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1 MAyıs yE TüRKiyr işçi sıı{ıFıNıN cönrvi
lşci ve Emekçi Arkodoş,
'l Moyıs İşçi Boyromı yokloşıyor. Tüm üI-

kelerin işçi}orinin sosyolizmi yorotrno yolundo
sınıf bilincine vordıklorı; kopitolizme, insiının in-
son torofındon sömürüsü .ve zuimüne kci"şı,
milyonlorco vo milyorlorco emekçinin golebeğini
kurtormo mücodelesinde birlik ve doyonışmo
içine girişlerini kutlodıklorı 1 Moyıs yokloşıyor.

Her yeni 1 Moyıs tüm dünyo işci sını,fının
yüce dovosı uğruno mücodele birliğini biroz do-
ho pekiştiriyor; her yeni 1 Moyıs, işçi sınıfını
sosyo|izmin nihoi zof,erine doğru bir odım doho
yokloştırıyor. Ve her yeni 1 Moyıs, tüm dünyo
işcilerinin olduğu gibi,, Türkiye işçi sınıfının do
önüne yeni mücodeleler ve yeni görevler gotiri-
yor.

İşte işçi orkodoş, 1 Moyıs'ın yokloştığı şu
günlerde, her şeydon önce, içinde bulunduğtın
sermğyeye ve foşizme korşı mücodelenin, işci
sınıfının önüne diktiği görovlerin kesinlikle bi-
lincinde oirnolısın, 1 Moyıs olonıno bu görevle-
rin bilinci ile. kororlılıklo ve ozimle yürümelisin.

ıHiç kuşkun olmosın ki, bütün burjuvolor,
foşistler, gericiler, senin 1 Moyıs görevini bu bi-
linçle, ozimle ve en geniş kitleşel eylemlerle ye-
rine getirmeni her zomon engsllemiye çolışocok-
lordır, Bir torofton, geÇen sene 1 Moy|sto olduğu
gibi, foşist terörle, kon|ı kotliomıqrlo seni bu
yoldon olıkoymoyc çşbolorlar; diğer torüfton
işç: hoı,._,keti içindeki §üt:iık c jınIoı,ı olon Türk
|ş, ı/l§K, Hok-İş, gibi geı,ici v* faşist sınCikolor
oıo,ilıü,y!o 1 Miıy:s'ı işQi!;ıı; biı br:hcr bıyıı-

ınıymış gibi yutturmoyo, böylece işcileri sermo-
ye sohibi sınıfo korşı güç|ü bir gö§teriden oiı-
koymoyo çobolorlor.

1 llcyis'io, seni yüce sınıf mücodeIesjnin
görevlerindon ve kororlı yolundon soptırmok is-
teyenler sodece bunior değildir. Bir de, işçiler-
den, holkton yonqymış gibi görünün, oslındo
buriuvozinin uşoklığını y{ıpon CHP'li reforrnışt-
ler ve onlorın kuyrukçusu oportünistler vor. Bun,
lor do, özeiliklg, yönetimini ele geçirmiş olduk-
lorı DISK orocılığıylo, proletoryonın yüce 1 Mo-
yıs eylemini yumuşotmoyo çolışıyorlcr. Bu CHP'
li buriuvo reforimistleri ve oportünlstler, 1 ,Mo_

yı§'ı, uiuslororosı işçi sınıfının birlik ve doyonış-
mosının, proletoryonın sovoşç| güçlerinin işve-
ren sınıfg korşı mücodelesinin bir gövde göste-
risi olorok kutloyocoklorı yerCı, 1 Moyıs eyle-
minj, buriuvozi ile pozorlıklor içinCe işveren sı-
nifo ye onun hükümetine zororsız, ılımlı bir es-
ngf bcyromı durumuno indirgeme çobosı içinCe-
bf.

Hoyır işçi orkodoş! 1 Moyıs eylemi ne bur-
iuvozinin vğ tüm foşist ve gericilerin iddio etti_

ği gibi, bir bohor ve çiçek boyromıCır; ve ne de
DİSK yönetimini ele geçirmiş buriu,ıo reforrııist-
lerin ve oportünistlerin yutturmoyo çolıştıklorı
gibi, işçilerin sodece ekonomik isteklerinin diie
getıriIdiği, siyo§etten uzok bir esnof bcyromı, yo
.]ı bir koı.ıı:voi değildir.

1 Mavı* eylemi : işci sınıfının sosyolizm yo-
ıııı:jo ınücodelede tünı emekçi!erin v: e;zi]en

,Y\

|ı

rı,..-.

,Ir
\

V .-,

7

/ 7\



holklorın çıkorlorı için sovunduğu ekonomik ve
siyosi tolepIerin yükseItilCiği bir siyosi müco.
deleCir. lş9i sınıfının s3rmoyeye ve foşizme kor-
şı mücodele her_jetlerinin ve görevlerinin bir ke-
re do'ho belirlenCiği siyosi ıktidor mücoCelesine
YÖnelen genİş işçi ve emekci yığınlorın mitİng-
lerle, siyosi grevlerle, kutlodığı bir mücodele gü-
nüdür. Bu günde iş9ıier, bütün dünyo üzerinde,
ne kodor büyük bir güc, kcklü bir sınıfsol birlik
ve uluslororosı doyonışmo içinde, ne kodor koy-
noşmış ve toyin edici bir güç olduklorının 'bir

Jefo doho bilincine vorırlqr.
İşçi ve emekçi orkodoşl ] Moyıs olonıno bu

mücodele ruhuyIc, bu sınıf onloyışıylo ve kor-

şındo duron görevlerin bilinciy|e yürü|
1 Moyıs 1978 de Türkiye iş9i sınıfnın önün-

deki teme| görevler nedir? Bunun üzerinCe kı-
soco durolım,

Birinci olorok, Türkiye işci sınıfının önünde
uluslororosı görevleri durmoktodır. Türkiye işçi
sinıfı, tüm dünyodo kopitolizme, emperyolist
soldırıyo, foşizme ve her türlü gericiliğe korşı
ortok sovoş yürüten, sosyoiist ülkeler proleter-
yosının, kopitolist, emperyolist ülkeler proIeter-
yosının ve ezilen, geri bıroktırılmış ülkelerin
emekçi holklorının kopmoz, oyrılmoz bir porçosı-
dır. H;ç Dır guç, tıu porçoyı bütünCen koporo-
moz ve scyutloyomoz. Bugün Cünyc üzerınC:,
emperyoIizm, kopitolizm ve onun pis kenefi fo-

şizm ile dünyo proletoryosı ve emekçi hclklorı
orosındo kıyosıyo bir mücodele sürüyor. 8u mü-

codelede sosyolist güçler torihin okışıno uygun
olorok gün geçtikçe doho güçleniycr ve emper-
yolizme hergün yeni bir dorbe inCirerek kopita-
lizmi dünyo üzerinde torihin çöplüğüne dcğru
süpürüyor. Dün Büyük Ekim Scsyolist Devrimi
ile boş|oyon bu torihi süreç; bugün vietncm vı
Angolo devrimlerinin zoferi ile devom eCiycr.
Gelecek güııler, sosyclizm yoIunCo yürüyen

dünyo işçi sınıfının, emekçi holklorın ve bu oro-

do Türkiye emekçilerinin de yeni zoferlerini

şimdiden müideliyor. Bütün dünyonın devrimci
güçleri, yoni sosyolist ülkeler, kopitolist, emper-
yciist ülkelerin işcileri ve ezilen ülkelerin emek-

çi holklorı, proletoryo entgrnosyonolizminin boy

roğı oltındo doho sıkı kenetleniyor.
Bu Curumdo Türkiye iş9i sınıfının görevi ;

emperyolizme, kopitoiizme ve foşizme korşı
dünyo çopındo yürütülen ortok mücoCeleCe,
sosyolist ülkeler ile, kopitolist ülkelerin prole-

toryc§ı i!e ve uluso! bığımsızlık v: scsyclizm
uğrıınc §:ıvüşçn ezilen ü|keIerin e mekçi hoiklı-

rıylo soğlorn ve yokın bir doycnışnro içerisinı
girmektiri Ozellikle, Orto Doğu bölgesinCe zulnı:
ve sömürüye korşı oyoklonmış olcn diğer emık
çi holklorı sonuno kodor desteklemektir. Bugü:ı,
otuz senedir Votonl5rıncon otılmış kchroman Fİ-
listin holkı emperyolist soldırıyo, onun foşist kuk-
losı İsroil siyonizmine ve kolleş Arop g:riciliği-

, ne korşı yiğitçe sovoşıyor; onbinlerlc ev|ddının
konını okıtorok Tell-el Zootor'do olduğu gibi
destonlor yorotıyor. İron'do işciler ve emekçi
holklor Şoh'ın foşist diktotörlüğüne |orşı yığın-
sol bir boşkolCırış içindeler. Şoh'ın konlı zulüm
ve sğmürü düzeninin temelleri sorsılıyor. Kıbrıs'
to, ABD ve İngiliz emperyolistleri ve onlorın iş-
birlikçileri Türk ve Yunon bur|uvolcrı, Kıbrıs'ın
emekçi holkını Türk ve Rum diye ikiye porçolı-
yıp, olçokço bir şcven pclitiko ile Kıbrıs'ı yutmo-
yo çolışıyorlor. Kıbrıs işcileri, gerek Rum; gerek
Türk olsun, bu emperyolist oyunu bozup, birlikte
lnsonco ve demokrotik bir düzen içinJe bero-
berce yoşomok için bir mücodele sürdürüyor.

İşci orkodoş! Filistin'de, lron'Cc, Kıbrıs'to
ve diğer ülkelerde, seninIe oynı düşmono korşı
yılmoz bir mücodgle sürdüren işçilerl, emekçı
holk|orı bütün gücünle ve her yoldon destekle.

_ _O_nJorın müoodeleşinin zofeı:i senin da zoferin
demektir.

Türkiye üzerindeki tüm buriuvolor, onlorın
oionlorı ve uşoklorı, senin sosyolist ülkelerle ve
dünyonın tüm işçileri ve emekçi holklorıylo
orondoki ortok rnücodele boğlorını,. sıkı bir|ik ve
doyonışmoyı çeşitli hileler ve provokosyonlor|o
porçoiomoyo çolışmokto, oroyo nifok tohumlorı
soçmoktodır. Bunlonn boşındo Moocu buriuvo
uşoklorı gelir; bunlor, dünyonın ilk sosyclist ül-
kesi Sovyetler Birliği'ne ve diğer sosyolist ülke-
lere küfür ve soldırı komponyıısı oçorok, buriu-
vo bobolorı odıno sosyolizm ve işçi sınıfı düş-
monlığı yopmoktolor. Emekçi holklorın emper-

, yolizme korşı mücodelesini boltolomok için;
emperyolizmin, İron Şohı'nın Şi|i'de foşist Pl-
nochet gibi işbirlikçi kotiIlerin, NATO'nun yor-
dokçılıÖını yopmoktolor. Bunlor, geçen. 1 Moyıs-
to devletin foşist güçleri torofındon düzenlenen
konlı kotliomo yordımcı ve olet o|on provokotör,
lerdir, ,Bunlor senin sınıf düşmonlorındır. Moocu
buriuvo uşoklorıno korşı uyonık ol! Bu sosyo-
lizm düşmonı, işci sınıfı düşmonı provokotör-
leri '1 Moyıs olonıno koymo! Bunlorı sono dost-
muş gibi göstermeye, bu buriuvo uşcklorıylo
güçbirliği yopmoyo kolkışon, kenCini bilmez
oportünist ve ovore gruploro do hoddini bildir!



İşci ve Emekçi Arkodoş,
Bugün Türkiye işci sınıfı horekati bir dö-

nüm noktosındodıı,, Türkiye'nin ekonomik ve si-
yosi yopısındo egemen olon emperyolizm ve iş-
birtikçi tekelci burjuvozi, içerisine düştüğü oğır
ekonomik bunolımin bütün yükünü işcilerin ve
emekçilerjn omuzlorıno yükleyip, onlorı doho
ozgın bir sömürüye tÖbi tutmoyo çolışmçktodır.
Bu omoçlo, tekelci sermcye, işci ve emekçi yı-

ğınlor üzerinde her türlü boskıyo bcşvurmokto,
hokimiyeti oltındoki devletin vurucu foşist güçle-
ri eliyle foşist terörü ozgınloştırmokto, her gün
yeni kotliomlor düzenlemektedir.

Bu durı.ımda tüm emekçi holkın korşısında
duron görev : kendileri için işsizlik, oçlık ve zu-
lümden boşko bir şoy clmoyon fosizm be|Esını
yok etmok, ve bunun için de, foşizmin moddi te-
meli olon emperyclisi ve işbirlikçi tekelci sermo-
ye düzeniııin egamenlik zincirini kırmoktır. Bu
görev en boşto, toplumun en devrimci kesimi
oicııı işci s:nıfıno Cüşmektedir.

Bu görevi hokkıylc yerine getirmek için,
Türkiye işçi sınıfı, foşizme ve kcpitclizme korşı
ciemckrotik devrim mücodelesi içinde, hem ken-
di bcğımsız siyosi portisini ycrotıp, onun etro-
fınCo tüm işcilerin mücoCele birliğini soğlomok,
hem Ce birleşik cephe politikosı ile tüm emekçi
holkın ve devrimci gençtiğin foşizme karşı güc
birliğlni gerçekleştirmek zorundodır.

Fcşizııe kerşı ortok mücodele içinde tüm
işçi yığınlorının ve emokçi hqlkın ey|em ve güç
bii,liği soğlonmodıkçc, bunun yorctocoğı muoz-
zom kitlesel güce doyonılmcCıkço, foşizmin ve
onun modCi temeli kopitoljzmin yok eCilmesi hc-
yoldir. lşte, günümüzde işci sınıfının korşısındo-
ki torihi görev budur.

Bu görevi yerine getirmek, sobırlı ve fedo-
kor bir mücodele ister, Çünkü, tüm burjuvozi, bü-
tün işçi sınıfı düşmon|orı, işçilerin ve emekçile-
rin böylesi bir mücodele ve gılç birliğini engel-
lem.ek için her türlü bıskıyo ve oyunc boşvur-
moktodır, uugün tekelci §ermoye, işçi sınıfının
hem siyosi hem de sendikol mücodelesini porço-
lomok ve zoyıflotmok için, bütün uşoklorını se.
ferber etmiş durumdodır. Bir torofton Ttirk - İş '
MisK, vb. gibi gerici ve foşist sendikolor eliyle
işcilerin mücodele birliğini porçolorken, diğer
torofton oynı omoçlo CHP reformizmini (sosyol -

demokrosiyi) ve onun kuyruğuno boğlonmış
'oportünist yordokçılorı (TKP, TİP, TSİP, sDP,
TEP, vb. oportünistleri) kullonmoktodır.

cHp, işçiden ve emekçiden yonoymış gibi
görünüp, oslındo emperyolizmin ve işbirlikçi te-
kelci sermoyenin temsilciliğini yopon bir bur-

iuvo portisidir. Bunun böyle olduğu, CHP'nin hü.

kümete gelmesiyle birlikte, oyon beyon ortoyo
çıkmıştır. Fokot holo, özellikle DiSK yönotimini
elinde tuton cHp'li reformist sendikocılor ve
onlorın oportünist işbirlikcileri, foşizme korşı
mücodelede işcilere CHP'ye doyonmolorı ve gü,
venmeleri nosihotındo bulunuyorlor, Bu, işçi ve
emekçi sınıfo korşı oynonon bir buriuvo komp-
losudur. Bu, işcilere, kendi sınıfıno güvenmeyip,
buriuvoziye güven duymosını tovsiye etmektir.

lşoi orkodoş! Şunu unutmo ki, işçi sınıfı her
türlü buriuvoziden oyrı ve boğımsız bir sınıftır.
Bu yüzden, işci sınıfı, foşizme ve kopitolizme
korşı mücodelede, her türlü buriuvoziden, CHP
reformizm!nden ve onun oportünist yordokçılo-
rındon boğımsız bir sınıf politikosı izlemek zo-
rundodır, Bu sınıf politikosı temelinde, kendi
boğımsız siyosi portisini ve kendi sınıf sendiko-
lorını örgütlemek ve bunlor etrofındo en geniş
ve emekçi yığınlorın eylem birliğini soğlomok
zorundcdır. Kısocosı, önce kendi boğımsız sınıf
gücünü yorotıp ono doyonmok zorundodır. İşte

bir|ik böyte sğğlonır.
lştğ 1 Moyıs olonıno bu sınıf gerçeğinin bi-

iinciyie yürül Kendi sınıf gücüne doyonorok, işoi
sınıfının ve en geniş emekçi yığınlorın buriuvo-
zi, foşizm ve so§yol - demokrct uşoklorı korşı-
sındo yek vücut olmolorını soğlomok omocıylo
ve kororlılığıylo yürü!

lşci orkodoş! Türkiye'de foşizme ve kopito-
Iizme korşı demokrotik devrim, Türkiye'nin
tüm emekçi holklorının birlikte ve ortok müco-
delesiyle zofere uloşocoktır, Burodo işci sınıfı-
nın ilk görevi, Türkiye'de yoşoyon tüm ezilen
holklorlo birlikte, onlorın ulusol ve domokrotik
hoklorı uğruno buriuvoziye ve foşizme korsı mü-

çctrfi;i* yı+itmoktir. ffiÜn, lşOıfrlİk*L tekğjÇi
sermoye ve bütün buriuvo iktidorlor, Doğu'do
Kürt holkı üzerindg vohşi bir foşist boskı ve osi-
milosyon siyosetİ İzlemekteclr. Kürt holkının ve
diğer ozınlıklorın bütün ulusol ve demokrotik
hoklorı ellerinden zorlo olınmıştır. Gerek Türk,
gerekse Kürt holkının üzerinde boskı ve zulüm
uyguloyon düşmonlor ortoktır. Ortok düşmcno
korşı bütün emekçi holklorın ortok ve bir|ikte bir
mücodele sürdürmesi tori,hi bir zorunluluktur.
Bu Curumdo işci sınıfı Kürt holkının ve ozınlık,
|orının ulusot ve demokrotik hoklorı uğruno, ken-

di kod;rlerini serbestçe toyin etmeleri hoklorı
uğrunc sürekli ve yılmoz bir mücodeleiiriitme- ]

lidir. lşciler unutmomolıCır ki, «boşku:\ur#, *
*' ,l

&şezen bir ulus özgür oiomozl» Çi
l;
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lşte işçi orkodoş! 1 Moyıs olonıno Kürt hol-
iının ve ozınlık|orın hokkını oromok için, ontor-
lo ortok düşnıono korşı mücodelede birliğini
soğlomloştırmok için yürü!

1 Moyıs'to, olonlordo, fobriko|ordo, torlolor-
do, birleşeiim ve s|ogonlorımızı hoykırolım ki,
işçi orkodoş, dost -- düşmon herkes gücümüzü
görsün! Tüm işçiler olorok birleştiğimizde, neler
yopobileceğimizi görsün! İşçi sınıfının gücüne
güvenmeyen burjuvo uşoklon, birleşik gücümüz
korşısındo sinsin| Birleşelim ki, diğor bütün

emekçiler de bize güvensin ve bizimlc blrleşsin!
İşci orkodoş, gün foşizme ve eormoyeye

korşı birleşik gücümüzü gösterme günüdür!
YAŞA§İN PROLETARYA ENTERNASYO_

NALızMil
YAŞAslN ışciLERıN, YoKsUL KÖYLÜı-ERİ,N,
GENçLIĞıN DEVRıMCı MÜ,CADELE BiRLıĞıl

YAşASİN KÜRT - TÜRK HAıJKIN|N MÜcA-
DELE BlRLiGı!

FABRıKALAR, TARIAı_AR, SıYASı iKTiMR,
HERşEY FMEĞ|N oLAcAKl

1 MAVıs
Günlerin bugün geiirdiği
Boskı zulüm ve kondır
Ancok bu böyle.gitmez
Sömürü devom Qtııı€z
Yepyeni bir güneş doğor
Bizde ve ülkölerde
1 MAYls ! 1 MAYıS !

İşçinin - emekçinin boyromı
Devrimin şonlı yolundo
İlerleyen holkın boyromı
Yepyeni blr güneş doğor
Dağlorın ufuklorındon

Mutlu bir hoyot filizlenir
Kovgonın doruklonndon
yurdumun süneşli günleri
Mutlgk gelen gündadlr
Gün gelir gün gelir
Zorbolor kolmoz gider
Devrimin şonlı yolundo
Eir köğıt gibi erir gider
1 MAYıS ! 1 MAYıS l
İşçinin _ emekçinin bcyranıı
Devrimin şonlı yo|undo
İlerleyen holkın boyromı

Vermeyin irşono izin
Konmosı ve susırı.}ıı için
Ho*kını olmcı içiıı
Kitlcyl bilindıııdtrln
Yurdumun mutlu günlcri
Mutlok golen güıtdedir
Yurdumıın ınıtlu günlcrl
lşinin ctlırindıdlr
1 ıvıAYıs ı 1 MAYls !

İşçlnln - emçkçinin bo
Devrimin şeılı yolundo
ilerleyen holkıır boytorıu
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