
 ✌  ✌   İş ve Aş’ımıza sahip çıkmak için  İş ve Aş’ımıza sahip çıkmak için  
1 Mayıs alanlarında buluşuyoruz!1 Mayıs alanlarında buluşuyoruz!
 ✌  ✌   Haftalık çalışma 35 saate indirilsin! Haftalık çalışma 35 saate indirilsin! 
Herkese Güvenceli iş, Güvenli Gelecek! Herkese Güvenceli iş, Güvenli Gelecek! 
Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın 1 Mayıs! 
 ✌  ✌   Emek sömürüsüne, güvencesiz ve Emek sömürüsüne, güvencesiz ve 
esnek çalıştırılmaya, keyfi ve haksız esnek çalıştırılmaya, keyfi ve haksız 
işten atılmalara karşı 1 Mayıs’a!işten atılmalara karşı 1 Mayıs’a!
 ✌  ✌   İşsizliğe, yoksulluğa, zamlara, İşsizliğe, yoksulluğa, zamlara, 
savaşa ve savaşa ve sömürüye hayır  sömürüye hayır  
demek için alanlardayız!demek için alanlardayız!
 ✌  ✌   Kısa Çalışma Ödeneği 2021 yılı Kısa Çalışma Ödeneği 2021 yılı 
sonuna kadar devam etsin!  sonuna kadar devam etsin!  
Yaşasın 1 Mayıs!Yaşasın 1 Mayıs!

 ✌  ✌   Güvencesiz kapatmaya hayır! Güvencesiz kapatmaya hayır! 
Güvenceli kapanma demek için Güvenceli kapanma demek için 
alanlardayız!alanlardayız!
 ✌  ✌   Temel Gelir Güvencesi Verilsin, Temel Gelir Güvencesi Verilsin, 
Hemen Şimdi! Hemen Şimdi! Yaşasın 1 Mayıs!Yaşasın 1 Mayıs!
 ✌  ✌   KHK’ler ile sömürü ve baskı düzenini KHK’ler ile sömürü ve baskı düzenini 
kalıcılaştırmak isteyenlerle mücadele kalıcılaştırmak isteyenlerle mücadele 
için için yaşasın 1 Mayıs!yaşasın 1 Mayıs!
 ✌  ✌   Emeğimizin, yaşamımızın, Emeğimizin, yaşamımızın, 
irademizin çalınmasına karşı  irademizin çalınmasına karşı  
yaşasın 1 Mayıs!yaşasın 1 Mayıs!
 ✌  ✌   Doğamıza, kentimize, irademize Doğamıza, kentimize, irademize 
sahip çıkmak için sahip çıkmak için yaşasın 1 Mayıs! yaşasın 1 Mayıs! 

İŞ-AŞ, ADALET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN 

HERKES MÜCADELEYE!

YAŞASIN
1 MAYIS



 ✌  ✌   Kürt sorununun eşitlik ve özgürlük Kürt sorununun eşitlik ve özgürlük 
temelinde temelinde siyasal çözümü için  siyasal çözümü için  
yaşasın 1 Mayıs! yaşasın 1 Mayıs! 
 ✌  ✌   Erkek egemenliği ve kapitalizme Erkek egemenliği ve kapitalizme 
karşı, özgürlük, eşitlik, barış ve karşı, özgürlük, eşitlik, barış ve yaşam yaşam 
hakkı için yaşasın 1 Mayıs! hakkı için yaşasın 1 Mayıs! 
 ✌  ✌   Faşizme, savaşa, tecride, saray Faşizme, savaşa, tecride, saray 
rejimine karşı barış ve rejimine karşı barış ve özgürlük  özgürlük  
demek için 1 Mayıs’a! demek için 1 Mayıs’a! 
 ✌  ✌   Güvenlik soruşturmasına, fişlemeye, Güvenlik soruşturmasına, fişlemeye, 
çaresiz bırakılmaya karşı birlikte çaresiz bırakılmaya karşı birlikte bir bir 
gelecek yaratmak için 1 Mayıs’a!gelecek yaratmak için 1 Mayıs’a!
 ✌  ✌   Sağlık emekçilerinin “Covid-19 Sağlık emekçilerinin “Covid-19 
Meslek Hastalığı Sayılsın” talebini Meslek Hastalığı Sayılsın” talebini 
haykırmak için 1 Mayıs’ahaykırmak için 1 Mayıs’a
 ✌  ✌   Pandemi bahanesiyle kadınların Pandemi bahanesiyle kadınların 
istihdam alanlarından dışlanmasına, istihdam alanlarından dışlanmasına, 
kadın emeğinin görülmemesine karşı, kadın emeğinin görülmemesine karşı, 
kadın yoksulluğuna hayır diyerek kadın yoksulluğuna hayır diyerek 1 1 
Mayıs’ta alanlara çıkıyoruz.Mayıs’ta alanlara çıkıyoruz.

✌ ✌   “Asgari ücret vergi dışı bırakılsın” “Asgari ücret vergi dışı bırakılsın” 
demek için, demek için, 1 Mayıs’ta alanlarda 1 Mayıs’ta alanlarda 
buluşuyoruz!buluşuyoruz!
 ✌  ✌   İş cinayetlerine, güvencesizliğe, İş cinayetlerine, güvencesizliğe, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine, 
ölümlere, savaş politikalarına, tecride ölümlere, savaş politikalarına, tecride 
son diyoruz, birleşerek son diyoruz, birleşerek mücadeleyi mücadeleyi 
yükseltiyoruz!yükseltiyoruz!
 ✌  ✌   Kadına yönelik şiddet ve kadın Kadına yönelik şiddet ve kadın 
katliamlarının son bulması için katliamlarının son bulması için 1 1 
Mayıs’ta alanlardayız. Mayıs’ta alanlardayız. 
 ✌  ✌   Emeğe, cinsel kimliklere, inançlara Emeğe, cinsel kimliklere, inançlara 
yönelik nefret söylemi ve saldırılara yönelik nefret söylemi ve saldırılara 
dur demek için dur demek için 1 Mayıs’ta alanlarda 1 Mayıs’ta alanlarda 
buluşuyoruz! buluşuyoruz! 
 ✌  ✌   İstanbul Sözleşmesinden İstanbul Sözleşmesinden 
vazgeçmiyoruz! vazgeçmiyoruz! 1 Mayıs’ta alanlarda 1 Mayıs’ta alanlarda 
buluşuyoruz!buluşuyoruz!
 ✌  ✌   Kanal İstanbul’a “hayır” demek için  Kanal İstanbul’a “hayır” demek için  
1 Mayıs’ta alanlarda buluşuyoruz!1 Mayıs’ta alanlarda buluşuyoruz!



 ✌ ✌   Li dijî şer, qeyrana aborî, ji bo mafên  Li dijî şer, qeyrana aborî, ji bo mafên 
kedkar, karker û bindestan, bijî 1’ê kedkar, karker û bindestan, bijî 1’ê 
Gulanê!Gulanê!
 ✌ ✌   Li dijî neheqiya ku di pandemiyê  Li dijî neheqiya ku di pandemiyê 
de hatiye kûrkirin, bijî mafên kedkarên de hatiye kûrkirin, bijî mafên kedkarên 
tenduristiyê, bijî 1’ê Gulanê!tenduristiyê, bijî 1’ê Gulanê!
 ✌ ✌   Li dijî kedxwariyê, li dijî  Li dijî kedxwariyê, li dijî 
desteserkirinê, ji bo mafên KHK’yiyan, desteserkirinê, ji bo mafên KHK’yiyan, 
bijî 1’ê Gulanê!bijî 1’ê Gulanê!
 ✌ ✌   Li dijî gendelî, talan, û şêlandinê, bijî  Li dijî gendelî, talan, û şêlandinê, bijî 
azadiya kedê, bijî 1’ê Gulanê!azadiya kedê, bijî 1’ê Gulanê!
 ✌ ✌   Li dijî imtiyaza ji bo patronan, ji bo  Li dijî imtiyaza ji bo patronan, ji bo 
parastina mafên kedkar û karkeran, bijî parastina mafên kedkar û karkeran, bijî 
1’ê Gulanê!1’ê Gulanê!

 ✌ ✌   Li dijî talana xwezayê, li dijî  Li dijî talana xwezayê, li dijî 
cudakariyê, ji bo jiyanake azad û cudakariyê, ji bo jiyanake azad û 
wekhev, bijî 1’ê Gulanê!wekhev, bijî 1’ê Gulanê!
 ✌ ✌   Li dijî înkar û bişaftinê, ji bo mafên  Li dijî înkar û bişaftinê, ji bo mafên 
bingehîn ên gelê Kurd, bijî 1’ê Gulanê!bingehîn ên gelê Kurd, bijî 1’ê Gulanê!
 ✌ ✌   Li dijî jinkujiyê, li dijî serkutkirinê, ji  Li dijî jinkujiyê, li dijî serkutkirinê, ji 
bo azadiya jinan bijî 1’ê Gulanê!bo azadiya jinan bijî 1’ê Gulanê!
 ✌ ✌   Ji bo welatekî hevpar, siberojeke  Ji bo welatekî hevpar, siberojeke 
azad, bijî 1’ê Gulanê!azad, bijî 1’ê Gulanê!
 ✌ ✌   Li dijî desthilatiya mêran, li dijî  Li dijî desthilatiya mêran, li dijî 
kapîtalîzmê, ji bo mafê jiyanê, bijî 1’ê kapîtalîzmê, ji bo mafê jiyanê, bijî 1’ê 
Gulanê!Gulanê!

JI BO KAR Û NAN, JI BO EDALET Û AZADIYÊ

EM BI HEV RE TÊBIKOŞIN!

BIJÎ 1’Ê  
GULANÊ



 ✌ ✌   Li dijî kedxwariya jinan, li dijî  Li dijî kedxwariya jinan, li dijî 
xizankirina jinan, bijî wekhevî, bijî 1’ê xizankirina jinan, bijî wekhevî, bijî 1’ê 
Gulanê!Gulanê!
 ✌ ✌   Li dijî faşîzmê, ji bo ked, beden,  Li dijî faşîzmê, ji bo ked, beden, 
nasname û jîngehên me, bijî 1’ê nasname û jîngehên me, bijî 1’ê 
Gulanê!Gulanê!
 ✌ ✌   Li dijî bêkariyê, li dijî xizaniyê, li dijî  Li dijî bêkariyê, li dijî xizaniyê, li dijî 
zam, şer û kedxwariyê, bijî 1’ê Gulanê!zam, şer û kedxwariyê, bijî 1’ê Gulanê!
 ✌ ✌   Li dijî faşîzmê, li dijî, şer û tecrîda  Li dijî faşîzmê, li dijî, şer û tecrîda 
giran, ji bo aştiyeke birûmet, bijî 1’ê giran, ji bo aştiyeke birûmet, bijî 1’ê 
Gulanê!Gulanê!
 ✌ ✌   Peymana Stenbolê xeta me ya mor  Peymana Stenbolê xeta me ya mor 
e! Bi hemû reng û dengên xwe em ê e! Bi hemû reng û dengên xwe em ê 
qadên 1’ê Gulanê bixemilînin! qadên 1’ê Gulanê bixemilînin! 
 ✌ ✌   Em xizaniya jinan qebûl nakin! Em  Em xizaniya jinan qebûl nakin! Em 
li qadên 1’ê Gulanê ne û bi yek dengî li qadên 1’ê Gulanê ne û bi yek dengî 
dibêjin, ji bo jinan edalet! dibêjin, ji bo jinan edalet! 
 ✌ ✌   Bila Peredana Xebata Kurtedem  Bila Peredana Xebata Kurtedem 
heta dawiya sala 2021’an bidome. Bijî heta dawiya sala 2021’an bidome. Bijî 
1’ê Gulanê!  1’ê Gulanê!  

 ✌ ✌   Bila maweya kar a heftane bibe 35  Bila maweya kar a heftane bibe 35 
saet! Ji bo her kesî karekî misoger, ji saet! Ji bo her kesî karekî misoger, ji 
bo her kesî siberojeke misoger! Bijî 1’ê bo her kesî siberojeke misoger! Bijî 1’ê 
Gulanê!  Gulanê!  
 ✌ ✌   Demildest, bila Piştgiriya Dahata  Demildest, bila Piştgiriya Dahata 
Bingehîn bê dayîn! Bijî 1’ê Gulanê! Bingehîn bê dayîn! Bijî 1’ê Gulanê! 
 ✌ ✌   Ji bo xwedîderketina xweza, bajar û  Ji bo xwedîderketina xweza, bajar û 
îradeya xwe, bijî 1’ê Gulanê! îradeya xwe, bijî 1’ê Gulanê! 
 ✌ ✌   Li dijî lêpirsîna ewlehiyê, li dijî  Li dijî lêpirsîna ewlehiyê, li dijî 
reşkirin û bêçarekirinê, ji bo avakirina reşkirin û bêçarekirinê, ji bo avakirina 
siberojeke hevpar, bijî 1’ê Gulanê! siberojeke hevpar, bijî 1’ê Gulanê! 
 ✌ ✌   “Em dibêjin bila ji destheqê kêmtirîn  “Em dibêjin bila ji destheqê kêmtirîn 
bac neyê stendin” û li qadên 1’ê bac neyê stendin” û li qadên 1’ê 
Gulanê dengê xwe bilind dikin! Gulanê dengê xwe bilind dikin! 


