrupa Sosyal Forumu’ 
çerçevesindeki etkinlikler nedeniyle tüm dünya emek orgütleri ve demokratik kurumların gözü Istanbuldadır. Bu 
nedenle  İstanbulu Kültür Başkenti ilan eden AP-Kültür konseyi ve Brüksel nezdinde çalışmalar devam etmelidir. 
Aşağıdaki Adrese (Fransızca İng. yada Alm.) Mektup Yazarak Valiliği ve Emniyetini Temel demokratik hakları kalıcı 
olarak tanınmasi talebi bildirilmelidir. Kültür başkenti, Devlet terörü ve Polis şiddetinin 
başkenti yapılmamalıdır. Rat der EU, Bildung und Kultur, Rue de la Loi 175, B 1048 
Brüssel, Fax:0032-2-28169 34, e-mail; secretariat.dgi-eyca@consilium.europa.eu  
 

2010 Yılında yasaklar tamamen kalkmalı, şiddete son verilmelidir! Ne Taksim 
meydanı nede yan sokalarda devlet terörü istemiyoruz. Valilik, Emniyet ve İçisleri 
Bakanlığı sınırsız gösteri ve yürüyüş hakkını tanıdığını açıklamalı, Sendikaların 
çağrısını yaptıkları İzinli  Mitinge katılmak üzere, yönü Taksim olan hiç bir emekçi 
topluluğunun gösterisi yasadışı sayılmamalıdır.  
 

Çünki İstanbul Demokrasiyi haketmiştir! Hak ve özgürlükler genişleyip, demokrasi 
yerleşmeye başladıkça herkes görecektirki; tek bir çiçek ciğnenmeyecek, bir cam 
kırılmayacaktır. Taksimdeki barışçı ve yığınsal 1 Mayıs İstanbula yakışacaktır. 
Bunun sorumluluğu ise Valilik ve İstanbul Emniyetinin tutumuna bağlıdır.  
 

Demokrasi, Birlik ve Dayanı şma için İstanbul’a! 
Emek kutsal Emek örgütleri ise kadim’dir! Sınıfın ve emekçilerin Ahde-Vefa’sı olan 
Dayanışma emek hareketinin iki asırlık tarihinde anlamını buldu. Aydınlık yarınlar 
isteyen herkes için, yeniden keşfedilmeye değer tarihsel bir mirastır. Sadece farklı ve 
ayri olana empati, paylaşma, Dar’da ve Zor’da olana yardım değil, aynı zamanda 
barış, sosyal-adalet, eşitik ve özgürlük kavramları ile temel insanlık erdemlerinin de 
bileşenidir. Bu erdemler, işçilerin bereketli ellerinde büyüyüp TEKEL işçilerinin dediği 
gibi ‘ONURLU BİR GELECEK’ olarak gelecek kuşaklara devrolacaktır. 
 

Dortmund’lu ve NGG’li Sendikacılar olarak bu duygularla 1 Mayısın İstanbulda 
Enternasyonal Kutlanması çağrısı yapıyoruz. Pekçok Sendika ve Kitle örgütü 
temsilcileri yanında AP ve Federal Milletvekilleri yerlerini ayırttılar.  
 

İstanbulda 1 Mayıs Enternasyonal olacak! Her dil, ulus ve renkten emekçiler �ikago 
türkülerini beraber söyleyeceğiz. 77’nin yarım kalan coşku ve mirası için! Kemal 
Türkler’in sınıfa adanmış yaşamı, Taksimde kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve 89 ’da 
kurşunlanan M.Akif Dalcı’nın hatırası için!  Adil ücret, yeterli gelir, Demokrasi ve Sosyal Adalet İçin!  Paranın gücü ve 
iktidarına karşı İşçi Dayanışması için! Uluslararası sermayeye karşı ortak mücadelenin köprüsü olabilmek için! 
 

Protesto edip, imza verin ve Delegasyona katılın!  
Esas amacımız Brüksele binlerce Protesto mektubu göndermektir.Ayrıca yıllardır birlikte çalışırken ekmek 
bölüştüğünüz, beraber mücadele ettiğiniz sendikacı, temsilci ve dostlarınıza sorun. Onları, Turist olarak zaten 
tanıdıkları Türkiyeye, bu kez işçi ve Emekçi eylemine davet edin. Severek ve isteyerek Delegasyona katılıp İstanbula 
geleceklerini göreceksiniz. 1 Mayıs 2010 Türkiye  Demokrasisi ve sendikal hareketi açısından unutulmaz ve tarihsel 
bir gün olacaktır. Dayanışma bayrağını istanbulda açmak amacıyla, Türk-İş, Tek Gıda İş, TÜMTİS, Deri-İş, Hava-İş, 
DISK, Birleşik Metal İş ve KESK Sendikalarının davetlileri olarak 30 Nisan Akşamı İstanbulda buluşalım! Glück Auf! 
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Sendika Bayrakları 
Karanfil ve Türkülerinizle  

İstanbula! 
.. 
Ne istiyorsunuz? 
Hangi bilgi, hangi erdem? 
Hepsi var; Ruhr ordusu,  
bayern iktidarı  
Ve Weimar Cumhuriyetinde. 
... 
Brand’ dan Bebele Uzandık 
Kucaklamak için geçmi şi. 
Geleceği şaşırmayın Çocuklar. 
‘Kumpel Ali’ tarihe kalsın. 
Mühsam’ın tutkularına titreyin. 
Sofi’nın hayalleri,  
Netaş’ın direncine. 
Ne kargocuların içtenli ğini yıkın 
Ne de Bischofferode sadeli ğini 
..... 
Avuçlayın Herdecke,  
Essen yolları 
Ve Linden soka ğındaki  
köklerimizi. 
Brecht`i Anadoluya getirin, 
‘Okuyan i şçi’ye Gebze`de sorsun. 
Nazım İcad-ı keşfini  
Stuttgart`ta ba ğırsın. 
Ernst Busch Madrid’teydi; 
anavatanı Taksim`de Savunsun! 
Wuppertal deresine   
bir köprü de siz kurun. 
Umutlar Munzur`a Yürüsün!  

(S.Cihaner) 


