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 #GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi10 EKİM’DE KATLEDİLENLER 
ANKARA’DA ANILDI

10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden 103 can 10 Ekim 2021 
tarihinde anıldı. Anmaya müdahale eden polis 22 kişiyi gözaltına 

aldı. Gar önünde yapılan anmada konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Koramaz, “İnsanlığa karşı suç işleyen siyasiler yargı önüne 

çıkarılmalı” dedi.
IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da 

düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi mitin-
gine yönelik iki canlı bombayla düzenlediği 
saldırının üzerinden 6 yıl geçti. Ankara'da an-
maya gelenlere gar çevresinde polis müdahale 
etti. Pandemiyi gerekçe göstererek yakınlarını 
kaybedenler dışında kimseyi gar önüne sokma-
yacağını açıklayan valilik, Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin anıt meydan için bir gün önce 
alana getirdiği mabet ağaçlarını da gece yarısı 
kaldırdı. Gar önüne gidemedikleri için çevrede 
saygı duruşunda bulununlar polisin biber ga-
zıyla dağıtıldı. Polisin 22 kişiyi gözaltına aldığı 
anmadaki “sıkı önlemler”, katliamda alınma-
yan önlemleri hatırlattı.

Polis biber gazı ve plastik mermiyle kitleyi 
dağıttı. Tandoğan Meydanı girişinde toplanan-

lar yüzlerce metre uzaklaştırılırken, gözaltına 
alınanların bazıları yerlerde sürüklendi. Gözal-
tına alınanlar bir süre sonra serbest bırakıldı.

10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler, 
Ankara’da Karşıyaka Mezarlığında da anıldı, 
yaşamını yitirenlere mücadele sözü verildi.

Anmada yapılan ortak açıklama şöyle:

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Aileler 
ile Sevgili Dostlar;

7 Haziran 2015 Seçimleri sonrasında ülkeye 
egemen hale getirilmeye çalışılan şiddet ve kor-
ku iklimine karşı barışı, demokrasiyi ve emeğin 
haklarını savunmak için DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB olarak tüm yurttaşlarımızı “Emek, Barış 
ve Demokrasi Mitingi’ne katılmak üzere Anka-
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ra’ya davet etmiştik.
Yaptığımız çağrıya kulak veren on binlerce 

yurttaşımız emek, barış ve demokrasi özlemiy-
le Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkmış ve 
Ankara Garı önünde buluşmuştu.

10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yürekle-
rinde sevgi, gözlerinde gülümseme, dillerinde 
barış türküleri olan on binlerce kişi kardeşçe 
yan yana bulunuyordu. O karanlık dönemde 
hepimize umut veren bu coşkulu birliktelik 
saat 10’u 4 geçe birbiri ardına patlayan iki bom-
ba ile kana bulandı.

IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından ger-
çekleştirilen kanlı saldırı sonucunda 104 arka-
daşımız hayatını yitirdi. 500’e yakın arkadaşı-
mız yaralandı ve sakat kaldı.

Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında 
kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve 
özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasre-
timiz, her geçen gün daha da büyüyor.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda, tutuklu 

sanıklar yönünden 10 Ekim Davası karara bağ-
landı ve 9 kişi hakkında 101 kez ağırlaştırılmış 
müebbet cezası verildi. Ayrıca, Ana dosyadan 
tefrik edilen firari sanıkların yargılandığı dos-
ya, Türkiye’de ilk defa İnsanlığa Karşı Suç kav-

ramının yargıya konu edilmiş dosyası oldu. Bu 
yönüyle 10 Ekim Katliamı, Türkiye siyasi tarihi 
ve yargı tarihi bakımından da kamuoyunu ilk-
lerle buluşturan bir konumdadır.

Halihazırda ceza dosyası kapsamında 16’sı 
firari, biri tutuklu 17 sanık yönünden yargıla-
ma devam etmekte olup davanın duruşması; 24 
Kasım’da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülecektir.

Nitekim, 5 yıldır katıldığımız her duruşma-
da, katliamda ihmali olan kamu görevlilerinin 
ve sorumlulukları bulunan siyasetçilerin de 
yargılanması gerektiğini dile getirdik. Ne yazık 
ki, geçen bu süreçte mahkeme heyetinin değiş-
tiğine, katılan ve mağdur olanların sanık olarak 
addedildiğine, “adalet” isteyenlerin mahkeme 
salonlarından çıkarılmak istendiğine tanıklık 
ettik. Mahkeme salonlarında denk gelmediği-
miz adalet, kamuoyu vicdanında da tecelli et-
miş değil!

Ceza dosyası kapsamında dosyaya katılan-
lar olarak bizlerin talepleri ile damla damla 
kazandırılan deliller ile artık hepimiz biliyoruz 
ki; bugün 6. Yıl anmasını yaptığımız, devasa 
acılara karşılık gelen bu katliam önlenebilirdi. 
İki seçim arasında, 2015 yılının karanlık bir dö-
nemine tekabül eden 10 Ekim Ankara Katliamı 
siyasi bir cinayettir.

Yakın tarihimizin en karanlık döneminin 
aydınlığa kavuşması için siyasetçileri de elle-
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rine vicdanlarına koymaya, gerçekleri açıklığa 
kavuşturmaya çağırıyoruz: Türkiye’nin barış 
umuduna darbe vuran, insanları sokağa çıka-
maz hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 se-
çimleri arasında yaşanan olayların sorumlusu 
kimdir? Bizim çocuklarımız neden öldürüldü?

Bilinmelidir ki, insanlığa karşı işlenen bu suç-
ların faillerini gizleyenler, bu suçların ortağıdır. 
İktidarını korumak için toplumu kaos ve şiddet 
sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız. 
Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin acıların-
dan oy devşirenleri asla affetmeyeceğiz.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi, 10 Ekim katliamı, kendinden 

önce aydınlatılmamış 5 Haziran 2015 Diyarba-
kır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamları gerçek 
anlamda araştırılsa ve failleri bulunsaydı hiç 
yaşanmayacaktı. Kamusal sorumluluğun katli-
amlardaki yerinin ortaya koyulabilmesi, “dev-
letin hizmet kusuru” olduğunun bir mahkeme 
kararında geçebilmesi adına açmış olduğumuz 
tam yargı davalarının pek çoğunda artık Da-
nıştay aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. 
2021 yılı Temmuz ayında Danıştay tarafından 
verilen, devletin bu katliamlardan dolayı “ku-
sursuz” olduğu ve ölenlerin, yaralananların 
kusurlu ve borçlu çıkarıldığına dair kararı, kat-
liamın 6. Yılında vicdanları yaralamaktadır. İlk 
derece mahkemelerde açık ve bariz kamusal 
kusura işaret edilirken üst mahkeme süreçle-
rinde devletin sosyal risk sorumluluğundan 
dahi bahsedilmemesi büyük bir çelişki ve so-
rundur. Elbette ki, verilen her yanlış ve hatalı 
karara karşı bu ülkenin iç hukuk yollarını tü-
ketmek amacıyla her türlü hukuki başvuruyu 
yapmış bulunmaktayız.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar,
10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Büyük-

şehir Belediye Meclisinde alınan kararla, Anka-
ra Garı önündeki alana, "Demokrasi Meydanı" 
adı verilmişti. Alanın ortasında bulunan, üç ayrı 
yüzünde katliamda kaybettiğimiz arkadaşları-
mızın fotoğraflarının ve Emek-Barış-Demokra-
si ifadelerinin olduğu sembolik anıt, artık gö-
revini tamamlamak üzeredir. Çünkü katliamın 
gerçekleştiği alanın kalıcı bir anıt meydan ve 
anma yeri olarak düzenlenmesi süreci başlamış 
durumdadır. TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 
10 Ekim Barış Derneği olarak verdiğimiz sözü 

tutup 2020 yılında; Katliamda hayatını kaybe-
denleri anmak, yaşanan insanlık suçunu hatır-
lamak ve hatırlatmak amacıyla bu toplumsal 
kaybın yaşandığı meydanın bütüncül bir yak-
laşımla ve bir tür ‘anıt meydan’ olarak yeniden 
ele alınması amacıyla  “Emek, Barış ve Demok-
rasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası 
Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” düzenle-
miştik. Ankara Garı ve meydanının kuşaklar 
boyunca ortak değerlerimiz olan emek, barış 
ve demokrasiye adanarak yurttaşların bir ara-
ya geleceği bir kamusal mekan olarak yeniden 
üretimini hedefleyen ve uluslararası katılımla 
gerçekleşen yarışmada kazanan projeler; TM-
MOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış Der-
neği tarafından düzenlenen ve Ankara Büyük-
şehir Belediyesi temsilcisinin de katıldığı basın 
toplantısı ile açıklanmıştı. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi temsilcisi basın toplantısında birin-
ciliğe değer görülen projenin hayata geçirilme-
si noktasında gerekli süreci başlatacaklarını ka-
muoyuna açıklamıştı. Bugün alana yerleştirilen 
Matem Ağaçları ile anıt meydan ve anma yeri 
projesinin yapım sürecinin başlamış olması 
emek, barış ve demokrasi adına atılan önemli 
bir adımdır. Bir yıl içerisinde tamamlanması 
hedeflenen projenin yapım süreci boyunca üze-
rine düşen sorumluluğu yerine getiren ve ge-
tirmeye devam edeceğine inandığımız Ankara 
Büyükşehir Belediyesine ve sürece katkı koyan 
herkese teşekkürü borç biliyoruz.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış müca-

delesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük 
emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da bu doğrultuda kararlı müca-
delemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Katliamın 6.yılında, bombaların patladığı bu 
acı dolu meydandan bir kez daha sesleniyoruz:

Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unuttur-
mayacağız!

Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyece-
ğiz!

Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mücade-
lemiz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB – 10 Ekim 
Barış Derneği


