
 

Sevgili Dostlar, Sevgili Basın Emekçileri, 

Bundan 41 yıl önce bu meydanda, bu sokağın başında katledilen arkadaşlarımızı, 

yoldaşlarımızı anmak için bir aradayız. 

Hepsinin mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyorum. 

500 bin kişinin umutla doldurduğu bu meydanı kana boyayan katilleri, cinayet şebekelerini bir 

kez daha lanetliyorum. 

Sevgili dostlar, 

Artık hepimiz biliyoruz ki, kitlesel katliamlar sadece saldırıya maruz kalanları değil, tüm 

toplumu hedef almaktadır. 

1 Mayıs 1977 yılında burada gerçekleşen katliamın hedefinde de sadece burada hayatını 

kaybeden arkadaşlarımız ya da burada toplanan yüzbinlerce kişi yoktu. 

Katliam, o dönem yükselmekte olan muhalefet hareketlerinin nezdinde tüm toplumu hedef 

almıştır. 

Katliamın amacı, işçi sınıfının, solun, devrimcilerin önünü kesmektir. 

Katliamın ardından emperyalistlerin güdümündeki faşist saldırganlık yeni bir boyut 

kazanmıştır. 

1 Mayıs Katliamı, Türkiye`deki kitle kıyımlarının başlangıcı, 12 Eylül Darbesine giden yolun 

hazırlayıcısı olmuştur. 

Bu katliamın ardından ülkenin her yanında savunmasız kesimleri hedef alan sayısız katliam 

yaşanmıştır. Beyazıt`ta, Balgat`ta, Bahçelievler`de, Maraş`ta, İnciraltı`nda ve Çorum`da 

yaşanan kitlesel kıyımlar tarihinin miladı 1 Mayıs 1977 Katliamıdır. 

1 Mayıs katliamının failleri, sonrasında yaşanan tüm katliamların da failleridir. 

1 Mayıs 1977 Katliamının sorumlularını açığa çıkartmayanlar, sonraki bütün katliamların da 

üzerlerini örtenlerdir. 

Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadığımız gibi, katilleri de asla unutmayacağız ve hesap 

soracağız! 

Sevgili Dostlar, 

Toplumu susturmak ve sindirmek için kitlesel katliamlara başvurma yöntemi geçmişte kalmış 

bir yöntem değildir. 

Son 3 yılda Suruç`tan Diyarbakır`a, Ankara`dan İstanbul`a kadar uzanan pek çok ilimizde 

benzer kitlesel katliamlar gerçekleştirilmiştir. 



Bu katliamların izi sürüdüğünde ipin ucu, geçmişteki katliamları planlayan aynı emperyalist 

cinayet şebekelerine çıkacaktır. 

Dün nasıl ki 1 Mayıs Katliamının gerçek failleri ortaya çıkartılmadıysa, bugün de 10 Ekim`in, 

Suruç`un, Diyarbakır`ın gerçek failleri ve arkasındaki kirli ilişkiler ortaya çıkartılmamaktadır. 

Herkes bilsin ki, katliamlarla arkadaşlarımızı bizden koparabilirler, sevdiklerimizi 

ellerimizden alabilirler ama bizlerin gelecek güzel günlere olan inancını asla yok edemezler. 

Eşit, özgür, demokratik bir dünyada insanca yaşam mücadelemizi durduramazlar. 

Bundan 41 yıl önce işçiler, memurlar, mühendisler, mimarlar, öğrenciler hangi duygu ve 

umutla bu meydanı doldurduysa, yarından sonra Türkiye`nin dört bir yanında milyonlarca kişi 

aynı duygu ve umutlarla meydanları dolduracaklar. 

Emperyalizmin, faşizmin ve gericiliğin karanlığına karşı, eşit, özgür, bağımsız, laik ve 

demokratik bir Türkiye özlemini haykıracaklar. 

TMMOB adına, bu mücadelede hepimize kolaylıklar diliyorum. 1 Mayıs 77`de ve 

sonrasındaki katliamlarda kaybettiğimiz arkadaşlarımızı sevgi, saygı ve hasretler anıyorum. 

Emin KORAMAZ 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı  

 


