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1 Mayıs 1978 İşçi Sınıfının Uluslarararası 
Birlik-Mücacele ve Dayanışma Günü hazırlık
larını DİSK'in merkezi disiplini içerisinde 
yürütmeyi kararlaştıran demokratik kuruluş
larla bujgün yapılan toplantıda 12.^.1978 rde 
Ankara'da meydana gelen olay nedeniyle 
aşağıda adları bulunan örgütler ortak bir 
açıklama yapmışlardır.

Açıklamayı yapan örgütler : DİSK, TOB-DER, TÜM-DER, TMMOB, TÜTED, 
AKD, EMEKÇİ-DER, DÖB, DEV-GÖR, A .Dm.Y »MEM-DER, HABER-DER- TÜMAS, 
TYS, KÖGEF, DKD, ÇIRAK-DER, İKD, D D K D , TRT-DER, HD G D , PİM,

TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ, TÎİM-ZERBANK-DER,
HAY.SAĞ.MEM-DER, TÜS-DER, ENERJİ-DER, TÜM-OR-DER, DEV-GEŞÇ,
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ, HİSARÜSTJ-DER, BANK-DER, TÜM-PTT-DER, 
DHKD, TEKNİKERLER DERNEĞİ, SİNE-SEN, TÜMOD, S G B , İGD, DEV-SAN-DER, 
DKD, HALKEVLERİ,

Türkiye'de önemli günler yaşanmaktadır.

Faşist milisler, emperyalizmin ve egemen güçlerin gizli, açık servisleri 
yeni saldırılar düzenlemekte, kanlı katliam]¿ar tertiplemektedirler. Son 
günlerde birçok demokratik örgüt bombalı saldırıya uğramış, yeni siyasal 
cinayetler işlenmiş, faşistlerin köşe başlarına kurdukları ölüm pusuları 
kan kusmuş, tahrip kalıpları ile kitle'katliamlarına girişilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde tüm demokrasi güçlerini üzüntüye boğan ancak mücadele 
azmimizi de bileyen Server Tanilli'ye saldır:- olayından sonra, dün de 
öğretim özgürlüğü ve can güvenliği için yıllardır mücadelelerini sürdüren 
ilerici devrimci, demokrat gençlerimiz üzerine nerden geldiği açıkça belli 
olan yeni bir saldırı yaşanmıştır. Dikkat edilmelidir ki, aynı okulda 
okuyan gençlerimiz üzerine atılan bu üçüncü bombadır. Daha önce kahveleri 
bombalanmış şehit ve yaralı verilmiştir, sonra da okuldan çıkarlarken üst 
kattan üzerlerine bomba atılmıştır. Dün de çek planlı ve profesyonel yeni 
bir katliam planlanmıştır.

Saldırıların nereden geldiğini artık aramaya gerek olmayacak kadar olaylar 
çıplak gelişmektedir.

Bugün Türkiyede de faşist güçler Mussolinin kara gömleklileriyle, ünlü 
'Romaya yürüyüş'üne benzer yürüyüşler düzenlenmektedir. Bu yürüyüşün başını 
açıkça bir faşist parti çekmekte ülkemizde komando denilen faşist milisler 
bombalı ve silahlı saldırılara girişmekte kitle katliamlarına yönelmekte
dirler.

Bugün MC döneminde demokratik hak ve özgürlüklerin korunmasına ve gelişti
rilmesine yönelik tavrını açıklayan partinin ağırlıkta olduğu bir Hükümet 
vardır.
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Türkiye'de önemli günler yaşanmaktadır.

Faşist milisler, emperyalizmin ve egemen güçlerin gizli, açık servisleri 
yeni saldırılar düzenlemekte, kanlı katliamlar tertiplemektedirler. Son 
günlerde birçok demokratik örgiit bombalı saldırıya uğramış, yeni siyasal 
cinayetler işlenmiş, faşistlerin köşe başlarına kurdukları ölüm pusuları 
kan kusmuş, tahrip kalıpları ile kitle'katliamlarına girişilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde tüm demokrasi güçlerini üzüntüye boğan ancak mücadele 
azmimizi de bileyen Server Tanilli'ye saldır:, olayından sonra, dün de 
öğretim özgürlüğü ve can güvenliği için yıllardır mücadelelerini sürdüren 
ilerici devrimci, demokrat gençlerimiz üzerine nerden geldiği açıkça belli 
olan yeni bir saldırı yaşanmıştır. Dikkat edilmelidir ki, aynı okulda 
okuyan gençlerimiz üzerine atılan bu üçüncü .bombadır. Daha önce kahveleri 
bombalanmış şehit ve yaralı verilmiştir, sonra da okuldan çıkarlarken üst 
kattan üzerlerine bomba atılmıştır. Dün de çek planlı ve profesyonel yeni 
bir katliam planlanmıştır.

Saldırıların nereden geldiğini artık aramaya gerek olmayacak kadar olaylar 
çıplak gelişmektedir.

Bugün Türkiyede de faşist güçler Mussolinin kara gömleklileriyle, ünlü 
'Romaya yürüyüş'üne benzer yürüyüşler düzenlenmektedir. Bu yürüyüşün başını 
açıkça bir faşist parti çekmekte ülkemizde komando denilen faşist milisler 
bombalı ve silahlı saldırılara girişmekte kitle katliamlarına yönelmekte
dirler.

Bugün MC döneminde demokratik hak ve özgürlüklerin korunmasına ve gelişti
rilmesine yönelik tavrını açıklayan partinin ağırlıkta olduğu bir Hükümet 
vardır.
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Hükümet olayların üstüne kesin sonuç alıcı ve bunların yuvalarını kurutu
cu biçimde gitmelidir. Olayları tarafları? çatışması biçiminde görmek 
gerçekleri inkar etmek olacaktır. Dersini veren bir öğretim üyesi evine 
giderken saldırıya uğruyorsa bu tarafların çatışması değildir. Okumak 
için okuluna giden gençlerimizin üzerine bomba atılırsa, bir Savcı Yar
dımcısı arabasında 7 kurşunla katledilirse tarafların çatışması söz 
konusu değil, bunlar açık faşist saldırganlıktır.

Gerçeklerden korkulmamalı, kaçılmamalıdır. Bizler olaylar karşısında 
tarihsel sorumluluğumuz bilinci ve kararlılığı içinde bulunduğumuzu bir 
kez daha bildirmek isteriz.

20 Martta işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü DİSK'in karar alarak 
uyguladığı ve tarihsel bir önemi olan 'Faşizme İhtar' eyleminin Türkiye- 
deki diğer etkin demokratik örgüt ve güçlerce de yürekten desteklenmiş 
olması, anti-faşist eylem birliği yolunda önemli bir adım olmuştur. 
Anti-faşist güç ve eylem birliği yolunda atılan bu adım faşist güçleri 
iyice korkutmuş ve son saldırganlıklarını yapmaya itmiştir.

Ancak açıkça bilinmelidir ki, bu tür baskı ve saldırılar mücadelemizi 
engellemeyecek, geriletemeyecektir.

1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma gününü 
bu yıl geçen yıllardan aldığımız deney ve bu yılın tarihsel önemi çerçeve
sinde, 1 Mayıs Alanında, daha görkemli ve iaha kitlesel kutlama yolunda 
çalışmalarını sürdüren bizler;

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da faşistlerin saldırganlıkları 
karşısında yılmadan bunalmadan mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

Anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şovenist eylem ve güç birliğinin 
önümüzdeki günlerde güçlenerek süreceğine inanıyoruz.

Bu yolda bize düşen görevleri yerine getirmeyi Türkiye'nin geleceğine, 
işçi sınıfına ve emekçi halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluğunun gereği 
olduğunu açıklıyoruz.


