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1 Mayıs

Bir Mayıs, işçi sınıfının sermayeye karşı verdiği mücadelenin ve bu mücadelede 
ulusal ve uluslararası dayanışma ve birliğinin simgesidir. Günümüzde işçi sınıfının 
sermayeye karşı mücadelesi anti-emperyalist ve anti-faşist bir nitelik kazanmıştır. 
Gelişmiş kapitalist dünyanın tekelci büyük sermayesi sömürü ve zorbalığını ulus-
lararası düzeyde yoğunlaştırmakta, sosyalist dünyaya karşı savaş kışkırtıcılığını 
sürdürmekte, ulusal kurtuluş hareketlerine, bağımsız ülkelerin iç işlerine müda-
hale etmektedir. Uluslararası tekelci sermaye az gelişmiş veya gelişmekte olan geri 
kapitalist ülkelerin yerli egemen sınıflarıyla işbirliği etmekte, işçi sınıfı ve emekçi 
kitlelere karşı baskı ve terör rejimlerini desteklemektedir. Bundan ötürü emeğin 
sermayeye karşı sınıf mücadelesi kaçınılmaz olarak emperyalizme ve faşizme karşı 
mücadeleyi içermektedir.

Ülkemizde durum özellikle böyledir. İşçi sınıfıyla emekçi kitleleri faşizmin de-
mir ökçesi altında ezecek bir baskı ve zulüm rejimine hazırlık olarak terörizm her 
geçen gün tırmandırılıyor. Bu koşullarda, emperyalizme ve faşizme karşı ulusal ba-
ğımsızlık ve demokrasi mücadelesi işçi sınıfı hareketinin birinci gündem madde-
sidir. İşçi sınıfımızın ekonomik mücadelesi, güncel çıkarlar ve gereksinmeler için 
mücadele, bu politik mücadeleden ayrılmaz, koparılamaz. Her ikisi de, sosyalizm 
için mücadeleden ayrı düşünülemez. Mücadeleyi verenlerin hepsi bilimsel sosya-
list olmayabilir ve olmaz, ama mücadelenin genel doğrultusu sosyalizm yönünde 
olmak zorundadır. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde tutarlı yurtsever ve demokrat 
olmanın başka yolu yoktur.

Bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini bu rotaya oturtan güç, işçi sınıfı ve onun 
politik hareketidir, işçi sınıfı bağımsızlık ve demokrasi hareketinin itici gücü, ön-
cüsüdür. Kapitalist dünyanın her yerinde ve bizde burjuvazinin tüm kesimleri ve 
küçük burjuva aydınlar katmanı öncülük niteliğini yitirmişlerdir.

İşçi sınıfı bu tarihsel görevi yerine getirebilmek için ulusal ve uluslararası düzeyde 
dayanışma ve birliğini pekiştirmek durumundadır. Bundan da öte, anti-emperyalist 
ve anti-faşist mücadele tüm demokrat, ilerici, sol güçlerin işçi sınıfı öncülüğü al-
tında dayanışma ve birliğini de gerektirmektedir. İşçi sınıfı yurt içi mücadelesinde 
güçlü ve başarılı olduğu ölçüde uluslararası işçi sınıfı hareketine, dayanışma ve bir-
liğine de güçlü katkılarda bulunur. Türkiye işçi sınıfı güçlüdür ve gücü kesintisiz 
artmaktadır.

Bir Mayıs’ı bu düşüncelerle karşılıyoruz, işçi sınıfımız tüm provokasyonları boşa 
çıkararak, gücünü, vekar içinde dosta düşmana gösterecektir. Ölülerimizi derin bir 
sevgi ve saygıyla anıyor, geleceğe inançla bakıyoruz.

Bir Mayıs aynı zamanda partimizin kuruluş günü. 1978’in bir Mayıs’ında kuru-
luşumuzun üçüncü yıldönümünü kutluyoruz. Arkada bıraktığımız üç yılda parti-
miz hareketi düzenli bir tempo ile kesintisiz yükseldi. Genelinde parti bilinci yük-
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sek, sıkı kenetlenmiş, militan bir kitleye sahip olduk. Partimiz toplantıları disiplini, 
düzenliliği ve görkemiyle ün saldı, örnek oldu. Açtığımız kampanyalar aynı disiplin 
ve düzenlilik içinde başarıyla yürüdü, amaçlarına erişti. Son açtığımız, “Ulusal Ba-
ğımsızlık İçin NATO’ya Hayır” kampanyası, üçüncü yılı dolduruşumuzu yüksek 
başarı çizgisinde noktaladı. Baskılar, saldırılar ve ölüm karşısında partililer bir adım 
gerilemediler. Yüreklerinde derin bir acı ve öfke, kampanyanın tüm gereklerini bü-
yük bir özveriyle yerine getirdiler. Baskıların, cinayetlerin, terörün işçi sınıfını ve 
partisini yıldıramıyacağını, geriletemiyeceğini bir kez daha kanıtladılar.

Selâm işçi sınıfımıza!
Selâm dünyanın ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine!

Çark Başak, Sayı 47, 16 Nisan 1978


