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TBMMOB-Harita Kadastro Mühendisleri Odasının
İlk Kuruluşu ile ilgili Bilgilere ilişkin

Kurucu Başkan Sayın Celalettin SONGU ile Söyleşi
Derleyen: Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN

Odamızın Kurucu Başkanı Sayın

Celalettin Songu İle, 26 Nisan 2003

Cumartesi günü, Oda'nın kuruluşuna

ilişkin bir görüşme yaptık. Değerli

meslektaşlarım Sayın Prof.Dr.Muzaffer

Şerbetçi ve Sayın Arif Delikanlı'nın da

katıldığı bu görüşmede 50 yıl önceki

başka konuları da görüştük. Yıldız

Teknik Üniversitesi Çatı

Restoran'da yapılan

bu görüşmenin

ilginç bölümleri

aşağıda

özetlenmiştir.

Odanın ilk kurutuşu ile ilgili bilgileri oda

kuruluşunun 50. yılına rastlayan 2004 yılındaki

kutlamalar için lütfen üyelerimize aktarır mısınız

Odaların kuruluş kanunu yayımlandıktan sonra

odamızın kuruluşu için tek bir teşebbüs yoktu. Zaten

fazla oda üyesi olacak kişi de mevcut değildi. O

sıralarda zannedersem 10-15 kadar dışarıda okumuş

harita yüksek mühendisi vardı. O kanun çıktığı sırada

Yıldız Teknik Üniversitesi (o zamanki Teknik Okul) ilk

mezunlarını vermişti. 20 kişi de onlar vardı. Şöyle

böyle sayının 30-35'e çıkacağı tahmin ediliyordu. Bir

de buna Kadastro'dan ruhsat almış olanlar vardı.

Onlarla birlikte 35-40 kişi civarında olacağını tahmin

ediyorduk. Bu durumda bazı arkadaşlar "Biz bu

kadar kimse ile odayı kurmamız mümkün değil, idare

edemeyiz, biz inşaat mühendisleri odasına

kaydolalım, orada yürütelim" dediler. Bunu

yaptığımız takdirde onlar 800 kişi, biz 30 kişi,

denizde kum gibi kaybolup gidecektik. Bu durumda

yapılacak şeyi ben üzerime aldım. Bürom vardı,

Soysal Han'da, 2 odalı bir büro. Oradan herkese

haber saldım, bir de defter aldım, başladım

kaydetmeğe.

1 numaraya Ekrem Ulsoyiı mu kaydetmişti-

niz?

1 numarayı ben aslında Muhittin Aran'a

verdiğimi tahmin ediyorum, ama kayıtta Ekrem

Ulsoy çıkıyor. Muhittin Aran 1935de gelmiş. Ekrem

sanıyorum, 1942defilan gelmiş olması lazım.

Ama 50 numarayı da kendinize vermişsiniz.

50 numarayı da şöyle ben kendime verdim.

Evvela herkesi kaydederken kendimi kaydetmeyi de
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galiba Asri aidt, başka bir yere taşındı. 1957 sonunda

Asri'den sonra Kemal Akman almış. 1957'de ben odayı

Aslan Kaya'ya verdim. Kemal Akman Soysal Han'da

karşımda bir odaya taşınmış, Asri ile kavga etmiş...

Tekrar Kadastroya dönebilir miyiz ?

Macit beni A.S.Korur'a götürdü. Tapu ve Kadastro

Genel Müdürü Enis Kansu idi. Arazi Kadastro ve

Fotogrametri Dairesi Reisi olarak atamam yapıldı.

Sonra şikayet edildim. Başka bir yerde suistimal varmış,

70 sayfalık rapor. Bir gün beni Enis Kansu Genel

Müdürlük odasına çağırdı. Odada mühendislerden 4-5

kişi de vardı. Beni onların yanında sorguya çekmek

istedi. Onuruma dokundu. Ben teftiş kurulunda

Hüseyin'i (Kiper ?)gönderdim. Ve oradan İmar İskan

Bakanlığı Toprak İşleri Müdürlüğu'ne, oradan da Harita

Dairesi Başkanlığına geçtim. Muhittin Aran Müsteşar

Yardımcısı idi. Ben Bayındırlık Bakanlığı Şehircilik

Dairesi'nde Harita Kısım Şefi idim. Bir de Alman vardı,

Sümerbankta bir yer verdiler. İmar iskan Bakanlığı

kurulduğunda Harita Dairesi Başkanlığına geçtim. Asri

sonra orada da şikayet etmiş.

Bu dedikleriniz 1963 de oluyor. Benim istediğim

1959'dakİ olaylar. Kadastrodan İmar İskan

Bakanlığına gidenler için, bunlar Tapu Kadastroyu

İmar İskan'a bağlamak isteyenler, Kadastroya

ihanet edenler deniyordu. Diğer bir sorun da, Harita

Genel Komutanlığından gefen subaylarla

Mühendisler arasında çekişmelerdi.

Hayır. Ben oraya tayin olduğumda subaylar

hakimdi. Yalnız onların yanına bir mühendis yardımcı

tayin ettim. Ama mühendisler istiyordu ki onları

alsınlar, kendilerini müdür olarak tayin etsinler. Hatta

uzun boylu birisinin fotoğraf makinesi varmış. "Ben

fotoğraf uzmanıyım. Benden yararlanmanız gerekir

mi? Fotoğraf Şubesi Müdürünü alın, beni atayın"

diyordu.

Kadastroyu oraya İmar İskan'a bağlanması
konusunda Muhittin Aran'ın çalışmaları olduğu
söylenirdi. Bu bilgi doğru mu ?

Muhittin Aran çok çalışkan bir kişi idi. İller Bankası
Harita Dairesi Başkan yardımcısı idi. Başkan Vasfi
Cindoruk'tu Yönetmelik hazırladı. Daha sonraki
çalışmalarda yönetmeliğin nivelmanla ilgili
maddelerinde hata olduğu anlaşıldı. Benim kitapta
doğrusu var. Sonra Muhittin bir de birim fiattarı
hazırladı. M.Aran daha sonra Daire Başkanı oldu. Ve
oradan da İmar İskan Bakanlığına geçerek bir yasa
tasarısı hazırladı. Bu yasaya göre Kadastro Tapu'dan
ayrılacaktı. Kadastroyu imar Bakanlığı'nda bir Genel
Müdürlük olarak bağlamayı düşünüyordu..

Aran Müsteşar mı idi 1

Müsteşar Yardımcısı idi.

Ha, bizim dergi çıkardığımız 63-64 yıllarına

rastlıyordu.

59dan sonra 63 den evvel. Bu tasarı meclise kadar

gitti, kabul edilmedi.

Şimdi Bayındırlık Bakanlığına bağlandı.
Odamızın ilk kuruluşuna ait söyleyeceğiniz başka
bir şey var mı ?

Anlattıklarımdan başka bir şey yok. Zannedersem

ilk kongreyi Tapu Kadastro Okulunun bir odasında

yaptık. 15 kişi kadar bir toplulukla. Gene benim

hakkımda şikayetler vardı. 1954'de kanun çıktı, 1955

Ocağında ilk toplantı yapıldı. Avni Par gibi 7-8 ruhsatlı

mühendisler de katılmışlardı.

Teşekkür ederek sağlıklar diliyorum
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Y.Müh. Hüseyin BOZKIR'ın Ardından

6 Ocak 2004 tarihinde hayatta olan en
yaşlı haritacımız Hüseyin BOZKIR'I 95 yaşında
kaybettik. Böylelikle ilk kuşak haritacılarımız-
dan bir yıîdız daha kaydı. Yıldiz Teknik
Üniversitesi Oditoryumunda bir tören yapı-
larak bu törende Rektör Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ
ve inşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin
DEMİREL birer konuşma yaptılar. Şişli
Camiinde kılınan öğle namazını takiben
Zinciriikuyu mezarlığında toprağa verildi. Eşi,
çocukları, torunları ve haritacılar topluluğuna
baş sağlığı dilerim. Tanrı rahmetini esirgemesin.

H.BOZKIR, 1908 de Çanakkale'de doğdu,
ilk ve ortaokulu Ezine'de, liseyi Ankara'da tamamladı. Bir yıl
Üniversitenin Matematik bölümünde okuyarak yurtdışı
sınavlarına girdi ve bu sınavı kazanarak haritacılık
öğrenimi için kendisinden 4 yaş büyük olan geçenlerde
kaybettiğimiz rahmetti Ekrem UL5OY hoca ile 1932 de
Berlin'e gitti. Berlin Üniversitesinde Jeodezi öğrenimi
görerek ve öğrenim sonu stajını tamamlayarak 1938 de
Türkiye'ye döndü, 1939-1945 yılları arasında Harita Genel
Komutanlığında I. Derece nirengi çalışmalarına katıldı.
Trakya'da Bonne projeksiyonunda yapılmış paftaları
Gauss-Krüger projeksiyonuna dönüştürmek için nirengi
ölçüleri yaptı. Harita Gene! Komutanlığında bir süre yurt
dışına gidecek askeri öğrencileri fizik ve matematik
konularında yetiştirmek üzere kurs hocalığı yaptı. Bu kurs
için 1941 de yazdığı "Cebir notları" kitabı Harita Gene!
Komutanlığında basıldı. Zorunlu hizmetin geriye kalanını
ödeyerek serbest hayata atıldı. Bu zamana kadar
haritacılık müteahhitliği inşaat mühendisleri, orman
mühendisleri, Harita Genel Komutanlığından ayrılan
subayların ve kararname ile harita mühendisliği unvanını
alan kişilerin elinde idi. Kendisini, daha önce bu tür iş
yapmadığından ve belgesi oimadığından ihalelere
sokmuyorlardı, flk olarak Trabzon-Erzurum arasında
yapılması düşünülen demiryolu projesi için şeritvari harita
yapımına altlık olacak üçgen ve köşegenli dörtgenlerden
oluşan zincir nirengi kurma işini yarı yarıya kırarak 100 000
TL ya 1.5 yılda bitirerek Nafıa bakanlığı müsteşarından
takdirname aldı. Bu işten kazandığı 8 000 TL ile bürosunun
alet ve diğer eksikliklerini tamamlayarak Türkiye'de Y. Müh.
Unvanlı ilk Harita müteahhidi oldu. Daha sonra Burdur-
Antalya arasında benzer şekilde 90 km.'lik Demiryolu
projesi için harita yaptı. Bu çalışmaları diğerleri izledi.
Gediz vadisinde 16 paftanın nirengisini yaparak uçuşa
hazırladı, Batı Anadolu'da 15-20 bin hektarlık bir arazinin
plançete ile haritasını yaptı. 1952 de İller Bankası I. Bölge

Prof.Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ

Müdürlüğüne {İstanbul) kontrol mühendisi
olarak işe başladı. O yıllarda bu bölgeye 7 İl
bağlı olduğundan yoğun bir çalışma içine
girmişti. Bu sırada Avni Par tarafından 1953-
1956 da yapılan İstanbul nirengisinin
kontrol mühendisliğini yapmıştı. Anıları
arasında ilginç öykülerden birisi Kadıköy'de
bir binanın üzerine attığı nirengiyi bir süre
sonra gerekli olduğunda bulamadığına çok
şaşırm/ş, röperleri ile olmasf gereken yerde
bir çizik bile yok. Ev sahibine sorduğunda ev

190B - 2004 sahibi elinden tutarak bir kat aşağıya

indirmiş ve salonda halıyı kaldırarak noktayı
göstermiş.

1958 de Ankara'da iller Bankası Harita Dairesi Başkan
yardımcılığına atandı. Başkan Politikacı Hüsamettin
Cindorukun babası Vasfı CİNDORUK'tu. O da kararname
ile mühendis olanlardandı. 1960 devriminde istanbul
belediyesine bir haritacı gerektiğinde H.8OZKIR tavsiye
edilmiş ve bu şekilde 1961 de İstanbul Belediyesinde
göreve başlayarak burada Harita dairesini kurmuştur.
Burada da çok başarılı işler görmüştür. Bakanlıklar Arası
Harita İşleri Koordinasyon Planlama Kurulu 2. başkanlığını
yürütmüştür. Bu çalışmalara paralel olarak Yıldız Teknik
Üniversitesi öğretim kadrosuna katılarak özellikle YTÜ'ye
bağlı Işık ve Vatan özel mühendislik okullarında
Mühendislik matematiği ve trigonometri gibi dersler
vermiştir. 1974 de Belediyeden emekli olmuştur.

YAYINLARI
1941: Cebir Notları (kitap) Harita Genel Komutanlığı

Ankara
1941: Polgon Muvazenesi {O.Eggerfden çeviri) Harita

Dergisi sayı 30, sayfa 63-76
1941: Jeodezideki Astronomi ve Fizik Rasatları.

(VV.Grossmann'dan çeviri). Harita Dergisi sayı 31,
sayfa 57-72

1941: Rasat Silsilelerinin bir Tabi halinde tetkiki Harita
Dergisi sayı 33, sayfa 66-80 ve sayı 34, sayfa 54-65

1942/43: Optik Usullerle Mesafe Ölçmek Suretile
Kadastro. Harita Dergisi sayı 35. sayla 51-63, sayı
36, sayfa 60-70

1967: Çok Yönlü Ekonomik Haritaîar. Harita Kadastro
Mühendisliği sayı 7, sayfa 72-86

1971: Toprak Reformunda Parsellerin Düzenlenmesinde
Geometrik Tedbirlerin sağladığı Yararlar.
Bakanlıklar Arası Harita İşleri Koordinasyon
Planlama Kurulu yayınları No 2, sayfa 175-183
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Bir Türk Dostu, Değerli Bilim Adamı
Prof. Dr. Edmund GASSNER vefat etti

Prof. Dr. Ahmet AKSOY

10 Mart 1908'de Mainz'de doğan ve 96 yıllık

yaşamına büyük başarılar sığdırmış, şehircilik ve

yerleşme konularında Almanya'da ve Almanya dışında

büyük projelere imza atmış, üretken ve öğretici, engin

kültürlü ve bir Türk dostu Prof. Dr. Edmund Gassner, 20

Mart 2004 tarihinde Almanya'nın Bonn kentinde vefat

etmiştir

Profesör Gassner, Darmstadt Yüksek Teknik

Okulu'nda inşaat mühendisliği

öğrenimi görmüş, kent ekonomisi ve

sosyal bilimler konularında ikinci bir

öğrenimi tamamlamış, aynı öğretim

kurumunda asistan olarak bilimsel

kariyerine başlamıştır. Öğretim ve

bilimsel çalışmalarında etkinliği,

kentsel ve endüstri yanı kırsal

konutların sosyal ve ekonomik

problemlerinin çözümlerindeki

çalışmalarında yoğunlaşmış, bu bilim

dalındaki tezi ile 1950 yılında

Darmstadt Teknik Yüksek Okulu'nda

doktorasını tamamlamıştır 1951'de

Bonn Üniversitesi'ne geçtikten sonra

sistematik olarak bugünkü Şehircilik,

Toprak Düzenlemesi ve Külturteknik

Enîtitüîü'nü kurmuş ve kentsel

planlama, teknik enfrastrüktür, kent

ve köy yenilemesi, şehircilik tarihi ve

eski eserler ve anıtlar alanlarında

ayrıntılı ve çok saygın çalışmalarla

uluslararası bir ün kazanan Bonn

Ekolü'nü kurmuştur.

1976dan emekliliğine kadar

Enstitü Müdürlüğü, 1959/60'ta

Dekarlık ve 1966/67 de Üniversite •

Rektörlüğü yapmıştır. Bilimsel

hizmetleri Alman Şehircilik ve Bölge Planlama

Akademisi ile Hannover Mekan Araştırma ve Bölge

Planlama Akademisi üyeliklerini de içermekte, ayrıca

Viyana'daki Avusturya Mekan Araştırma ve Mekan

Çalışkanlığı,

bilime ve

uygulamalara

büyük katkıları

nedeniyle Gassner'e

Almanya birinci

derece hizmet

madalya ve

nişanları yine pek

çok kurul ve

üniversitelerce onur

plaketleri verilmiştir.

Planlama Derneği onur üyeliğini kapsamaktadır.

Çalışkanlığı, bilime ve uygulamalara büyük katkılan

nedeniyle Gassner'e Almanya birinci derece hizmet

madalya ve nişanlan yine pek çok kurul ve

üniversitelerce onur plaketleri verilmiştir.

Prof. Gassnertn şehircilik, şehircilik tarihi, planlama,

altyapı konularında 200'den fazla makalesi, onlarca

ders kitabı; ulusal ve uluslararası konferansları,

seminerleri, misafir öğretim üyeliği,

araştırma çalışmaları, raporları vardır.

Çok sayıda yurt içi ve dışı kırsal-kentsel

planlama-koruma, yol ve mekansal

planlama, üst düzey sınav kurulu

üyeliği yanında son gününe kadar,

önemli meslek dergilerinden olan

"Vermessungstechnische Rundschau-

VR" redaktörlüğünü yapmıştır.

A r t ı k a r a m ı z d a o l m a y a n

meslektaşlarımız Erdoğan Özbenli,

Ömer Cenan ve Ali Tuğluoğlu ile

Ahmet Aksoy, Ömer Demirağ, Ab bas

Barışkaner, Fikri Öztürk, Yılmaz

Erkanlı, Mehmet Keser, Mehmet Rasih

Peker, Yaşar Dede, Nazmj Yıldız,

A h m e t Açlar, Al i Arbey ve

anırnsayamadığımız çok sayıda Türk

öğrencilerine Bonn Üniversitesinde

hocalık yapan ve bunlardan Yıldız ve

Açlar'ın bizzat doktora yöneticiliğini

yapan ve birçok eski Türk öğrencisi ile

kişisel aile dostluğu kuran Prof.

Gassner bunun da ötesinde,

m e s l e ğ i m i z i n b a b a o c a ğ ı

diyebileceğimiz YTÜ-Jeodezi ve

• Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ve

ayrıca aynı üniversitenin Şehir Bölge

Planlama Bölümüne değerli yardım ve desteklerde

bulunmuştur.

Onu saygıyla anıyoruz.
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150 Yıldır Süren Bir Mücadele
Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü

YAŞASIN 1 MAYIS A.Fahrî ÖZTEN

Bir mal veya hizmetin üretimine yönefik bir faaliyeti
belli bir ücret karşılığında yapan toplum üyeleri "emekçi"
kavramı Üe tanımlanır.

Emek, toprak ve sermaye gibi temel üretim
faktörlerinden biri olmasının yanı sıra içerdiği "insan"
unsuru ile daha da önem kazanır, iş gücü, üretim araçları,
üretim ilişkileri sürecinde emek-insan olgusunun varlığı ve
gücü, değeri, yaşamın her alanında kendini en ön sıraya
koymak durumundadır.

Sanayi devriminin ürünü olan işçi sınıfı-emekçiler,
sermayenin devasal gücü karşısında 1800'lü yıllardan
buyana insanca yaşam mücadelesi vermektedir.

Varoşlardaki olumsuz yaşamın yanında fabrikalardaki
ağır çalışma koşullan, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler,
kadın ve çocuk emeğinin yoğun biçimde kullanılması
dönemin karakteristik özelliğini ortaya koymaktadır.

Uzun ve ağır çalışma koşullan ve emeğin yok
sayılmasına karşı yükselen tepkiler ve toplumun kendini
savunmak için geliştirdiği ve daha sonra sosyal içeriğe
kavuşan hareketler klasik liberalizmi geriletmeye başiadı ve
çaîtşma yaşamının düzenlenmesini gündeme getirdi.
18501i yıllarda ABD, ingiltere ve Fransa'da günlük çatışma
süresini 10 saate İndiren yasalar kabul edildi.

Ancak emekçiler çalışma saatlerinin günde 8 saate
indirilmesini istiyorlardı. 18601ı yıllarda ABD'de bu amaçta
örgütlenmeye gidildi, dernekler kuruldu, gösteriler ve
grevler yapıldı. 1880'lere doğru bu mücadele ivme
kazandı.

1884te ABD'de örgütlü iki işçi sendikasından biri olan
Örgütlü Meslekler Federasyonu (AFL) 8 saatlik iş günü
istemiyle 1 Mayıs 1886'da ülke de grevler ve gösteriler
düzenleme karan aldı. 10'dan fazla kentte binlerce işçinin
katıldığı gösteriler yapıldı. En büyük miting 1 Mayts
1886'da Chicago'da gerçekleştirildi.

3 Mayıs 1886 günü Chicago'da kurulu International
McCormıck Harvester fabrikasında sendikacıların öncülük
ettiği grevi, işveren grev kırıcıları kullanarak kırmak istedi.
Grevci işçiler, grev kırıcılarını fabrikaya sokmak istemedi.
Grevcilerin üzerine polis tarafından açılan ateş sonucunda
4 kişi öldü. Olayları protesto etmek için 4 Mayıs 1886 günü
bir protesto gösterisi düzenlendi. Olaysız süren gösteri
poiis tarafından dağıtılmak istenirken atılan bir bomba,
polis şefinin ölmesine ve çok sayıda polisin yaralanmasına

yol açtı. Bu sırada polisin göstericiler üzerine açtığı ateş
sonucunda yaklaşık 10 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.
Atılan bomba bahane edilerek 8 sendikacı tutuktandı.

Yapılan yargılamada yaratılan işçi ve sendika düşmanı
hava nedeniyle jüri, sendikacıları suçlu kabul etti. 8
sendikacının 7'si idama mahkum edildi. 5'njn cezaları
onaylandı, ikisinin cezaları müebbet hapse çevrildi.

Amerikan Emek Federasyonu (AFL) 1888 Aralık ayında
yaptığı kongrede 8 saatlik işgünü için bir kampanya
başlatma kararı aldı. Temmuz 1889ya Pariste toplanan
2.Enternasyonal Kongresi , Amer ikan Emek
Federasyonumun kararına atıfta bulunarak 8 saatlik İşgünü
için 1 Mayıs 1890'da bütün dünyada 8 saatlik iş günü için
uluslararası gösteriler düzenlenmesi kararı benimsendi.
İkinci Enternasyonalin çağrısı üzerine yapılan 1 Mayıs 1890
gösterileri görkemli oldu ve milyonlarca emekçi alanlan
doldurdu.

1919a dek, her 1 Mayıs günü gösteriler genişleyerek
devam eder. Versaiües Barış Antlaşması'nın (1919)
427.maddesi ile benimsenen 9 temel ilkenin arasında "8
saatlik işgünü ve 48 saatlik çalışma ve en az 24 saatlik
haftalık tatilin uygulanması..." hedefleri de yer afdt.
Böylece işçi hareketinin uzunca yıllarını İçeren mücadelesi
ilk önemli sonucunu vermişti.
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Ülkemizde 1 mayıs ile ilgili kutlamalar 1910 yıllarına
denk gelmektedir. 1912'de İstanbul'da yapılan 1 Mayıs
kutlamalarından sonra 1913 yılında sıkıyönetim ilanı
ardından Birinci Dünya Savaşı derken 1920'lere kadar 1
Mayıs gösterilerine rastlanmaz. 1921 yılında işgal
kuvvetlerinin yasaklama girişimlerine rağmen Tramvay,
Vapur ve Haliç tersane işçileri iş bırakarak 1 Mayıs1!
kutladılar. 1922 yılında 1 Mayıs İstanbul ve Ankara'da iş
bırakma ve mitingle kutlandı. 1923 yılında toplanan izmir
İktisat Kongresinde 1 Mayıs'ın Türkiye işçileri Bayramı
olmasını benimsedi ve tarım dışı işlerde çalışma süresinin 8
saat olması kabul edildi. 1924 yılı 1 Mayıs gösterisi
hükümet tarafından yasaklandı. 1925 yılında Şeyh Sait
isyanı nedeni ile çıkarılan Takri-i Sükun Kanunu'na -sus
kanunu- dayanılarak 1 Mayıs gösterisine izin verilmedi.
1926 tarihinden 1975 yılına kadar 1 Mayıs kutlamalan açık
alanlarda yapılamadı.

197ffda ilk kez 1 Mayıs kutlamalan DİSK tarafından
İstanbul Taksim'de düzenlenen ve onbinlerce emekçinin
katılımı ile büyük ve görkemli bir şekilde kutlandı.

Fabrikalarda işçi örgütlenmelerinin, kamuda emekçi
memur örgütlenmelerinin, tarım işçilerinin, köylü ve
öğrenci hareketlerinin hız kaşandığı, tekelci kapitalizm ve
yerli işbirlikçileri ile faşizme karşı toplumsal demokratik ve
aydın muhalefet gruplarının mücadelesinin dalga dalga
büyüdüğü bir dönemde 1 Mayıs 1977 kutlamaları yine
taksim meydanında düzenlendi. Yüzbinlerce kişinin
katıldığı miting sonlarına doğru meydana hakim
konumda bulunan sular idaresi duvan üzerinden ve
International OteTın çatısından kitleye ateş açıldı. 34 kişi
katledildi. 126 kişi de yaralandı. Aradan geçen 27 yıla
rağmen katiller, tetikçiler ve bu işin arkasında olanlar
ortaya çıkarılamadı. Fakat mitingi düzenleyen sendikacılar
tutuklandı. Yaşanan bu katliam; demokratik, toplumsal,
sosyal ve kültürel talepleri içeren işçi sınıfı hareketinin
yükselmesini engelleyemedi. 1978 yılında yine yüzbinlerin
katılımı ile 1 Mayıs kutlamaları Taksim Meydanında
gerçekleştirildi. Bu mitingin en önemli istemi 1977
katliamını yaratanlann bulunmasıydı.

12 Eylül askeri darbesiyle demokrasinin rafa kaldırıl-
ması ile birlikte 1 Mayıs etkinlikleri ) 993 yılına kadar alan-
lara inemedi. 1995 yılı içerisinde sendikalar, demokratik
kitle örgütleri ve meslek odalarının yer aldığı Demokrasi
Platformu tarafından düzenlenen ortak mitingler ile 1
Mayıs etkinlikleri büyük kentlerimizde gerçekleştirildi.

1 Mayıs sadece bir gelenek olarak görülmemelidir.
Aynı zamanda güncel istemlerin etrafında ve gelişen
sürece ilişkin her gün yenilenen bir mücadele ruhu taşıdığı
gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle 1 Mayısın tarihi
anlamlı ve önemlidir. Bu tarihe sahip çıkılmalı ve özüne
yaraşır biçimde kutlama etkinliklerine destek verilmelidir.

Uluslararası sermayenin ve yerli işbirlikçilerinin,
burjuvazinin 1 Mayıs'ın içeriğini boşaltma girişimlerine izin
verilmemelidir.

Bu yıl 1 Mayıs kutlamalan başta büyük kentler olmak
üzere birçok ilde geniş katılım ile yapıldı.

Miting alanlarında yapılan konuşmalarda; Dünyada ve
Türkiye'de önemli olayların yaşandığı bir dönemden
geçildiği, ABD öncelikli emperyalistlerin Ortadoğu işgali,
IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve AB'nin
direktifleri yönünde alınan karar süreçleri, bütçenin ağırlıklı
bölümünün borç ve faizlere aktarıldığı, yatınmların
durduğu, üretim ve sosyal ölçekli kamu hizmetlerinden
vazgeçildiği, emekçilerin, yoksulların ve tüm ezilenlerin,
eğitim, sağlık, sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamdan
dışlandığı bir ortamda, yoksulluk, açlık ve işsizliğin
derinleşerek sürdüğü belirtilerek tüm yurttaşların duyarlı
davranması istenildi. 8u olumsuz sürecin aşılmasında
öncelikli olarak Tam Bağımsız Bir Türkiye'nin yaratılması
gerektiği vurgulandı. Bu uzun soluklu mücadelede,
emekçilere, ilerici, aydın, yurtsever, demokrat yurttaşlara
büyük görevlerin düştüğü ifade edildi.

1 Mayıs 2004 - laksrnı I İstanbul

Kutlamalarda "Emperyalist Saldırganlığa, İşgale ve
NATfJya Hayır", "Tam Bağımsız Türkiye", "Kahrolsun
Ücretli Kölelik", "Katil ABD Ortadoğu'dan Defol", 'Tüpraş
Halkındır Satılamaz" vb. sloganlar atıldı ve dövizler taşındı.
1 Mayıs kutlamalarına Sendikalar, Demokratik Kitle
Örgütleri, Meslek Odalan, Gençler, Öğrenciler ve geniş halk
yığınları katıldı.

Dünya ülkeleri ve ülkemizdeki kutlamalarda ortak
slogan yine'Yaşasın 1 Mayıs"tı.

Başlangıcından bu güne dek yüzyılı aşkın süredir 1
Mayıs kutlamalannda sürekli bir abluka, baskı ve şiddet
uygulandı. Emekçiler, gençler, sendikacılar, sürece katkı
koyan duyarlı yurttaşlar alanlarda dövüldüler, göz altına
alındılar, tutuklandılar, sakatlandılar, öldürüldüler. Ancak
bunca eziyete karşın insan onuruna yaraşır insanca bir
yaşam İçin, daha güzel yarınlar için asla yılmadılar.
Yılmayacaklarını ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen
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