
BARIŞA UÇAN KANATLAR

Bu almanağı savaş dilini, militarist söylemi tekrar tekrar işe koşan egemen anlatıya ya 
da karşıt anlatıların şiddet üreten diline rağmen iyiye, güzele, adalete meyleden, can 
değerini bilen, barışı hayal eden insanların yaşamlarına, hikayelerine, anılarına olan 

sorumluluğumuzla hazırladık. Çünkü, barış hayali her şeyden önce, şiddetin hüküm sürdüğü 
yerlerde birlikte yaşamanın tek yolunun bu olduğuna inanan veya insanları buna inandıran 
kişilerce kurulabilir. Barış, engellere rağmen barışın henüz muhtemel görünmediği yerlerde 
sabırla, sebatla, inatla can değerinin kıymetini bilmek, mücadeleye cesaret etmek, bu talebi 
inadına dillendirebilmektir. 
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Önsöz

Bu almanak bir barış umududur. 104 canı kaybettiğimiz, 500’den fazla insanın yaralandığı, binlercemizin 
ruhunda yaralar bırakan Türkiye’nin en büyük katliamı olan 10 Ekim Ankara Katliamı’nın bize devrettiği 
görevdir barış. Çünkü gidenleri unutturmamak, tekrar isim isim, öykü öykü hatırlamak ve hatırlatmaktır barış 
mücadelesi.

Bu almanağı savaş dilini, militarist söylemi tekrar tekrar işe koşan egemen anlatıya ya da karşıt anlatıların 
şiddet üreten diline rağmen iyiye, güzele, adalete meyleden, can değerini bilen, barışı hayal eden insanların 
yaşamlarına, hikayelerine, anılarına olan sorumluluğumuzla hazırladık. Çünkü, barış hayali her şeyden önce, 
şiddetin hüküm sürdüğü yerlerde birlikte yaşamanın tek yolunun bu olduğuna inanan veya insanları buna 
inandıran kişilerce kurulabilir. Barış, engellere rağmen barışın henüz muhtemel görünmediği yerlerde sabırla, 
sebatla, inatla can değerinin kıymetini bilmek, mücadeleye cesaret etmek, bu talebi inadına dillendirebilmektir. 

Kaybettiklerimiz geride yalnızca dayanması güç bir acı değil, aynı zamanda bu dünyadaki varlıklarıyla 
dilden dile birer "barış hikayesi" bıraktılar bizlere. Biz de bu hikayeleri, yazılan satırları, gazete küpürlerinin 
kenarlarında kalmış satırları, atılmış son tweetleri, yapılan röportajlardan sızan anıları burada bir araya 
getirdik. Onları bilmeyen tanımayan kalmasın diye.

Bu almanakta yoklukla, yoksullukla, göçle, yaşam mücadelesiyle iç içe geçmiş zor yaşamların; bir gülü 
gönlünde taşır gibi nasıl dayanışmaya, inceliğe, zerafete dönüştüğünü göreceksiniz. Bu almanakta başka 
şehirlerde hayatı yeniden, bir Simurg edasıyla yeniden insanların ekmeğini, sevincini nasıl paylaştığını 
okuyacaksınız. Bu almanak karıncayı incitmeyen ama haksızlık karşısında devleşen insanların öykülerini 
evlerinize taşıyacak.

Dileğimiz bu almanak vesilesiyle bizlere emanet edilenin, 104 barış güvercininin bu dünyadaki varlığının, 
yaşamının, anısının sizlere de ulaşması; hayatını "10 Ekim 2015'ten önce" ve "10 Ekim 2015'ten" sonra diye 
ayıranlar için –gülüşün değil ama– unutuşun ülkesinde, 10 Ekim'in barış kuşlarının, "Barışa Uçan Kanatlar"ın 
sizin de göğünüze konması.
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10 EKİM 2015 günü; yedi yaşımdan beri bastırdığım bir duygunun açığa çıktığı bir gündü…

Ankara’da 90’lı yıllarda rampa üzerine kurulmuş bir gecekondu mahallesinde, birer göz odalarda yaşanan bir 
çocukluğun ve zulümle tanışmanın en erken ve en çıplak haliydi hatırladıklarım. 

Babamın, eliyle yaptığı bir gecekonduyu kendisine haksızca mal etmek isteyen bir akraba (ki ona amca demek 
istemem) ve onun eşinin, babam işe gittikten sonra bir sabah bizi evden çıkarmak çabasıyla, evimizin önünde 
anneme karşı fiziki şiddet uygulamalarının hikayesi… 

Benden iki yaş büyük ablam ve 3-4 yaşlarındaki kardeşimle eve sığınıp buzdolabının kenarına saklanmıştık. 
Annemin mahalleye yankılanan feryatlarını duyabiliyorduk ama küçüktük ve çaresizdik. O korkunun içinde 
kapı önünde duran küçük bir keseri alıp anneme ulaştırmayı düşünüyordum. Zalimlere karşı kullanmak değil 
de, zulme uğrayanın elini güçlendirmek istemiştim. Annem en sevdiğimdi, O’nu koruyamamıştım(k). 

10 Ekim 2015’te yine bir zulüm ve yine en sevdiklerimden biri için bir şeyler yapamadığım duygusu ile 
kuşatıldım. Sonrasında gittiğim terapilerde bu olay çocuksu duygularımla beraber gün yüzüne çıktı, bu 
anı hep aklımda kalmıştı ve gitmemişti. Çünkü, kendi içimde o keseri alamamanın öfkesi hiç geçmemişti. 
10 Ekim’den sonra zalimlere karşı bir keserden çok fazlası gerekiyordu, ama yalnız değildim. Sevdiklerini 
koruyamadığını düşünen yüzlerce, binlerce insandık. O gün alanda olanlarımız için mücadele, kan kokusunu 
ilk duyumsadığımız andan itibaren başladı. 

6 yıl oldu; evlerimize sığınmadan, eşya gölgelerinde saklanmadan, korkmadan ve metanetle geçen 
onca zaman… Geride kalanlar olarak, sevdiklerimizi geri getiremeyeceğimize ikna olmuşsak da adalet 
mücadelesinin bir parçası olmanın iyi hissi içimizde, devam ediyoruz. Çünkü, zulmü durduramazsak da buna 
karşı durmanın tarihi sorumluluğu üstümüzde. 

Sadece sevdiklerimizi korumak gayesinde değiliz; aynı zamanda umutlu bir gelecek hayalini de taşısın diye 
çocuklarımız, katliamların üzerini kapatmaya çalışanlara, zalimlere cezasızlık ön görenlere ve bizi tümden 
yok etmeye çalışan bu sisteme karşı da dayanışma ile hep birlikteyiz. Ne mutlu ki, yaşadığımız bu yüzyılda 
payımıza devasa acılar düşmüşse de, korkmanın utancı olmadan adaletsiz geçen her gün daha dayanışmanın 
gücüyle sağaltıyoruz acılarımızı. Haklı olmanın güçlülüğü ile…

MEHTAP SAKİNCİ 
10 Ekim Barış Derneği Başkanı



Siz de 10 Ekim'in belleğini yaşatma çabasının bir parçası olmak isterseniz: 

Barışa Uçan Kanatlar kitabı 10 Ekim Ankara Katliamı için hazırlanmış bir bellek çalışmasıdır. Bu çalışmada 
yer alan bilgiler için medya taraması yaptık; hazırlanan yayınlardan, gazetelerde yer alan röportajlardan ve 
sosyal medya yoluyla iletilen bilgilerden faydalandık. Katliamın ve etkisinin büyüklüğü ulaştığımız bilgileri 
elbette kısıtladı. Var olan eksikliklerle kimsenin gönlünü kırmadığımızı umuyoruz. 

Bir çok unsuru olan 10 Ekim belleğini önümüzdeki süreçte de tutmaya devam edeceğiz. Dijital ve basılı 
olarak sürecek bu çalışmalara sizde elinizdeki görsel ve bilgilerle katkı sunabilirsiniz. Katkılarınız için 
onekimdayanismasi@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Sürçü lisan ettiysek affola.

Dayanışmayla
Almanak ekibi



BARIŞA UÇAN KANATLAR
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Abdulbari ŞENCİ 
Siirt 01.01.1960

Kırk beş yaşındaydı. Beş çocuk babasıydı.

1980’lerin sonunda Siirt’in Pervari ilçesinden İstanbul’a göç etmişti. Bir yandan evini geçindirmek için 
çalışıyordu diğer yandan HDP Şişli örgütünde parti çalışmalarına tüm gücüyle destek veriyordu. Bu 
yoğunluğun arasında sürekli okumaya, kendisini geliştirmeye de zaman ayırıyordu. Arkadaşlarının 
anlatımıyla “Türkiye’de birlikte yaşama fikrine, Kürt sorununun çözüleceğine inanıyordu, bunun için 
yapabileceği ne varsa onu yapmaya uğraşıyordu.”
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Abdülkadir Uyan
Bingöl 20.03.1989

Kadir yirmi altı yaşındaydı. İstanbul Üniversitesi‘nde Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyordu. Ağabeyi 
ile Bingöl’de mühendislik bürosu açtı. Patlamadan bir gün önce İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği bölümüne yüksek lisans başvurusu yapmıştı. İstanbul’dan Ankara’ya yola çıktığında en son 
“Barışı getirmeye gidiyoruz” yazmıştı.

Ağabeyi Kadir’in çocukluğundan beri sakin, hiçbir zaman hükmetmeyen, haksızlığa asla tahammülü 
olmayan, her vakit adaletli, karşısındakini kırmayan bir insan olduğunu anlatıyor: “Hiçbir zaman kendi nefsi 
için istekleri olmadı, merkeziyetçi bir kişiliği yoktu. Su gibiydi. Su akar gider ya, öyleydi.”
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Abdullah EROL 
Siirt 10.06.1972

Abdullah kırk dört yaşındaydı. Eşi Nejla “Çok hareketli bir insandı, çok kitap okurdu. O kadar enerjikti ki 
şaşırırdınız, herkese, her şeye yetişirdi...Kimseyle küs kalmazdı, haklı olsa bile” diyor.

Doksanlardan itibaren hayatında gözaltılar, tutsaklıklar, işkence odaları eksik olmadı. Hep en güç işleri 
üstlenirdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde de zor olanı seçmiş, Giresun’dan HDP adayı olmuştu. “Karadeniz 
halkına Kürtler’in yaşadıklarını anlatmaya çalışacağım” demişti. Ankara’dan dönebilseydi Giresun’a gidip 
seçim çalışmalarına devam edecekti.
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Adil GÜR 
Tunceli 02.02.1962

Adil elli üç yaşındaydı. Çocukluğundan itibaren yaşadığı zorluklar karşısında devrimci mücadele içinde yer 
alarak direnmeyi seçmiş, 12 Eylül sonrası ağır işkencelere maruz kaldığı bir cezaevi süreci yaşamıştı. 1986’da 
ayrıldığı Dersim’e yıllar sonra dönmüş ve son aylarını orada geçirmişti.

Dostları, “Barış, zor, acılı yaşamının en büyük anlamıydı ömrünün son yıllarında; barışla ilgili hiçbir eylemi, 
hiçbir etkinliği kaçırmıyordu” diyorlar. Ankara Garı’nın önünde bu barış umudunu bıraktı dostlarına.
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Ağa Bayar
Diyarbakır 10.06.1962

Ağa Bayar; 1962’de Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğdu. 1985’de Ergani Belediyesi’nde memur olarak iş 
hayatına başladı. 1989’da annesi, babası, eşi ve çocuklarıyla İstanbul’a göç etti ve Küçükçekmece Belediyesi’nde 
görevine devam etti. Fakat yöneticileri tarafından etnik kökeni ve siyasi düşüncesi sebebiyle mobbinge 
uğruyordu; bu duruma daha fazla dayanamayıp dokuz yıllık memuriyetini istifa ederek sonlandırdı. Daha 
sonra ailesinin geçimini boya badana yaparak sağladı. 

Hayatı boyunca memurken grevlerde, işçiyken HDP’de siyasi düzene karşı mücadele etti, Türkiye’de bir gün 
barış olacağına ve bunu elbet göreceğine dair inancı tamdı. Haksızlığa asla tahammül edemezdi. Hayatını 
insanlara yardım etmeye, adaletli olmaya, ekmeğini paylaşmaya adamıştı. Sonuna kadar da öyle yaşadı ve 
çocuklarına bunu miras olarak bıraktı.
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Ahmet KATURLU
Siirt 28.07.1975

10 Ekim günü Ankara Garı önünde partisinin kortejinde sıraya giren Ahmet Katurlu, kırk üç yaşında ve üç 
çocuk babasıydı. Cenazesi Ankara’da hayatını kaybeden diğer HDP Üsküdar ilçe örgütü üyeleri ile birlikte, 
12 Ekim’de, İstanbul’da, Yavuz Selim Camisi’ndeki törenle sonsuzluğa uğurlandı. Düzenlenen törene HDP 
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Oğuz Kağan Salıcı ve bir çok vatandaş ve daha 
iyi, daha insanca bir ülkede yaşama sevdası için omuz omuza verdiği tüm kardeşleri katıldı. Ahmet, bir dağ 
rüzgârı, dolaşıyor aramızda…
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Ahmed Mehmet ALKHALDİ
Filistin Gazze 15.05.1988

Filistinli öğretmen Ahmed Mehmet Alkhaldi, 15 Mayıs 1988’de, işgalin 40’ıncı yıl dönümünde Gazze’de 
dünyaya geldi. Cebaliya mülteci kampında büyüdü. Yetişkinliğine kadar İsrail’in saldırılarından ve üç savaştan 
sağ çıkmayı başardı. Antakya’dan 10 Ekim Barış ve Demokrasi Mitingi’ne katılıyordu. Patlama ânında yine o 
gün yaşamını kaybeden Necla Duran ile yan yanalardı. 
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Ali Deniz UZATMAZ
Gaziantep 27.07.1996

Ali Deniz Uzatmaz bundan on dokuz yıl önce Gaziantep’te doğmuş. Annesi, denizin genişliğini, babası Deniz 
Gezmiş’i sevdiği için ismini Deniz koymuşlar. Dedesinin ismini yaşatsın diye, bir de Ali ismini vermişler. On 
dokuz yaşındaki Ali Deniz Uzatmaz, 2015’te Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü’ne başlamıştı. Antep Emek 
Gençliği yöneticisiydi. 

Şimdi milyonlarca insanın bildiği, bir eylem sırasında Ali İsmail Korkmaz’ın resminin önünde durduğu 
fotoğrafın hikayesi ise şöyle: İnanç Yıldız’ın çektiği bu fotoğrafını çok beğeniyormuş Deniz. Partiden Fatma 
Keskintimur’a, “Abla, parti afişlerinde bu sene bu fotoğrafımı kullanırız değil mi” diye sormuş. Fatma 
Abla’sının cevabı ise “Hadi ordan, senin afiş olmana çok var” olmuş. Şimdi o fotoğrafa, arkadaşlarının onun 
için taşıdığı fotoğraflar eklendi. 
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Ali KİTAPÇI
Sivas 27.04.1958

Hakim babasının mesleği gereği farklı yerlerde geçen çocukluğu ve ilk gençliği 12 Eylül günlerine takılır. 
12 Eylül’ün ardından önce Libya’ya ve Fas’a ardından İngiltere’ye geçer. Önce dil okuluna gider, sonra 
Oxford’da okur. İngiltere günleri Ali Kitapçı’nın hayatının dönüm noktası olur; çalıştığı, direnişlere katıldığı 
bu ülkeden 1987’de anarşist olarak Türkiye’ye döner. İstanbul günlerinin ardından Ankara’da TCDD Genel 
Müdürlüğü’nün Bilgi İşlem Dairesi’nde çalışmaya başlar. Burada sendikal yapı üzerinden anarşist bir yapı 
ortaya çıkarmak için mücadele verir.

Emel Kitapçı eşinin renkliliğini, farklılığını, kimseye benzemezliğini şöyle anlatıyor: “Hep bizimle olan ama 
bizden başka olan bir devrimciydi Ali. Hayata sarılmaktan, yaşamı sevmekten, mücadele etmekten geri 
durmadığı gibi yemekten, içmekten, gezmekten de geri durmadı.”
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Ata Önder ATABAY 
Malatya 01.03.1979

Ata Önder Atabay Eğitim Sen üyesi bir öğretmendi. 
Ataması yapılmayan öğretmenler mücadelesi içinde 
aktif yer aldı. 

Malatya Hekimhanlı olan öğretmen Atabay, 
Gaziantep’ten İstanbul‘a yeni tayin edilmişti. Mesleğini 
son olarak İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki Taşdelen 
İMKB Lisesi’nde sürdüren Atabay yeni evlenmişti. 
Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube üyesiydi. Sıkı bir 
Beşiktaş taraftarı ve Beleştepe Taraftar Grubu üyesiydi.

Atabay, bir zamanlar twitter hesabından şu sözleri 
paylaşmıştı: “Öldürmeyi pek güzel bilen devlet, neden 
yaşatmayı bilmiyor?”

Kardeşi Özgür’den kardeşine:
Çocukları severdin
Kıyamazdın onlara
Çocuklar ölmesin,
Gülebilsinler diye gittin Ankaralar’a...
Ezilenin yanında
Ezene karşı durdun
Yüreğini her zaman
Mazlumdan yana koydun
10 Ekim sabahında duyduk acı haberi,
Kor düştü yüreğime,
Kan indi gözlerime
Doyamadım ben daha gül yüzlü KARDEŞİME...

Özgür ATABAY
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Aycan KAYA 
Şırnak 06.01.1971

Kırk iki yaşındaki Aycan Kaya’nın dört çocuğu vardı. HDP 
İstanbul Üsküdar İlçe EşBaşkanıydı. 11 Ekim’de Batman kent 
girişinde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Kaya’nın 
cenazesi İkiztepe Köyü Mezarlığı’ndan sonsuzluğa uğurlandı. 

Aycan Kaya okuma yazma öğrendiğinde günlüğüne yazdığı, 
kürsüden okuduğu Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirindeki gibi bir 
“memleket istedi”:

“Memleket isterim 
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; 
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. 
Memleket isterim 
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun; 
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; 
Kış günü herkesin evi barkı olsun. 
Memleket isterim 
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; 
Olursa bir şikâyet ölümden olsun”
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Ayşe DENİZ
Konya 31.01.1981

Ayşe Deniz, HDP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve mali müşavirdi. Dindarlar arasında Atatürk’ü, 
Atatürkçüler arasında Kürtler’i koruyan cesur küçük kız... Kürt olmadan HDP’ye üye olan, HDP’li olduğu için 
öldüğünde bile akrabaları tarafından dışlanan o aykırı büyük kız... Zeki, sevecen, inatçı, aykırı kız. Kalabalıklara 
meydan okumaktan, düşündüğünü söylemekten, güçsüz olanı korumaktan hiç vazgeçmeyen asi kız.
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Azize ONAT 
Siirt 15.07.1971

Azize Onat, HDP Üsküdar İlçe Örgütü üyesi ve iki çocuk annesiydi. Kimliğinde kırk dört yazsa da Nüfus 
Müdürlüğü’nde çalışan amcası iki yıl büyük yazdırmış nüfusa. HDP Üsküdar’ın en çalışkan isimlerinden 
biriydi. Zehir gibi zekası, bıkmadan usanmadan çalışması, elinden her iş gelmesiyle, inandığı uğruna 
mücadele azmiyle bilinirdi. 

Yaşadığı mahalle Kirazlıtepe’de seçim çalışması mı yapılacak ya da milletvekilleri mi ağırlanacak, hepsini bir 
çırpıda organize eder, çalmadık kapı bırakmazmış. Çoğunluğu AKP’li olan mahallede kimse onu kıramaz, her 
toplantıya 50- 60 kadını rahatlıkla toplar getirirmiş.

Azize Onat, “Ben uğraşmazsam, sen uğraşmazsan bu ülkeye barış nasıl gelecek” diyerek, kocası, 
kayınpederiyle beraber Üsküdar ilçe teşkilatıyla birlikte gelmiş Ankara’ya.
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Başak Sidar ÇEVİK
Şanlıurfa 20.05.1993

Başak Sidar İskenderun’da doğmuştu. İki yaşından beri Ankara’da yaşıyordu. Başak Sidar Türkçe ismi Başak ve 
Kürtçe ismi Sidar’ı birlikte kullanırdı. 

Başak Sidar en çok çocukları severdi. Bir de kedileri... Nerede bir sahipsiz kedi görse süt alır beslerdi, hatta 
gizlice eve getirdiği de çok olmuştu. Zaten adaletsizliğe, haksızlığa, zulme ilk isyanı kıyıya vurmuş çocuk 
bedenleriydi. Aylan bebek gibi... Bu zulme engel olmadıkları için dünya liderlerine isyan ederdi hep. Ve hiç 
affetmedi liderim diyenleri.

Arkadaşları için de Başak’ı Başak yapan en bariz özelliği dobralık. Karşısındaki kim olursa olsun, ister küçüğü, 
ister yaşıtı, ister büyüğü, bir şeyin doğruluğundan ya da yanlışlığından eminse sözünü sakınmaz, söylerdi.

Ona “Nilgün’ün çantası” derlerdi; onu çok sever, her yere beraber gider ve her şeyini onunla konuşurdu. 10 
Ekim’de de yan yanalardı.
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Bedriye BATUR
Siirt 01.07.1986

Batur ailesi 80’lerde Eruh’tan Alanya’ya göçmüş. Sonrası hayat mücadelesi. Bedriye de kentin çeperinde 
hayatta kalmaya çalışan, akıllı, yardımsever bir kız çocuğu. Akrabası İbrahim’le birbirlerini çok severek 
evlenmişler. Ama yabancı memleket, hayatta ve ayakta kalmak için eşi İbrahim’le bazen nefes bile almadan 
çalışmışlar. HDP Alanya ilçe örgütünde de oldukça aktif bir yöneticiymiş Bedriye. Öylelikle Barış Mitingi’ne 
de patlamada hayatını kaybeden halası Fatma Filiz Batur’la birlikte gitmişler. Geride bir barış mücadelesi 
miras bırakmışlar.
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Berna KOÇ 
İzmir 01.07.1979

Berna Koç zor ve travmalarla dolu bir hayatta ayakta kalmaya çalışan, bu mücadeleyi de renkli ve keyifli 
kılmaya çalışan, çocuk ruhlu ve güçlü bir kadın. 

Kedileri, köpekleri çok sever, hayattan keyif almaya çalışırmış. Sokakta kedi köpek görse mutlaka severmiş. 
“Sokak köpekleri ile bağın olsun seni korurlar” dermiş. Keyifli taklitler yapar, hayattan keyif almaya 
çalışırmış. Partneri: “Tüm bu keyif alma çabasının yanında gözlerinde hüzün vardı, korunmaya ve bir ailenin 
parçası olmaya ihtiyaç duyardı. Bu yüzden birlikte olduğu insanların ailesini aile gibi görürdü. Bir yandan da 
kimseden de beklentisi kalmamıştı, yemeğini eski yurt günlerinden alışkanlık biri kovalıyormuşçasına hızlı 
hızlı yerdi” diyor.

Berna Suruç Katliamı’ndan sonra örgütlü mücadele içinde daha fazla yer almaya başlamış. Bir yandan 
temizlik işçisi olarak çalışmış. Yıllar sonra okuma hakkı olunca Celal Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro 
Bölümü’nü okumaya başlamış. Bu süreçte kalem kitap alırken çocuklar gibi mutluymuş ancak ne yazık 
ki okula bir hafta gidebilmiş. Berna 2004 yılında Kaos GL’nin LGBTİ+ işçi ve memurların katılımıyla 
düzenlediği Gey-Lezbiyen İşçi Buluşması’nda da yer almış.
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Bilgen PARLAK 
Adıyaman 20.04.1972

Kırk beş yaşındaki Bilgen Parlak, Ankara tren garında çalışan bir makinistti. Birleşik Taşımacılık Sendikası 
(BTS) Adana şube üyesiydi. Nur Zelal, Nil Zarem ve Elya Zeran adlarında üç kızı vardı.

Bilgen Parlak 20 Nisan 1972, sabah 7:30’da doğmuş. Bilgen ismi annesinin hayaliymiş, takvimde de çıkınca ilk 
çocuğunun adı olmuş. Sonraları arkadaşları ona “Abuzer François” ismini takmışlar. Bunun sebebi de Hem 
Adıyamanlı olması hem de saçlarını jöleyle yatırmasıymış.

Politik görüşü sorulduğunda “İnsanlar muhtaç olmasın, devlet kimseyi maddi, sosyal sıkıntıya koymasın. 
Sermaye bir yerde toplansın, ülkenin en ucundaki insana kadar gitsin, eşit dağılım olsun” şeklinde 
tanımlarmış. 
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Binali KORKMAZ 
Dersim 22.05.1962

İSKİ emeklisi Binali Korkmaz HDP Avcılar ilçe yöneticisiydi. Eren ve Rojda adında iki çocuğu vardı. İSKİ’de 
çalışırken hep oradan oraya sürülmüş. Kürt aşağı Kürt yukarı… “Kürtlüğüme çok hakaret ediyorlar” diye çok 
dertlense de emekliliğe kadar dayanmış. Dersimli bir Alevi olmaktan gurur duyarmış. 

90’larda cezaevine girmiş, işkence görmüş. Oğlu Eren “çok güzel içki sofrası kurardı, ilk içkiyi babamın 
elinden içtim” diyor. DİHA’ da muhabir olarak çalışan kızı Rojda okuduğu için pek mutlu olurmuş.

Çatışmasızlık döneminde umutlanmış, İŞİD’in Suriye’de yaptıkları ile kahırlanmış. Eşi Suna’yla umutla barışın 
geleceği günlerin hayalini kurarlarmış.
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Canberk BAKIŞ 
Malatya 05.08.1995

Canberk Malatya Mamurek köyünde yaşayan Alevi-Kürt bir ailenin çocuğu olarak, Ankara’ya, ‘’barışı 
getirmeye’’ gittiğinde, üniversiteye başlayalı henüz on beş gün bile olmamış. Babası ile dedesinden aldığı 
müzik sevgisi ve kabiliyetiyle konservatuara girmek istemiş, sonra şansını Aydın’daki Adnan Menderes 
Üniversitesi’nin Maliye Bölümü’nde kullanmış.

Dürüstlüğü, haksızlığı kabul etmezliğiyle biliniyor. Hem kaval hem bağlama çalarmış. Canı sıkıldıkça balkona 
çıkıp kaval çalarmış. Hatta bazen komşular sorarmış: “Canberk evde değil mi? Yine bize kaval çalsa ya.”

Canberk annesinin özgürlüğüne düşkün, Cami’ye de Cemevi’ne de giden, sessiz ve uysal çocuğu...
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Cemal AVŞAR
Ardahan 15.08.1959

Cemal Avşar HDP Üsküdar İlçe örgüt üyesi ve üç çocuk babasıydı. Büyük kızını ve oğlunu yeni evlendirmişti. 
Küçük kızının ise eğitim görmesi Avşar’ın en büyük hayaliydi. İlçe binası açık kalsın diye çok istemesine 
rağmen mitinglere gidemeyen Avşar ilk kez barış mitingine Ankara’ya gelmişti.

Hayatı zorluklarla ve mücadeleyle geçmiş biri olarak herkes onu inceliğiyle, yüzündeki hüznüyle ama en çok 
konuşmayı seven ve örgütlü bir insan olarak hatırlıyor, bir de yapmayı yeni öğrendiği çorbaların güzelliğiyle.
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Dicle DELİ 
Siirt 01.11.1997

Dicle Deli on yedi yaşında bir lise öğrencisiydi. İstanbul’da yaşıyordu. Dicle hayat dolu dünya güzeli genç bir 
kadın. Çocukları çok severmiş ve çocukları olsun istermiş. Bütün çocukları korumak istermiş. Mahallesindeki 
küçük Suriyeli kız çocuklarına kol kanat germek istermiş. 

Çok genç olmasına rağmen politikaya oldukça ilgiliymiş. Ahmed Arif ’i çok severmiş. Bakırköy lisesine 
giderken oradakileri burjuva bulup oradan ayrılmış ve açık öğretime devam etmiş. Sonra hukuk okumayı 
planlıyormuş. 



• 29BARIŞA UÇAN KANATLAR

Dilan SARIKAYA 
Sivas 10.05.1992

Yirmi iki yaşındaki Dilan Sarıkaya işçi bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıydı. Çukurova Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü öğrencisiydi. EMEP üyesiydi. 

Okuduğu bölümü çok severmiş. Üniversite sınavında ilk dört tercihi de arkeolojiymiş, en büyük hayali de kral 
mezarı bulmakmış. Hayallere işleyen bir meslek sevgisi onunki. Çok kitap okurmuş. Dilan annesinin nazarım 
değmesin diye bakmaya kıyamadığı dostu, babasının ise yoldaşı. Eskiden İzzet’in kızı diye bilinirmiş Dilan, 
büyüdükçe işler değişmiş, İzzet bey Dilan’ın babası diye tanınır olmuş. 

Dilan kötülük barındırmayan, sevgi, barış ve umut dolu bir kalp; kocaman gülüşlü genç bir kadın. Yokluğu 
alışılamayacak bir acı, teselli ise bıraktığı anıları. Şimdi annesi Nesligül’ün ve onu tanıyanların rüyalarında 
çiçekli elbiselerle selam söylüyor sevdiklerine. 
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Dilaver KARHARMAN 
Karaman 16.06.1954

Dilaver Karharman, altmış bir yaşındaydı ve beş çocuğu vardı. HDP Karaman il başkan yardımcısıydı. 
Arkadaşlarının abisi ve yoldaşıydı.
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Ebru MAVİ 
Kahramanmaraş 16.06.1994

Yirmi yaşındaki Ebru Mavi Kürt ve Alevi bir ailenin üç çocuğunun en küçüğüydü. Ankara Üniversitesi Kimya 
Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Politik görüşünü oluşturmak için sorguluyor, araştırıyordu. 

Koşar gibi yaşamış, erken yaşta motor kullanmayı öğrenmiş, okullarını hızlıca bitirmiş, ara vermeden 
üniversiteyi okumuş. Az eşya, az kıyafet, az malzemeyle günü gününe yaşarmış. Arkadaşlık dostluk dersen 
usul usul yaşarmış Ebru. Kimseye arkasını dömez, kırılmasına üzülmesine izin vermezmiş. Çok güzel şarkı 
söylermiş, en çok da Kum Gibi’yi birçok insan şarkı söyleyişiyle hatırlıyor. Bir de güleç yüzü ve kaybolmayan 
gamzesiyle. 
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Elif KANLIOĞLU
Artvin 08.08.1995

“Gazete dağıtımıyla toplantı arası eve koşup barınaktan aldığı köpeği doyuracak kadar sorumluluk sahibi. 
Saatini devrime göre ayarlayan bir genç. Işılsu’ya sorsanız en güzel elbisesini ona veren abla. Sait’e sorsanız 
köpek sevdalısı bir deli. Ayşenur’a sorsanız hep onu takip eden başındaki gardiyan...”

Yirmi yaşındaki Elif Kanlıoğlu Aydın’dan mitinge gidenler arasındaydı. Mersin Üniversitesi Yabancı Dil 
Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisiydi. EMEP’liydi.

Didim Umut Tiyatrosu’ndan Musa Bayar: “Elif bir yıldız olmak istiyordu” diyor ve onun yıldızların ötesine 
geçtiğine inanıyor. “Çok çalışkan, sistematik, sanatta istediğin gibi yoğurabildiğin biriydi. Müzik, resim, 
tiyatro ve daha birçok meziyeti vardı. İnsanlarla çok güzel diyalog kurardı. O bir sevgi tomurcuğuydu.”
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Emin AYDEMİR 
Manisa 02.03.1965

Emin Aydemir kırk sekiz yaşındaydı. Ağrı’da doğmuştu. Emin Aydemir evliydi ve üç erkek, iki kız babasıydı. 
Ağrı’dan 1993 yılında Manisa’nın Saruhanlı İlçesi’ne göç etti. HDP Saruhanlı İlçe Teşkilatı üyesiydi. Emin 
Aydemir çok çalışkan bir inşaat ustasıydı.

Emin Aydemir okumaya meraklıymış. Çocukları da okusun istermiş. 10 Ekim olmasaymış, açık öğretim 
lisesini bitirdikten sonra halkla ilişkiler okuyacakmış. Babasının okuma arzusunu küçük iki çocuğu yerine 
getiriyor. Çocuklarının dostu, eşinin yoldaşı, barışa inancı tam olan mücadeleci bir insan Emin Aydemir.
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Emine ERCAN 
Çorum 15.06.1964

Emine Ercan elli beş yaşında, EMEP üyesiydi. İki çocuğu vardı. Okuma fırsatı bulamayan Emine Ercan 
çocuklarının eğitimini çok önemsemiş. Emine Ercan, okulun kıymetini bildiğinden belki de öğretmen kadar 
öğretmen olmuş iki erkek çocuğuna. Bu emek de iki çocuğunun tıp fakültesini kazanmasıyla sonuçlanmış. 
Çocuklar tıp fakültesini kazanınca o da oğullarının ardından Samsun’a gitmiş. Samsun’da kendi çocuklarının 
yanında ailelerinden uzak okuyan çocukların da anne sofrası bildiği bir düzen kurmuş. Eşi Cuma Emine 
Ercan’ın “her hafta barıştan, dayanışmadan yana etkinliklere gittiğini, o bitmeyen enerjisiyle her mazluma 
kol kanat gerdiğini, okul okuyamadığına bunca hayıflanan eşine herkesin nasıl “hocam” dediğini” gururla 
aktarıyor. Ardından Emine Ercan çocuklarının doktor oluşuna, yuva kuruşuna ve torunlarının büyümesine 
eşlik etmiş.
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Ercan ADSIZ 
Kars 10.08.1973

Ercan Adsız Emek Partisi Çanakkale İl Başkanıydı. Ercan Adsız ilk gençlik yıllarından bu yana işçi 
semtlerinde, fabrika semtlerinde devrimci mücadele içindeydi. Çevresinde gülen yüzüyle ve 1990’ların 
karanlık dönemlerinde işkencelere karşı dik duruşu ile biliniyordu.

10 Ekim Emek Demokrasi ve Barış Mitingi’ne Eğitim Sen Çanakkale Şube Yöneticisi ve öğretmen eşi Yasemin 
Adsız ile birlikte katılmıştı. Kırk iki yaşında, bir kızı ve oğlu olan Adsız uzun yıllardır Tekirdağ Çorlu’da 
yaşıyordu. Yasemin Adsız eşini “Bir masanın nasıl yapıldığından bir karıncanın yuvasına kadar incelerdi, 
hayatı tutkuyla yaşardı. Kahkahalarıyla meşhurdu, hiçbir zaman umutsuz bir şeyler anlatmaz, yarın devrim 
olacak heyecanı ile yaşardı.” sözleriyle anlatıyor. 
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Eren AKIN 
Adıyaman 17.03.1996

Eren Akın 19 yaşında kocaman gülüşüyle hatırlanan genç bir delikanlı. CHP Malatya Gençlik Kolları üyesi. 
“Dişleriniz varken gülün” der her yere de koşturarak gidermiş. Severek hemşirelik okuyan Eren, “hayat kısa” 
diyen, kimseye yük olmak istemeyen, kendi kendine yeten, kafasına koyduğunu da yapan bir genç. 

Çocuğu olsa adını Deniz koyacakmış, hemşire olup İzmir’e yerleşecekmiş, orada Beşiktaş maçları 
seyredecekmiş. Kimseyi üzmeden, kimseye yük olmadan hep gülümsemeyi hatırlatarak yaşayıp gidecekmiş 
Eren. Bir de can yoldaşı Mehmet Hayta’yla ismi kötü olan parkların isimlerini değiştireceklermiş. 
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Erhan AVCI 
Bitlis 01.01.1977

Erhan Avcı kırk yaşındaydı ve beş çocuk babasıydı. Erhan Avcı’nın çocuklarından ikisi henüz okula bile 
gitmiyor. Ailesinin geçimini hurdacılık yaparak karşılayan Erhan Avcı aynı zamanda HDP üyesiydi. Son 
dönemlerde İŞİD zulmünden kaçan Ezidiler için Diyarbakır’da oluşturulan kampa gönderilmek üzere mahalle 
mahalle, kapı kapı dolaşıp yardım malzemeleri topluyormuş. Bu mahalleler 90’larda sürgün edilmiş yoksulluk 
içinde yaşayan Kürtlerin yaşadığı mahalleler. Onlardan iyi kim anlayabilir ki Ezidilerin halini. 

Erhan Avcı’nın hayatı Tatvan’da başlamış, Adana’da devam etmiş. Eşi Mihrinaz’la birbirlerine aşık olmuşlar ve 
birlikte hayat ve özgürlük mücadelesine girişmişler. 22 yıllık evliliklerinde Havva, Gamze, Rabia, Rojin, Rojda 
isimlerini verdikleri beş kızları olmuş. Erhan hepsi ile tek tek ilgilenir, ödevlerini takip eder, hediyeler alırmış. 
Erhan Avcı herkes için en çok şu iki kelimede hayat buluyor: mert ve inatçı.
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Erol EKİCİ
Erzincan 06.01.1977

Erol Ekici Erzincanlıydı ve otuz sekiz yaşındaydı, Dersim’den Erzincan’a oradan İstanbul’a uzanan bir hayat 
onunki. Ulaştırma teknikeri olmasına rağmen inşaat işçisi olmayı ve işçilerle yan yana olmayı tercih etmişti. 
İnşaat İşçileri Sendikası’nın yönetim kurulundaydı. Ekici, inşaat sektöründe sigortasız, sendikasız çalıştırılan 
işçilerin hakları için yıllardır mücadele ediyordu. Arkadaşlarıyla beraber İnşaat İşçileri Sendikası’nı kurmuştu.

Merhametli ve yoksul dostuymuş Erol Ekici. Duvarı yıkılanın duvarını yapar, yolda kalanın yardımına koşar, 
hasta olanı ilk o bilir, yanına ilk o gidermiş. Erol Ekici bir dostluk çimentosu, insanları yan yana tutan, güzel 
gülen bir dost ve mücadele insanı. İnşaatlarda çalışırken yeniden üniversite sınavına girip, Uluslararası 
İlişkiler okumuş ve 2015 Haziran’ında mezun olmuş. Bağlaması şimdi sevdiceğinin evinde duruyor.
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Esfet DURAN
Edirne 16.08.1968

Esfet Duran kırk yedi yaşındaydı. Endüstri Meslek Lisesi ve Trakya Üniversitesi Makine Bölümü okullarını 
okumuştu. Edirne Belediyesi’nde çalışıyordu. Kızının mutluluğunu görmek için de gün sayıyordu. Ta ki 10 
Ekim 2015 tarihinde “Ankara yolundayız bekle bizi Ankara geliyoruz” yazısını sosyal medya hesabından 
paylaşana kadar. Barış için gittiği Ankara Mitingi’ndeki patlamada 20-25 metre mesafeden sağ bacağına 
yara almış ve 8 dikiş atılmıştı. Hayatının dönüm noktası olan bu trajedi 5 Kasım 2015 sabahı kalbinin yenik 
düşmesine sebep oldu. 

Hep not ettiği ve hayatına felsefe edindiği bir söz vardı. “Bu hayat yolundan bir defa geçeceğim. Elimden gelen 
her iyiliği yapmalı, her nezaketi göstermeliyim. Unutmamalı, ihmal etmemeliyim. Çünkü bu hayat yolundan 
bir daha geçmeyeceğim.” Hep iyiliği ile anlatılan, hakkında bir kötü söz duyulmayan bir insandı. Ve o adam 
hala küçük kızının kalbinde yaşıyor.
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Fatma Filiz BATUR
Siirt 01.01.1980

Alanya’da yaşıyordu Filiz. Rojin ve Halil adında iki çocuğu vardı ve o Ankara’ya geleceği için eşi çocuklara 
bakacaktı. Alanya’dan yoldaşlarıyla hep birlikte yola çıktı. HDP ile baştaki ilişkisini kuran, kayınbabası. 
Senelerce hep birlikte halayda, sokakta yan yana, omuz omuza mücadele ediyorlar. Sonra Filiz, kadınlarla 
birlikte mücadeleye devam ediyor. 

Alanya’daki yönetime başkan seçileceği zaman, baba onu yüreklendiriyor, bunun üzerine oradaki 
arkadaşlardan biri de şöyle söylüyor: “Bir de Kürtlere feodal derler, yeni çocuk yapmış gelinini siyasete 
yüreklendiriyor.”
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Fatma ESEN
Siirt 02.02.1969

Fatma Esen, kırk beş yaşındaydı. Siirt Eruh doğumlu olan Esen dokuz kardeşin en büyüğüydü, kardeşlerinin 
ablası, yarı annesiydi. HDP üyesiydi ve İstanbul’da yaşıyordu.

Kırk beş yıl boyunca bol mücadeleyle geçen bir hayatı oldu. Boncuk, dantel işleyen hamarat elleri 
meydanlarda barış için havalanırdı. Hep sakin, hep şakacıydı. Yusuf ve Eylem adında iki çocuğu olan Fatma 
Esen’in Abdülsamed ile Muhammed Barış adında iki torunu var; koynunda büyüttüğü, kıyamadığı. 
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Fatma KARABULUT 
Konya 11.08.1973

Fatma Karabulut, örgütlü ve feministti. 20 yaşında üniversite öğrencisi bir kızı vardı. Zor bir hayat yaşamış 
olsa da hem insanı, hayvanı, canlıyı, hem de hayatı sorumluluk olarak görmekten vazgeçmeyerek güçlüklerle 
baş ederek, güzel ilişkiler kurarak yaşamına devam etti. Her zaman kardeşleri, ailesi ve dostları için dayanak 
ve destek olan Karabulut, kırk üç yaşındaydı. 

Hayatla ve insanlarla kurduğu pozitif ilişkiyle tanınıyor Fatma Karabulut. Zor bir hayat yaşamış olmasına 
rağmen, güçlüklerle baş etme yöntemleri, insanlara karşı sevecenliği, bağışlayıcılığı, sorumluluk duygusu 
arkadakilere miras kaldı. 
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Fevzi SERT 
Dersim 15.10.1963

Kırk beş yaşındaki Fevzi Sert, Ali Can, Muhammet ve Sıla’nın babası. Sert, Hatay’ın İskenderun ilçesinde 
TCDD İskenderun Müdürlüğü Atölye Amirliği teknisyeni ve Bağımsız Taşımacılık Sendikası İskenderun şube 
sekreteri, İHD üyesi. Sert ailesi aslen Dersim Ovacıklı, 80 yıl önce Adana Kozan’a yerleşenlerden. 

Fevzi Sert bisikleti, gözlüğü, beyaz saçı, sessizliği ve naifliği ile tanımlanıyor. Beşiktaşlı, emekçi, inatçı ve 
mücadeleci bir insan, çocuklarına düşkün bir baba. Hep umut dolu ve güler yüzlü bir dost. 
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Feyyat DENİZ 
Diyarbakır 01.01.1959

Feyyat Deniz Temmuz 2014’te akciğer kanseri tanısı aldığında doktorlar üç ay yaşar dedi. Fakat Deniz direndi, 
inandı ve başardı. Pozitifliğiyle, içindeki insan sevgisiyle kanseri yendi; onca kemoterapiden, onca acıdan 
sonra rahat edeceği yeniden yaşamaya başlayacağı zamanda Ankara Katliamı’nda hayatını kaybetti.

Tek istediği akan kanın durması, barışın sağlanması ve kardeşçe yaşanmasıydı. “Bu ülke hepimizin, birlikte 
yaşamayı öğreneceğiz” derdi; bunu öğretmek yolunda barış yolunda canını verdi. 50 yıl Diyarbakır’da yaşayıp 
burnu bile kanamayan Feyyat Deniz tedavi için taşındığı Ankara’da canlı bombanın kurbanı oldu.
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Gazi GÜRAY 
Dersim 05.03.1963

Zine Güray’dan: KAHVERENGİ KARELİ GÖMLEKLİ ADAM, BENİM BABAM

Güle oynaya çıktığı evine geri dönemedi adam. Traşını olmuş, bir önceki yılbaşında giydiği kahverengi kareli 
gömleğini giyinmişti. Bir yılın başına nasıl girerse sonu da öyle olurdu çünkü. Hava soğuk olur diye yanına 
kabanını da almıştı. Öyle de oldu. Hava çok soğuk oldu. 

Kapıdan çıkacağı sırada son anda çantasına koymaktan vazgeçtiği parayı eşinin eline sıkıştırdı. Eşi de 
ilk defa hiç gitsin istemiyordu, hareket saatinin yaklaştığını bile bile uyandırmamıştı adamı. Oysaki 
o, çoktan hazırlanmıştı bilmediği bir sona… Küçük kızı sanki olacakları hissetmiş gibi 3 kere seslendi 
babasına “kendine dikkat et baba”, “kendine dikkat et baba”, “kendine dikkat et baba”… Ve adam son kez 
merdivenlerden indi, yavaş yavaş gözden kayboldu. Oğlu her şeyden habersiz Ankara’daydı ve birkaç gün 
daha orada kalacaktı. Büyük kızı babasını öpmedi, çünkü her zamanki gibi geri döneceğini düşündü. Pazar 
kahvaltısını yine hep birlikte yapacaklardı çünkü. Ama o evde bir daha hiç Pazar günü olmadı. 
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Gökhan AKMAN 
Denizli 24.06.1994

Gökhan Akman 22 yaşındaydı. Denizlili tekstil işçisi anne ve apartman görevlisi babanın evladı, kardeşinin 
biricik abisi Gökhan Akman, üniversitede Emek Gençliği ile tanıştı. Kendi kurtuluş mücadelesini işçi 
sınıfının kurtuluş mücadelesi ile birleştirdi. Dönemin en acil talepleri emek, barış ve demokrasi için partili 
yoldaşlarıyla Ankara mitingine gelmişti.

Akman Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve EMEP Uşak gençlik örgütü 
üyesiydi.
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Gökhan GÖKBÖNÜ 
Adana 11.03.1996

Gökhan Gökbönü on sekiz yaşında işçi bir babanın devrimci oğluydu. EMEP Adana Gençlik Örgütü’ndendi. 
Gökhan Barış Mitingi’ne gelmek için gün sayıyor, 10 Ekim’i heyecanla bekliyordu. 9 Ekim’de “Bekle beni 
Ankara ben geliyorum” demişti.

Tanıyanlar onu kalbinde hiçbir kötülük olmayan, doğruluktan taviz vermeyen, sorgulayıcı ve okumayı seven 
bir insan olarak tanımlıyor. Milliyetçi bir bölgede büyümesine rağmen halkların kardeşliği için mücadele 
ediyordu. Hukuk, tarih veya felsefe bölümlerinden birinde okumayı istiyordu. Ne okusa ve öğrense annesiyle 
paylaşırmış Gökhan, ne de olsa onu en çok annesi anlarmış. Satranç ve tekvando ustası, yağmuru seven, 
Winnie the Pooh çizgi filmini pek seven gencecik bir delikanlı. 
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Gökmen DALMAÇ 
Trabzon 02.1974 

Otuz sekiz yaşındaki Gökmen Dalmaç, Emek Partisi İstanbul Beyoğlu ilçe yöneticisi ve Devrimci 
Trabzonsporlular üyesiydi. Bir dönem Eğitim Sen Trabzon Şube Sekreterliği yapmıştı ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda çalışıyordu. 

Dalmaç herkesçe arkadaşlarına düşkün, sevdiklerini koruyan, asla geriye bakmayan ve davasına inanmış bir 
insan olarak tanımlanıyor. Gökmen Dalmaç, SES Şişli şubede Sosyal İşler Sekreteri olan Firdevs hemşire ile 6 
Eylül 2014’te evlendi. 10 Ekim Emek Barış ve Demokrasi Mitingi’ne birlikte gittiler. 2016 yılı Haziran ayında 
ise çiftin bebeği Gökmen dünyaya geldi. 
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Gözde ASLAN 
Malatya 23.09.1992

Gözde Aslan mitinge Malatya’dan katılmıştı. CHP Malatya Gençlik Kolları üyesiydi. Barış Mitingi için neşe 
ve heyecanla yola çıkmıştı Malatya Gençlik Kolları’ndan arkadaşlarıyla. Gözde herkesin iyi ve kötü gününde 
yanında, zor zamanlarında destek olan, onların tabiriyle bambaşka biri. Kim ihtiyaç duyarsa onu arar. Hep 
güler yüzlü, Fenerbahçe tutkunu. Kahkalarıyla ve sabah mesajları ile ünlü. Gözde teyzesi Hatice’nin sırdaşı; 
Özlem’in ahiretliği; Yeşim’in, Gülçin’in, Rutkay’ın, İlke’nin kankası; büyüğü olsalar da Makbule’nin, Kudret’in, 
Ayfer’in arkadaşı. 

Gözde İnönü Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu’nu bitirmiş ama tekrar üniversiteye gitmek ve öğretmen 
olmak istiyormuş. Özgecan’ın öldürülmesi, Berkin Elvan’ın öldürülmesi, ve Suruç Katliamı gibi her olayda 
Gençlik Kolu’nu örgütleyenlerden.
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Gülbahar AYDENİZ 
Malatya 01.08.1984

Ankara’daki mitingde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları üyesi 11 kişiden biriydi. Aydeniz, Malatya 
Gençlik Kolları üyesiydi. 30 yaşındaki Gülbahar Aydeniz, İnönü Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nü 
bitirmişti. 

Gülbahar “mutsuzken bile gülebilen’’ gencecik bir kadındı, HLH hastası Azra bebeğin yaşam mücadelesi için 
başlatılan kampanyanın en sıkı destekçisi olmuştu.
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Gülhan ELMASCAN
Şanlıurfa 01.05.1990

Gülhan 1 Mayıs’ta Urfa’da doğdu. On üç çocuklu ailenin yedinci çocuğu. Zor olan doğum sebebiyle beyninde 
sıvı birikmesi meydana geldiği için çocukluğu ameliyatlarla geçmiş. 

Aile üyelerini ve etrafındaki insanları uzun uzun dinleyen Gülhan psikolojik danışman ve rehber öğretmendi. 
Üniversite yılları aşkı da beraberinde getirmiş ve Yılmaz Elmascan ile birbirlerini çok sevmişler. Üniversiteyi 
bitirdikten sonra Yılmaz ile evlenmişler. Gülhan neşeli olduğu kadar duygusal ve başkasının derdini kendine 
dert bilirmiş. 

Gülhan edebiyatı, çiçekleri ve çocukları çok severmiş. Kız çocuğunun olmasını çok istermiş. İnsanları 
anlamaya çalışır, onları dert edermiş. Annesi Yadigar Hanım, Gülhan’ın ölümünün ardından sonra ekilen 
sardunyaya kızını özledikçe su veriyor.
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Güney DOĞAN 
Tunceli 28.07.1992

Güney Doğan, İTÜ İnşaat Mühendisliği’nde okuyordu. Bir gün yoksul çocukları okutacaktı, hayali buydu. 
Lüks aracım ya da evim olsun diye bir düşüncesi hiç olmadı, lüksü sevmez, karşı çıkardı. 

Güney yirmi üç yaşındaydı, ismini Yılmaz Güney’den almıştı. Bütün harçlığını kitaba yatırırdı. Dostoyevski, 
Gogol, İnce Memed, klasikler, klasiklerde direnenler. Güney, insanlarla konuşup tartışırken sesini asla 
yükseltmezmiş. Herkesi sonuna kadar dinlermiş. Çoğu kişi onun sabrına hayranmış. 

10 Ekim’de Ankara’ya gideceğini söylememiş annesi Derman Doğan’a. Derman Doğan, oğlu için ayakta ve 
direniyor.
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Hacı KIVRAK 
Yozgat 01.02.1966

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyesi Hacı Kıvrak 26 yıldır TCDD’de, tren şefi olarak çalışıyordu. 
Hacı Kıvrak TCDD çalışanlarının “Hacı abisi” olarak biliniyordu. Hacı Kıvrak evliydi ve iki çocuğu vardı. 

Gençliğinde oduna gider, çobanlık yapar, tarlada çalışırdı. İşten geri durmak bir yana işlerde hep önde 
gidendi. “Zor şeyleri de biri yapacak, ha ben ha başkası” derdi.

Hacı Kıvrak diyince çevresinde onunla ilgili söylenecek sözler; dürüstlük, tatlı dil, sorumluluk. 

Karşılaştığı insanlar tarafından ağırbaşlı, konuşunca dinlenen, ağzından yalan çıkmayan bir insan olarak 
tanımlanıyor. Kibir nedir bilmeyen sıcakkanlı bir insan. Eşine bir eşten fazlası, çocuklara bir babadan çok 
daha fazlası.
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Hakan Dursun AKALIN
Muş 13.10.1969

Hakan Dursun Akalın Amasya’da felsefe öğretmenliği yapıyordu ve EMEP üyesiydi. Akalın mitinge gitmeden 
önce sosyal medyada şu mesajı paylaşmıştı:

“Gel demekle gelmiyor. Umut edip beklemek acizlere göre. Kaçıp saklanacak vakit değil. Sevgi emek ister ya. 
Emek ve huzur için de emek. Ankara’daymış barışı, alıp gelmek gerek. Ben gidiyorum kalanlara selam olsun. 
Getirebilirsem barışı kızıma sefa olsun…”

Akalın’ın eşi onu hayata ve yaptığı her şeye anlam katmak isteyen ve anlam katan biri olarak tanımlıyor. 
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Hasan BAYKARA
Siirt 09.03.1975

Hasan Baykara Alanya’da yaşıyordu, işinin ehli bir mermer ustasıydı. Evliydi ve dört çocuğu vardı. Gençliğini 
Bursa’da geçirdi. “Mihme Bedia” diye hitap ettiği Bedia Baykara ile 1992’de evlendi. Müzik, aşk, kahkaha, 
kaçış, mücadele dolu bir hayatı oldu. Ailesine düşkünlüğü, Kürt özgürlük mücadelesine bağlılığı ve müzik 
tutkusuyla biliniyor. Eve gelirken hep elinde çiçek olurmuş. 

Eşi Bediha Baykara: “Alanya’dan Ankara’ya öğretmenler, sendikadan insanlar bir düğüne gider gibi gittiler. 
O kadar mutluydu ki tıraş oldu, güzel giyindi. Çünkü barışa gidiyordu. Biz hep beraber yaşlanmayı 
düşünüyorduk. Eşim hayatımda gördüğüm en dürüst adamdı. MHP’lisi de onu severdi, CHP’lisi de onun 
arkadaşıydı. Bir kızımı evlendirdik, diğeri üniversite kazanınca ilk defa bir odamız olmuştu. Kızlarımız 
gidince bir yatak aldık kendimize. Bugüne kadar hep salonda yattık. Kızlarım ve oğullarım rahat olsun istedik. 
23 yıldan sonra kaç eşte gördünüz hâlâ birbirine ‘seni seviyorum’ diyen?” 
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İbrahim ATILGAN
Batman 01.09.1963

İbrahim Dünya Barış Günü’nde doğdu. Elli beş yaşındaki İbrahim Atılgan mitinge dokuz yaşındaki oğlu 
Veysel Atılgan ile birlikte katılmıştı. Batman Meslek Lisesi’nin Elektrik-Elektronik Bölümü’nü bitirip Devlet 
Demiryolları’nda göreve başladı. TCDD Diyarbakır Müdürlüğü’nde çalışırken beş yıl önce tayini Ankara’ya 
çıkmıştı. İbrahim Atılgan, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesiydi. 

İbrahim emekliliğine iki yıl kala Dicle Üniversitesi’ne girdi ve iki yıllık Otomotiv Bölümü’nden mezun oldu. 
2008’de emekli olmasına rağmen çalışmaya devam etti. İri yarı cüssesinin altında incecik, sevecen bir insan. 
İnce ruhlu yaşama sevdalısı, herkesin derdini dert edinen, bu dertlerin dermanı olmadan huzur bulmayan 
merhametli vicdan İbrahim. 
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İdil GÜNEYİ 
Bursa 03.10.1964

Elli iki yaşındaki İdil Güneyi TCDD’de başmühendis olarak görev yapıyordu. Hacettepe Üniversitesi mezunu 
fizik mühendisiydi. Bursalı ve bir çocuk annesi olan Güneyi, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) 
yöneticisiydi.

Takı tasarlamayı çok severdi ve ileride Fethiye’ye yerleşip sevdiği bu takı tasarım işini yapmayı arzuluyordu. 
Gezmeyi, eğlenmeyi, eş dost ile sohbet etmeyi, amatör bir biçimde de olsa fotoğraf çekmeyi çok seviyordu. 
8 Mart 2014’te Mersin Aslanköyü’nden gelen çocuklar ve kadınların oynadığı “Ozon Tabakası” adlı oyunun 
sergilenmesini sağlamıştı.

Güneyi’nin facebook sayfasındaki son paylaşımında, “Gözyaşlarımızın Rengi Aynıdır… 10 Ekim’de 
Ankara’dayız” ifadeleri yer alıyordu.
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İsmail KIZILÇAY
Kastamonu 10.12.1964

İsmail Kızılçay, İnşaat İşçileri Sendikası kurucularındandı ve Ankara temsilcisiydi. Elli bir yaşındaydı ve üç 
çocuğu vardı. Gezi isyanları sırasında polis tarafından başından vurularak katledilen Ethem Sarısülük’ün 
arkadaşıydı.

İsmail Kızılçay, devrim ve sosyalizmin işçi sınıfının nasırlı elleriyle kurulacağına yürekten inanır, bu uğurda 
gözünü budaktan sakınmazdı. İsmail Kızılçay, samimi, dürüstçe ve hiç kimseyi ayırt etmeden iletişim kurardı. 
Halkların eşitliği ve kardeşliğini yürekten savunan biriydi. O inandığı gibi yaşadı, inandığı sosyalizm için 
mücadele etti.

İsmail Kızılçay Ethem’le ilgili yapılan bir sohbet sırasında şöyle demişti. “Alanlarda düşmek hepimize nasip 
olmaz. Dün oydu, bakarsın yarın da biz”.
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Kasım OTUR 
Malatya 27.07.1967

Kırk sekiz yaşındaki Kasım Otur Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Malatya Eski Şube 
Başkanı’ydı. Kasım Otur evliydi ve bir çocuğu vardı. Kasım Otur çok çalışan, her şeyle ilgilenen aktif bir 
yaşama sahipti. 

Eşi Songül Otur’la birlikte büyümüşler, birbirlerinin ilk aşkı, mektup arkadaşı ve hayat arkadaşı olmuşlar. 
1990 yılında evlenmişler, 1991’de çocukları dünyaya gelmiş. 

Kasım eşine ve çocuğuna çok düşkün, onlara içi titreyerek bakan bir insan. Neşet Ertaş ve Musa Eroğlu’ndan 
güzel türküler söyleyen, arkadaşlarına çiğ köfte yapan, enerjisi bitmeyen ve herkesin yükünü taşıyan bir dost. 
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Kemal Tayfun BENOL
İstanbul 24.09.1960

Kemal Tayfun Benol yedi kardeşin en küçüğü. Yoksulluk içinde bir hayat geçirmiş. Tayfun Benol içinden 
geldiği gibi yaşayan, hesapsız bir insan. İçinden sevmek, dalga geçmek, eğlenmek, alçak gönüllülük, mutlu 
etme isteği gibi güzel şeyler geçermiş hep. 

Kemal Tayfun Benol Politika Gazetesi’nin sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ydü. İnşaat İş Sendikası 
kurucularındandı. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Benol elli dört yaşındaydı 
ve iki oğlu vardı. Benol, mitinge İstanbul’dan avukat eşiyle İnşaat İşçileri Sendikası’nın kortejinde katılmıştı. 

Oğlu: “Babam bir devrimciydi ve hep devrimci olarak yaşadı. Bir devrimcinin ölmesi gerektiği gibi eylem 
sırasında slogan atarken öldü.” diyor. 
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Korkmaz TEDİK 
Malatya 21.06.1983

Korkmaz Tedik Malatya’nın Akçadağ ilçesinin Ören kasabasında doğdu. Kendisini rahat ifade eden, oyunu 
seven ve yaramaz bir çocuktu. 90’lı yıllar eylemlerin yoğun olduğu dönemlerdi. Korkmaz’ın anne ve babası da 
bu eylemlere katılır, çocuklarını da götürmek isterdi. Ancak Korkmaz bu dönem eylemlere hep şartlı olarak 
katılırdı. Dışarıda arkadaşları ile oyun oynamayı ilk tercih olarak kabul eden Korkmaz, ailesine “hava kötü 
olursa gelirim, iyi olursa oyun oynarım” derdi. Korkmaz Emep üyesiydi.
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Kübra Meltem MOLLAOĞLU 
Bingöl 25.03.1970 (8 Mart)

Her ihtiyaç karşılanırdı nasılsa, Kübra Meltem Mollaoğlu’nun gözünde, karınlar doyurulur, bedenler kıyafetle 
sarılırdı. Bunlar en basit halleriyle de yapılırdı. Bir de yaşamak ağrısı denen şey vardı oysa. İşte bu onda ağır 
basıyordu. Adalet peşindeydi. HDP İstanbul milletvekili adayıydı. Adalet yoksa barış da yoktu! Derdi olana 
derman olmaya çalışırken, bunu da sessiz sedasız yapardı. 

İki kızı varken, üçüncüye de manevi annelik yapmaya başlamıştı. Annesini kaybeden bir çocuğa kucağını açtı. 
Ahmet Kaya dinlemeyi severdi. Bir yandan da çok iyi aşçıydı, su böreğinde ustaydı.
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Leyla ÇİÇEK 
Diyarbakır, Kulp 08.11.1982

Leyla Çiçek 1993 yılında Tarsus’un Mithatpaşa mahallesinde dünyaya geldi. Leyla 1987 yılında Diyarbakır’ın 
Kulp ilçesinden Tarsus’a göç eden Çiçek ailesinin küçük kızı. Çocukken belediye başkanı olmak isteyen 
Leyla’nın çevresindekilerce en belirgin özelliği inatçı ve kararlı olmasıymış. 

Lise eğitimini Tarsus’ta tamamlayan Leyla HDP ve HDK üyesi olarak aktif çalışmalar yürüttü. Henüz 22 
yaşındayken HDP Tarsus ilçe yöneticisi oldu. Liseyi bitirdikten sonra babasının dükkanında çalışırken 
makaralar, düğmeler ve dantel ipleri arasında hukuk fakültesi hayalleri kurardı. 

Leyla’nın ardında bıraktığı derin boşluktan sonra Çelik ailesi evin alt katında keklik besliyor. 
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Mehmet Ali KILIÇ 
Malatya 14.02.1989

CHP Malatya Gençlik Kolları yöneticilerinden Mehmet Ali Kılıç 1989’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 
doğmuş kırmızı yanaklı bir bebekmiş. Adını 12 Eylül döneminde “kaybedilen” amcasından almış. Mehmet 
Ali sorumluluk sahibi bir genç, askerliğini yeni tamamlamış ancak askerliği bitmesine rağmen bulunduğu 
karakolda sağlıkçı olmadığı için askerliğini altı ay daha uzatmış. Ama bunun yanı sıra gezmeyi ve ev 
işlerinden kaçmayı da pek severmiş.

On yaşında annesini kanser sebebiyle kaybetmiş Mehmet Ali. Birgün duvar kenarında otururken gördüğü 
kanadı kırık bir kuşa sormuş: “Yoksa senin de annen mi öldü benim gibi?” 

Başka bir gün şu dizeleri iliştiriyor Mehmet Ali defterine:

Gözünü açıyorsun doğdu diyorlar,

Gözünü kapatıyorsun öldü diyorlar,

Bu göz kırpışa hayat diyorlar.
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Mehmet HAYTA
Malatya 04.01.1996

Mehmet Hayta, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Gençlik Kolları üyesi ve aynı zamanda İnönü Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisiydi. Hayta sadece on dokuz yaşında. On dokuz yaşından 
beklenmeyecek kadar çok anıyla doldurmuş hayatını. Hayali oryantiring alanında Türkiye’de herkesin onu 
tanımasıymış, sıklıkla “abi bak göreceksin herkes beni tanıyacak” dermiş.

Hayta dört kardeşin en küçüğü, küçüklüğünden beri vicdanıyla, adalet duygusuyla yer etmiş herkesin 
hayatında. Hayta annesinin nazarım değer diye sarılmaya kıyamadığı yavrusu… Bir gün abisinin kıyafetlerini 
sokaktaki çocuklara dağıtıp dönmüş. Sonra da abisine “Sen utanmıyor musun bu kadar yoksul varken sen bu 
kadar fazladan kıyafet almaya” demiş. Kendi evinin eşyalarını öğrenci arkadaşlarına çok defa götürmüştür. 
Nerede bir haksızlık görse: “Bunlar nasıl insanlar der, sitem edermiş.” 
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Mehmet Şah ESİN
Diyarbakır 01.01.1943

Mehmet Şah Esin Silvan’da doğdu. Çok çocuklu bir ailede büyüdü. Erken yaşta köyünden Hayriye Hanım’la 
evlendi. Askerliğin ardından hacca gitti, Mehmet Şah Esin, Hacı Mehmet Şah Esin oldu. Sekiz çocuğu var. En 
büyük oğlunu trafik kazasında kaybedince Silvan’dan Adana’ya göç etti. Burada fabrikada bekçi olarak çalışıp 
emekli oldu.

Hayatı ev, camii, çay ocağı arasında geçermiş. Bir kavga oldu mu hemen barış arabuluculuğu edermiş. 
Mehmet Şah Esin’in hayatı barış imiş zaten. Arkadaşı şöyle diyor: “Onun hayatı o idi. Bu savaşı vicdanı, 
merhameti kabul etmedi. Onun düşüncesi, insanlar ölmesin; barış olsun idi. Hatta oraya gittiği gün, ‘Hacı sen 
yaşlısın, üşürsün orada, gitme’ dedim. O da bana, ‘Bundan daha şerefli, başka bir yol var mı ki? Varsa söyle, 
bunu bırakayım onu yapayım’ dedi.”
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Mehmet Tevfik DALGIÇ 
Siirt 02.04.1959

Mehmet Tevfik Dalgıç elli altı yaşındaydı ve 7 çocuğu vardı. İnşaat işçisiydi. Siirt’ten Alanya’ya 90’ların köy 
boşaltmaları sebebiyle göç etti. Mehmet Dalgıç 90’larda gözaltında işkenceye maruz kaldı. 

Çocuklarının okumasını çok istermiş, çok özenirmiş. Bu yüzden çocuklarını okutmaya gayret etmiş. Yakınları 
onu çalışkanlığı, sevecenliği ile tanımlıyor. 
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Meryem BULUT 
Batman 03.04.1945

70 yaşındaydı, Barış Annesi’ydi. Beş çocuğu vardı. Oğullarından birinin 90’larda yaşadığı gözaltılar, 
tutuklamalar, işkenceler sonrasında Meryem Ana güvercin misali barış yolunda canı pahasına zulmün 
ve barış umudunun olduğu her yerde, cezaevi kapılarında, yürüyüşlerde, Kobanî’de, Sivas ve Hrant Dink 
anmalarında, canlı kalkan olarak askerin ve gerillanın tam ortasında ve barış mitinglerinde yer almıştır. 
Çocukları da diyor; aslında Meryem Ana’nın tek bir derdi vardır: “Asker de ölmesin, gerilla da ölmesin, sivil 
de ölmesin, annemin tek isteği buydu.”
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Mesut MAK 
Elazığ 19.01.1973

Kırk iki yaşındaydı. Çalışmaya küçük yaşta babasının kaportacı dükkânında başladı. Doksanlı yıllarda 
örgütlü mücadeleye girdi; sanayide gazete satarak işçileri örgütlü mücadeleye çekmeye başladı. Güvenilen 
ve sevilen biriydi. “Okuduklarımızı işçilerin dilinden anlatamazsak okumuş olmak nafile” derdi. Bir gece 
baskınında gözaltına alındı, günler sürecek gözaltı süreci ve işkence günleri başladı. Sanayide bildiri dağıttığı 
zamanlardaki heyecanı, cezaevi yolculuğundaki direnci ve halkların kardeşliği umudu ile Ankara Mitingi’nin 
yolunu tutmuştu.
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Metin KÜRKLÜ 
Samsun 10.10.1962

Elli üç yaşındaydı. Üç çocuğun babası, dört kardeşin en büyüğü, iki torunun da dedesiydi. EMEP Merzifon 
yöneticisiydi.

Eski Çeltek’li bir madencinin oğlu, Köy Hizmetleri’nden emekli bir işçiydi. Eşinin anlatımıyla “Siyaset 
onun her şeyiydi… Çok okurdu, çok düşünürdü, yazardı.” Ülkede olup bitenlere canı sıkılınca ağaç oyma 
atölyesinde vakit geçirmeyi severmiş. Sonra da yaptıklarını eşe, dosta hediye edermiş. 

“Sanmayın ki yalnızım ben

Haykırışım milyonlarca halkımın sesi (...)” diyordu bir şiirinde.
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Metin PEŞMEN 
Malatya 01.04.1962

Elli üç yaşındaydı. Tarsus Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nde yöneticilik yapıyordu. Bir yaşam biçimi olarak 
Aleviliği anlamaya çalışıyordu. “Kur’an okumaya başlamıştı mesela ama bunu, bize anlatılanları sorgulamak 
için yapıyordu” diyor kardeşi Hasan. On altı yaşındayken Malatya’da bir Alevi olarak tanık olduğu toplumsal 
çatışma ve düşmanlıkları, ellili yaşlara geldiğinde bir Kürt olarak yaşıyordu. “Metin çiçek sever, böcek sever, 
insan sever” diye anlatıyor Seher Peşmen ve ekliyor: “Bizden sonra gelenler daha hoşgörülü, daha kenetlenmiş 
yaşasın” derdi.
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Muhammed DEMİR 
Hakkari 15.07.1996

Muhammed Demir Hakkariliydi ve on dokuz yaşındaydı. Henüz bir yaşında iken babasını kaybetmişti. 
Dokuz kardeşi vardı ve dokuz kardeşin en küçüğüydü. Hayatı boyunca kalabalık bir ailede ve babasız 
büyümenin birçok zorluğunu yaşadı. En büyük hayali üniversitede okumaktı. İstanbul Biruni Üniversitesi 
Elektro Nöro Fizyoloji Bölümü’nü kazandı. 1. sınıftı ve bu hayalini yalnızca 5 gün yaşayabildi.
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Muhammed Veysel ATILGAN 
Batman 29.09.2007

Veysel Atılgan dokuz yaşındaydı. TCDD Diyarbakır Müdürlüğü’nde çalışırken beş yıl önce tayini Ankara’ya 
çıkan elli beş yaşındaki babası İbrahim Atılgan ile mitingteydi, mitinge katılan en küçük katılımcıydı.

İbrahim Atılgan, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesiydi. Oğlu Veysel Atılgan, Batıkent’teki 
Kürşad Bey İlkokulu’nda 3/A sınıfında okuyordu. Kısa bir süre önce çekilmiş videosunda avukat olmak 
istediğini söylüyor, ailesinden bisiklet, tablet ve bilgisayar istiyordu.
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Muhammet Zakir KARABULUT 
Bitlis 05.09.1989

Muhammet Zakir Karabulut yirmi altı yaşındaydı ve beş kardeşi vardı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 
Harita Mühendisliği son sınıf öğrencisiydi ve HDP Tokat il örgütü saymanıydı. 

Muhammet Zakir Karabulut hep farklı biriymiş, ailesi çiftçilikle uğraşırken onun gözü hep okumakta olmuş 
ve eğitimin peşinden gitmiş. Muhammet: “Baba, beni okula yazdır, okumak istiyorum” deyip babasının önüne 
geçmiş. Bitlis’te o dönem okul yokmuş bu yüzden ailesinden ayrı okumuş. Annesinin büyük adam olacak 
dediği, merhametli ve iyi yürekli oğlu. Mezun olmasına az kalmış olmasına rağmen o mesleğini değil siyaseti 
hedefliyormuş. “Beni mecliste göreceksiniz” diyormuş.
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Mustafa BUDAK
Ağrı 01.01. 1956

12 Eylül darbesinden sonra Ağrı’dan İzmir’e göç eden Budak, üç çocuk babasıydı. İnşaat ve tarım işçiliğinin 
yanı sıra bir dönem belediyede işçilik yaptı. Ömrü boyunca demokrasi mücadelesi içinde yer aldı.

Eşi Hanife Budak onu ince düşünceye sahip, iyi bir insan olarak tanımlıyor. Tanıyan herkes onu çok severmiş. 
Hiç bir zaman haksızlığı kabul etmez, barış ve huzur için her türlü mücadeleyi verirmiş. Yurtsever ve 
demokrat olmasının yanı sıra çok iyi bir baba ve iyi bir eşmiş. Birlikte kapı kapı, sokak sokak barış mücadelesi 
yürütmüşler. Zaten nerede bir mücadele sesi olsa oraya koşar gidermiş Mustafa Budak. 10 Ekim’den sonra da 
tam 22 ay yaşam mücadelesi verdi.
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Necla DURAN
Suriye 15.03.1985

1989’da ailesinin Suriye Lazkiye’den Hatay’a göç etmesi ile Lazkiye’den Hatay’a uzanan yaşam yolculuğu 
başlamıştı. Necla’nın doğumundan on iki sene sonra babası hastalandı, ardından vefat etti. O sıra Suriye 
vatandaşı olan anne Münire Hanım ihbar üzerine sınır dışı edildi ve üç kardeş kimsesiz kaldılar. Birbirlerine 
tutundular üç kardeş. Ekmek yaparken boyu tandıra yetişemeyen Necla küçük anne oldu. Sırtlandığı yük, 
çektiği cefa, baş ettiği zorluklar çetin olunca daha küçük yaşta kabuğu sertleşti Necla’nın.

Yaşamı ailesini, insanları düşünmek ve onlar için mücadele etmekle geçti. Odun kesti, bahçeyi ekti biçti, 
balıkçılık yaptı, temizlik işleri yaptı, sigorta şirketinde çalıştı. Mahallelinin sorunlarını çözdü. Suriye ve 
Türkiye halkları için barış istedi. Savaş karşıtı eylemlere katıldı çok kez. Üzerinde Suriye yazan atkısıyla 
yürüdü Ankara sokaklarını. Ailesinin isteği üzerine cenazesi alkışlarla ve zılgıtlarla karşılandı. Ölümünün 
ardındaki kış ailesi Necla’nın kestiği odunlarla ısındı. Necla’nın ektiği bahçedeki sebzelerle kaynattılar 
tencerelerini.
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Nevzat ÖZBİLGİ 
Ağrı 02.09.1981

Nevzat Özbilgi yirmi dört yaşındaydı. Liseyi Malatya’da okudu. Sonrasında İstanbul’a geldi, ve burada 
çalışmaya başladı. Dekorasyon alanında çalışıyordu. HDP İstanbul Şişli örgütünde görev alıyordu.

Babasını erken yaşta kaybettiği için ailesine oldukça düşkünmüş, annesini, kardeşlerini her gün ararmış. 
Hemen çalışmaya başlayıp ailesine destek olmaya çalışmış. Çalışırkenki temizliği ve titizliği ile ünlüymüş bir 
de. Tanıdık veya yabancı herkesin işinde canı gönülden çalışırmış. Haksızlığa tahammül edemez, kim olursa 
olsun itiraz edermiş. Konuştuğu sevdiği kız varmış. 
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Nevzat SAYAN 
Karaman 10.05.1970

1970’te Karaman’da doğdu. Kalabalık bir ailede büyüdü. Nevzat Sayan TCDD çalışanı ve Birleşik Taşımacılık 
Çalışanları Sendikası (BTS) üyesiydi. Adana’da TCDD teknikeri olarak görev yapıyordu. Sayan’ın Berkay ve 
Meliha adında iki çocuğu vardı. 

Adana’da bir yandan çalışırken bir yandan da Ceyhan’da Elektrik Yüksekokulu’nda okumuş, mezun olmuş; 
kitaplar okumuş, merak ettiği konuları, güncel siyaseti araştırmış, kendisini yetiştirmiş. Öğrenme tutkusu hep 
sürmüş. Hedefinde sınava hazırlanıp fakültede okumak varmış. Maddi konulara önem vermeyen, aileyi bir 
araya getiren eşinin her zaman yanında yardımsever bir insanmış Nevzat Sayan.
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Nilgün ÇEVİK 
Şanlıurfa 17.05.1972

Nilgün Çevik kırk bir yaşındaydı ve üç çocuğu vardı. Babaları çalışıyordu, anneleri ise sürekli hastalıklarla 
boğuşuyordu. Üçü kendisinden büyük, beşi kendisinden küçük sekiz erkek kardeşini toparlama, bir arada 
tutma, koruma, doyurma sorumluluğu erken yaşta Nilgün’ün omuzlarına binmişti. Bu durumu ağabeyi şöyle 
tanımlıyor: “Kız kardeşim, ablam, tek kızımız Nilgün dokuz kardeşin tek kızı idi, malbatımızın Ayşe Alî den 
sonraki en dirayetli kadın idi, “şer şere, ne jîne ne mere” sözünün kanıtıydı.”

Eşinin anlatımıyla “Kendisi teselli edilecek haldeyken o teselli ederdi insanları. Bir şeye bir kere karar verdi mi 
dönüşü yoktu. Kanser teşhisi konduğunda doktora tek başına gitmişti, ne kadar ısrar ettiysem dinlememişti, 
mutlu, güzel şeyleri beraber yapalım istiyordu Nilgün.”
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Niyazi BÖYÜKSÜTÇÜ 
Bolu 05.03.1950

Elli beş yaşındaydı. Emekli öğretmen ve HDP Gazipaşa ilçe eşbaşkanıydı. 1977’de, Taksim Meydanı’ndaki 
“Kanlı 1 Mayıs”a da eşiyle birlikte tanıklık etmişti. Sonrasında mücadele dolu bir yaşam ve beraberinde gelen 
sürgünler, tutuklamalar.

Marangozluk işleriyle ve bahçesiyle ilgilenmeyi, kitap okumayı severdi. Eşinin anlatımıyla “Muhalefet etmeyi; 
bir şeyleri değiştirmek, güzellikleştirmek için uğraşmayı severdi. Hiç sinirlenmez, karşısındakiyle sabırla 
konuşurdu. Hayvanlara da düşkündü. Köpek görse oturur onun kenelerini ayıklardı...”
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Nizamettin BAĞCI
Muş 01.01.1959

Elli altı yaşındaydı. Beş çocuk babasıydı. 12 Eylül’den sonra başlayan zorunlu göç dalgasıyla ailesiyle 
doğup büyüdüğü Muş’un Çaygeldi Köyü’nden Manisa’nın Mütevelli Kasabası’na göç etmişti. Arkadaşları 
Nizamettin’in gelişiyle kasabada Kürtlerin “var” olabildiklerini söylüyorlar. Adalet duygusu ve arabuluculuğu 
ile yerleştirdiği itibarı, babacanlığıyla birleşmişti. Öyle ki, evlatlarının deyişiyle “Türlü haylazlık yaptığınızda 
sizden “Senin baban kim evladım” diye hesap soran bir yetişkine, “Kürt Nizamettin” dediğinizde, mesele 
çoğunlukla orada noktalanırdı.”
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Nurullah ERDOĞAN 
Siirt 10.07.1989

Nurullah Erdoğan, yirmi dört yaşındaydı, Siirtliydi. Arkadaşları ona “Ulaş” diye hitap ediyordu. Demokratik 
Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEM-GENÇ) ve HDP Şişli ilçe örgütü üyesiydi. Nişantaşı’nda bir firmada 
motosiklet kuryeliği yapıyordu. Nurullah hayvanları, özelikle atları çok seviyordu. Dengbej ve stranlar 
söylüyordu. Özgürlüğüne çok düşkün bir insan olan Nurullah insanın ancak doğada tam özgür olabileceğini 
düşünüyordu.

Arkadaşları Nurullah’ı, her şeye pozitif bakan, esprili ve insanın morali ne kadar bozuk olursa olsun onları 
güldürmeyi başaran mizacıyla anlatıyor. 
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Onur TAN 
Malatya 02.07.1994

Onur Tan yirmi bir yaşındaydı, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Gençlik Kolları üyesiydi. Nişantaşı 
Üniversitesi’nde Anestezi Teknikerliği okuyor ve KPSS’ye hazırlanıyordu. Babasının arabasıyla kaza yapmıştı. 
Bu yüzden bir an önce işe girmeyi, babasına yeni bir araba almayı istiyordu. Elbette arkadaşlarıyla Beşiktaş’ın 
yeni stadının açılışına da gidecekti. Arkadaşlarıyla birbirlerinin düğünlerinde nasıl halay çekeceklerine dair 
sözleşmişler, “çocuklarımız da bize benzesin” diye dilemişlerdi.
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Orhan IŞIKTAŞ 
Diyarbakır 02.10.1982

Orhan Işıktaş yirmi dört yaşındaydı. Diyarbakır Lice’nin Kabakaya Köyü’nde 91’de doğdu, beş kardeşin en 
küçüğüydü. Doğduğu yıl köyleri yakıldı. Bunun üstüne Balıkesir’e göç etmek zorunda kaldılar. Balıkesir’de 
tarımla uğraştılar, burada iflas edince Tarsus’a yerleştiler. Orhan eğitimine Tarsus’ta devam etti. Okula 
gitmediği zamanlarda yevmiyeli çalışırdı. Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. 

Orhan Işıktaş Kewe’nin ‘’Koçber (göçebe)” şarkısını çok dinlermiş. Deniz Gezmiş’i çok severmiş, “Oğlum 
da olsa kızım da olsa adını Deniz koyacağım.” dermiş. Irgatlık ettiği tarlalardan topladığı fidelerle bir küçük 
orman oluşturmuş. Meyvelerini sayarmış tek tek. “Anne, bu sene üç nar verdi, bu sene altı portakal var, çokça 
kayısı yiyeceğiz bu yaz” dermiş. Bir de gül ekmiş.
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Osman ERVASA 
Amasya 06.08.1991

1991 Amasya doğumlu. 2013’de Batman Havaalanı’nda işe başladı. İş makinesi operatörüydü. 2015 Ağustos 
ayında Ordu Giresun Havaalanı’na tayin oldu. Ordu Giresun Havaalanı’nda sendikaya (BTS / Birleşik 
Taşımacılık Çalışanları Sendikası) üye oldu. 

10 Ekim Barış, Emek, Demokrasi Mitingi katıldığı ilk mitingdi. Sendika şubesinden miting alanına kadar 
yapılan yürüyüşte pankartın hemen arkasındaydı. Mitingten sonra tatile gidecekti. Ne yazık ki, ilk defa 
katıldığı miting son defa katıldığı miting oldu.
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Osman Turan BOZACI 
Rize 29.05.1957

Osman Turan Bozacı elli sekiz yaşındaydı. Emekli öğretmen ve EMEP üyesiydi. Osman Turan Bozacı, zor 
bir çocukluğun ardından, 1980 darbesinde gözaltı merkezine çevrilen, mezunu olduğu okulda üç ay işkence 
gördü. Önce Rize’de, sonra Bursa Mudanya’da, ardından Eskişehir’de ve son olarak da İmralı Cezaevi’nde 
kaldı. Cezaevinin ardından çok sevdiği mesleğine dönemedi. Bu içinde bir ukde olarak kaldı.

Osman Turan Bozacı öğrencilerini seven bir öğretmen, iyi bir dost, sıkı bir devrimci, tutkulu bir Beşiktaş 
taraftarı, eşine şiirler yazan bir âşık, dert ve suç ortağı bir baba.
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Özver Gökhan ARPAÇAY 
Kars 25.07.1983

Özver Gökhan Arpaçay, otuz iki yaşında bir matematik öğretmeniydi. Ancak birçok meslektaşı gibi farklı 
bir kuruma atanmıştı. İstanbul Defterdarlığı’nda çalışıyordu. KESK üyesiydi. Gökhan sadece mesleğini 
yapmıyordu, Aziz Nesin Matematik Köyü’nün gönüllülerinden biriydi. Aynı zamanda da tam bir sanat 
düşkünüydü. Kültür Bakanlığı’na kısa film projesi başvurusu hazırlığındaydı. Kar yağınca Kars’a gidecek, film 
çekecekti.
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Piro Yıldırım
Mardin 04.01.1949

Piro Yıldırım elli altı yaşındaydı. Çiftçilik yapıyordu. 1980’li yıllardan 10 Ekim’e kadar her zaman haksızlığa, 
zulme karşı mücadele ettiği bir yaşam kurmuştu. Yurtsever ve sosyalistti. Barış ve adalet için mücadele ederdi 
ve bu tutumundan asla taviz vermez, düşüncelerini her şart altında savunurdu.

Mücadeleci ruhunun yanısıra insan sevgisiyle dolu, çok güler yüzlü, şakacı, çok sevilen ve can dostlarını çok 
seven bir insandı.
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Ramazan ÇALIŞKAN 
Bitlis 05.06.1981

Ramazan Çalışkan otuz beş yaşındaydı ve Bitlisliydi. HDP Bursa İnegöl üyesiydi. Ramazan Çalışkan Bursa’da 
mobilya sektöründe işçi olarak çalışıyordu. Ramazan Çalışkan ailesinin kendisine gitmemesi konusunda 
ısrarlarına rağmen 10 Ekim Emek Barış ve Demokrasi Mitingi’ne barış talebi için katılmıştı.
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Ramazan TUNÇ 
Van 01.09.1992

Yirmi dört yaşındaki Ramazan Tunç, evliydi ve dört çocuğu vardı. Sekiz kardeşin en büyüğüydü Ramazan; 
beş erkek, üç kız kardeşi vardı. Köydeki evlerinin yüz metre ötesindeki ilkokula ancak iki yıl devam edebildi. 
12 yaşında evlendirildi. Ramazan Tunç İstanbul’da yaşıyordu. HDP üyesiydi ve inşaat işçisiydi.

İstanbul’da çalışırken izinli olduğu Pazar günleri, İstanbul’daki akrabalardan hasta olan varsa ziyaretine gider, 
yoksa, kuzeni Ümran’la şehri gezerlerdi. Böyle bir genç insandı Ramazan; cebindeki üç kuruşu paylaşan, 
etrafını mutlu etmeye çalışan, kendinden önce ötekini düşünen, diğerkâm bir insan. 
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Resul YANAR 
Ağrı 21.02.1975

Resul Yanar 1974 Ağrı Doğubeyazıt Esnemez Köyü’nde dünyaya geldi. On altı-on yedi yaşlarındayken, iş 
bulabilmek için Manisa Azimli’ye gitti. Çocukluk yıllarında yaşamını hayvancılık ile kazanan Resul gurbette 
inşaat ustası olarak yaşamını kazanmaya devam etti.

Evli ve dört çocuk babasıydı. Çok erken yaşta baba olan Yanar çocukları ile abi kardeş sanılırdı.

Neşeli ve güler yüzlü olan Yanar, ailesine sık sık sürprizler yapan çocuk ruhlu biriydi. Çocukla çocuk olurdu. 
Çevresindekileri güldüren komik bir yapısı vardı. Yemek yapmayı sever ve lezzetli yemekler yapardı. Aynı 
zamanda yemek yemeyi de severdi. En sevdiği yemek musakka ve en sevdiği tatlı kalburabastıydı.

Kimsenin kalbini kırmak istemeyen, kavga ve gürültüden uzak duran, sakin ve uyumlu bir insandı. İnşaat 
işini bırakıp tavuk çiftliği açmak hayaliydi.
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Rıdvan AKGÜL 
Siirt 20.04.1975

Rıdvan Akgül, 1975 Siirt doğumluydu. TCDD 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Adana 634 Yol Bakım Onarım 
Şefliği’nde Yol Bakım Onarım Şefi olarak çalışıyordu. Serhan ve Yusuf Sefkan isimli iki oğlu ile İlkay Lorin 
adında bir kızı vardı. 

Rıdvan devamlı veren elmiş, desteğini esirgemez, sorun varsa uzlaştırmaya çalışırmış. İyi bir baba, çocuklar 
ne isterse yapmaya çalışırmış. Sesi güzel, şarkı söylemesi dört gözle beklenir, “Turnam Gidersen Mardin’e”yi 
ise pek güzel söylermiş. 
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Sabri ALMAZ 
Silvan 01.01.1950

Sabri Almaz altmış yedi yaşındaydı, sekiz çocuğu vardı. Adana’da yaşıyor, ticaretle uğraşıyordu. Adana’dan 
Barış Mitingi’ne katılmak üzere geldiği Ankara’da hayatını kaybeden Sabri Almaz, 12 Ekim’de yüzlerce kişi 
tarafından Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde sonsuzluğa uğurlandı. 



94  • BARIŞA UÇAN KANATLAR

Sarıgül TÜYLÜ 
Sinop 09.10.1980

9 Ekim 1980 Sinop doğumludur nüfüs cüzdanına göre. Aslında 25 Ekim 1980 doğumlu olan Sarıgül Tüylü, 
Çayan (10) ve Güney (5) adlı iki çocuk sahibiydi. 

Hayatı alaya almayı seven birisiydi. Herşeyi tez ve hızlı yapardı. Pire gibi uçardı ve beş dakikada dünyanın 
işini yapardı. Eğer yanında bir işi yavaş yapmak isteseydiniz muhtemelen yanardınız. Herkesin her derdine 
koşardı.Tuttuğunu koparan bir kadındı. Doğru olduğunu bildiği sözü söylemekten, doğru bildiğinden 
şaşmazdı.

Okulu bıraktıktan sonra bir çok işte çalışan Tüylü tekstil atölyesinde ardından da Seyrantepe’deki ıslak mendil 
fabrikasında çalışmaya başlamıştı. Hayatta olsaydı o sene Newroz’u Diyarbakır’da kutlamayı arzuluyordu. 
Seyahat etmeyi, denize bakmayı, hamburger yemeyi, şiir paylaşmayı çok seviyordu. Bağlamayı da öyle… 
Hayali bağlama kursuna gidip çalmayı öğrenmekti.
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Şebnem YURTMAN 
Adana 18.09.1992

1992 Konya doğumlu olan Şebnem YURTMAN’ın 3 kardeşi vardı. Şebnem evin en küçük çocuğuydu. 
EMEP üyesiydi. Henüz lisedeyken tekel işçilerine dair bir eylem örgütledi. Liseden sonra Hacettepe Kimya 
mühendisliğini bölümünü kazandı. Hacettepe’den Mersin’e geçiş yaptı. Mersin’de EMEP il yönetici olarak 
sorumluluklar aldı.

Şebnem Ankara’ya gitmeyi hep çok istermiş. Ankarada parti ve parti faaliyetleri yürütmek şehre de 
tutulmasını sağlamış. Tanıyanlar üniversite yıllarına kadar çekingen olduğunu söylüyor. En çok Şükrü Erbaş’ı 
severmiş. Son okuduğu kitap ise Boris Vasilyev’in “ Sakindi Oranın Şafakları” kitabıymış. 

Şebnem kimin hayatına dokunmuş ise önce gözlerinin gülüşü ile hatırlanıyor.
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Selim ÖRS
Siirt 01.01.1971

Selim Örs HDP Üsküdar ilçe örgütü üyesiydi. Selim Örs evliydi ve iki kız iki de erkek, dört çocuğu vardı. 

Selim Örs hayatında çok zorluk ve yoksulluk çekmiş emektar bir insan. Ailesi 1978’de yoksulluk sebebiyle 
Adana’ya göçmüş. Selim ailesine destek olmak için okuldan sonra simit satarmış. Hayatı boyunca da hiç 
durmadan çalışmış. 1991’de İstanbul’a taşınmış ve bir süre sonra evlenmiş. Konfeksiyonda çalışan Selim Örs 
iş dışında siyasetle ilgilenmeye başlamış ve HDP Üsküdar ilçe yönetimine girmiş. Selim Örs hayatında bir kaç 
kez tatile çıkmış onda da memleketine gitmiş. Memleketine hep hasreti varmış. 
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Serdar BEN 
Dersim 16.04.1983

Serdar Ben, arkadaşlarının deyimiyle “Maviş” 1982 Dersim Ovacık doğumluydu. İnşaat İşçileri Sendikası 
örgütlenme uzmanıydı. Konfeksiyondan, Tuzla Tersaneleri’ne kadar değişik sektörlerde çalıştı. Çağlayan 
tekstil atölyelerinde çalıştığı yıllarda Konfeksiyon İşçileri Derneği’nde (KİD) faaliyet yürüttü. Son iki yıldır 
İnşaat İşçileri Sendikası’nda örgütlenme uzmanı olarak görev yapıyordu. 

Arkadaşları onu şöyle tanımlıyor:

“Maviş’in kimliğinde Serdar Ben yazar ama onun Ermeni, Kürt, Alevi olduğunu yazmazlar. Maviş işçidir; 
kalfalık, ortacılık, inşaat işçiliği yapmıştır. İnşaat İşçileri Sendikası’nın kurucularından biridir, “fikir babası”dır. 
O devrim ve sosyalizm mücadelesine bütün benliğiyle inanmış, bu uğurda her bedeli göze almış bir 
komünistti. Örgütlü mücadelenin zorunluluğuna, sınırların, sınıfların, sömürünün olmadığı bir dünyayı var 
etmemiz gerektiğine inanıyordu. Otuz iki yıllık yaşamı boyunca inandığı hayali için mücadele etti.”
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Sevgi ÖZTEKİN 
Konya 25.01.1966

Sevgi Öztekin kırk dokuz yaşındaydı. Evliydi ve bir çocuk annesiydi. Yaşlılık sebebiyle görme sorunu yaşayan 
annesine bakıyordu.

Deli dolu, dobra ve protokolsüz bir insanmış. İçi içine sığmazmış. Özgürlük ve barış sevdalısıymış. Türküler 
düşmezmiş dilinden. Hep dayanışmanın peşindeymiş. İhtiyaç duyulmayan çocuk kıyafetlerini biriktirir, 
topladığı giysileri Ulucanlar Cezaevi’ndeki kadınlar koğuşuna bırakırmış. Bazen de sokakta yaşayan hasta 
köpekleri toplayıp veterinere götürürmüş. Ev işlerinden arta kalan zamanda toplumsal mücadelenin içinde 
nefeslenirmiş. 
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Sevim ŞİNİK 
Siirt 20.06.1973

Sevim Şinik Siirt’te doğdu. Altı kardeşin üçüncüsüydü. Evlendikten sonra Alanya’ya yerleşti. Emre, Mahmut, 
Fırat ve Mert isminde dört çocuğu oldu.

Sevim Şinik hep şık giyinen, mahçup gülümsemesi olan, pek tertipli düzenli pek de zarif bir kadınmış. 
Azmetmiş önce okuma yazmayı öğrenip ardından halk eğitimin takı kursuna gitmiş. Yaptığı takılar da 
herkesin gözündeymiş. Dar zamanlarda misafirlerine 5 dakikada leziz sofralar donatırmış. Sevim Şinik 
2015’te siyasetle ilgilenmeye başlamış. Sabah erkenden çıkıp akşama kadar çalışırmış. 
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Seyhan YAYLAGÜL 
Malatya 18.02.1974

Seyhan Yaylagül kırk altı yaşındaydı. Yedi kardeşin en küçüğüydü. Evliydi ve iki çocuğu vardı. Öğretmen 
eşiyle Maraş’ın Elbistan İlçesi’nde yaşıyordu. Seyhan Yaylagül hem babasına bakıyordu, hem çocuklarını 
yetiştiriyordu.

Seyhan herkesin sevdiği, cıvıl cıvıl, dolu dolu bir insanmış; kardeş, yoldaş, sırdaş, danışılan, aileyi çekip 
çeviren ve anaç bir kadın. Evde yemek pişerse hemen komşularına haber verirmiş, yemekler birlikte yenirmiş. 
Siyasete ilgisi çocuklarına daha iyi bir hayat bırakma kaygısından ve barış arzusundan gelirmiş. 



• 101BARIŞA UÇAN KANATLAR

Sezen VURMAZ 
Malatya 15.04.1962

Elli iki yaşındaki Sezen Vurmaz’ın Özden ve Onur adında iki çocuğu vardı. Malatya’da yaşıyordu. KESK 
üyesiydi. 10 Ekim’de on beş yaşındaki kızıyla birlikte Ankara’ya gelmişti. Kızı Özden Yılmaz patlamada 
yaralandı.

Sezen Vurmaz hayatına girdiği herkesi etkileyen, herkeste silinmez izler bırakan, tuttuğunu koparan bir 
kadın. Malatya gençlik kollarındaki en genç isimden bile hayata daha bağlıymış, herkesin derdini dinlemeyi 
de, neşelendirmeyi de en iyi o bilirmiş. En büyük hayali çocukların okuduklarını görmek ve emekli olmakmış. 
Her daim pozitif, her daim haksızlık karşısındaymış ve kahkahasıyla neşe saçarmış.
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Şirin KILIÇALP 
Konya-Kulu 01.01.1981

Konya’nın Kulu İlçesi’nde doğan otuz dört yaşındaki Şirin Kılıçalp, İstanbul’da Hacı Ethem Üktem 
Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yapıyordu. Kılıçalp aynı zamanda Eğitim Sen İstanbul Kadınlar Sahnesi 
oyuncusuydu. Sendikal mücadele veriyor, sendikada Kürtçe atölyeleri yapıyordu.

Şirin Kılıçalp: öğretmen, tiyatrocu, güler yüzlü bir kadın. Anadil hakkına önem vermiş. Tarlaya, kuzulara 
gider, eğitimine, öğrencilerine, ailesine, herkese emek verirmiş. 
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Tekin ARSLAN 
Erzurum 31.03.1964

Tekin Aslan Erzurum’da doğdu. Suna ve Berfin isimli iki kızı vardı. İnşaat İşçileri Sendikası’nın 
kurucularındandı ve yönetim kurulu üyesiydi. Aslan, hakları gasp edilen, ücretleri ödenmeyen inşaat işçileri 
için mücadele ediyordu.

Tekin Arslan çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok severmiş; oyunlar oynar, hikâyeler anlatırmış onlara. Yola 
çıktıklarını yarı yolda asla bırakmayan vefakâr, hakikatli bir dost, çalışkan bir emekçi, yılmaz bir devrimci, 
gözü pek bir işçi önderi!
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Ümit SEYLAN 
Erzurum 05.05.1996

Ümit Seylan 1996 Erzurum doğumluydu, sadece on dokuz yaşındaydı. Bu yıl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Maliye bölümünü kazanmıştı. Futbol oynamayı tutku derecesinde seven Ümit koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. 

Ümit Seylan “Çocuklar, kırmızıyı sadece güllerde, karanfillerde bilmeli. Bedenlerinde değil” diye yazmıştı. 
Az yer, az konuşur, az gülermiş. Utangaçmış öyle ki gülerken dişleri bile görünmezmiş. Kimsenin gözünün 
içine bakarak konuşamazmış. Yazın köy işlerinde çalışır, ot biçer, traktör sürermiş. Kışın ise okuluna gidermiş. 
Ümit “Rüyalarını Kürtçe gördüğünü, hayallerini Kürtçe kurduğunu” söylermiş. Ve bir gün bu ülkede özgürce 
Kürtçe konuşabilmeyi ve barışın gelmesini hayal edermiş.
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Umut TAN
Malatya 17.09.1997

Umut Tan on sekiz yaşındaydı. Liseden yeni mezun olmuştu. YGS sınavına hazırlanıyordu. Tek hayali 
polis olmaktı. ‘’Yunuslar’’ motosikletleri, güçlü ve adalet dağıtan imgeleri ile Umut’u son birkaç yıldır çok 
etkiliyordu. Bu hayalini gerçekleştirmek için çok çalışıyordu. 

Umut kimsenin kötülüğünü istemeyen vicdan sahibi bir insanmış. Arkadaşları ve yakınları tarafından da 
çok sevilirmiş. Ülkesine barış getirmek için diğer arkadaşları gibi elinden geleni yaparmış. Umut evin ve 
arkadaşlarının neşesi. Çılgınlıkları ise balkonda arada bir gizli gizli sigara içmek ve babasından şoförlük 
öğrendikten sonra mahallede bir tur atmak için araba kaçırmakmış. 
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Uygar COŞGUN 
Çorum 02.04.1983

Uygar Coşgun; öğretmen bir anne babanın ilk göz ağrısı, ilk torun ve ailesinin emek emek büyütüp “ örnek 
bir insan” olması muradını, yaşadığı 32 yıl boyunca her anlamda dolu dolu karşılık veren biriydi. Uygar 
çok sıkı bir Fenerbahçeliydi, oğlu olacağını ilk öğrendiğinde yaptığı ilk iş; Fenerium”dan takım logolu 
bebek giysisi almaktı. Uygar iyi bir babaydı. Çocuğunu 30 yaşında kucağına aldığında “ şimdi büyüdüğümü 
hissediyorum” demişti. 

Uygar, Ankara Barosu’nda 20398 sicil numarasında kayıtlı bir avukattı, zaman zaman kendisinden memur/ 
hakim-savcı olması istendiğinde “ben ölümüne avukatım” derdi. Öyle ki, yeni adres değiştirdiği “COŞGUN 
AVUKATLIK BÜROSU” na dair kartvizitleri, 10 Ekim 2015 sabahında, düştüğü yerde kana bulanmış, 
teşhisinde kolaylık sağlamıştı. Uygar Coşgun, bir dünyalıydı; din, inanç, mezhep, memleket ayrımı yapmaz, 
herkesi her şeyi büyük bir aşkla severdi. Sevgiyle ve aşkla dolu 32 yıl boyunca, doğduğu Ankara’nın 
göbeğinde, çocukluğunun güzel anılarını oluşturan dedesinin yaşadığı TCDD Lojmanlarının hemen önünde, 
Ankara Garı’nda aklının ucuna dahi gelmemişti katledilmek. Çünkü hiç kimseden bir kötülük beklemezdi. 

O gün, Sıhhiye’deki ofisine aracını park edip eşini bıraktı ve “ EFSANE OLACAK” dediği mitinge gitmek 
için çok aceleciydi. O’nu mitinge çeken bir güç vardı sanki, eşi O’na“ kendine dikkat et” dediğinde, ceketinin 
iki yana açıp “ Ne olacak ki?” demişti. Kastettiği şey, en fazla bir hırsızın kendisini soyması olurdu ki, zaten 
üzerinde parası da yoktu. Kimsenin bu kadar kötü olduğunu düşünmeden ve dünya O’nun gözünde daha da 
kirlenmeden kaybettik O’nu.
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Vahdettin OZĞAN
Siirt 01.07.1963

1963’te Siirt’in Şirvan ilçesi, Zivzik köyünde doğdu. Vahdettin dokuz kardeşin en küçüğüydü. Köyde ilkokulu 
bitirince bağda, bahçede rençberlik yapmıştı. On beş yaşından itibaren de gurbete gidip inşaatlarda, boya 
badana işlerinde çalışmıştı. 1996’da Ankara’ya taşındı. Ankara’dayken Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) 
mahalle temsilciliği yaptı. 2005’de taşındıkları İstanbul’ da Dudullu HDP’nin kurucuları arasında yer aldı. 
HDP Üsküdar İlçe Örgütü üyesiydi.

Her zaman “barış” demişti. Öyle ki çocukken bile köydeki kavgalara müdahale edermiş. Evli ve yedi çocuk 
babası Vahdettin’in sonradan da barış talebi hiç azalmamış, barış bir de “çocuklarına kavuşma” anlamını 
kazanmış. Barışı her daim cesaretle istemiş. Yeğeni İzzet şöyle tanımlıyor amcasını; “Yeri geldiğinde 
duygusaldı yeri geldiğinde mücadeleci. Onunla konuşunca tek başıma dünyaları yıkabilirmişim gibi cesaret 
gelirdi bana”.

Eski Kürtçe şarkılara, dengbejlere meraklıydı. En büyük oğlu Kerem babasını, Vahdettin’in sesinin güzelliğini 
anlatırken, “Biz de çok zevk alırdık şarkı söylemesinden. O şarkı söyleyince sanki hayat dururdu.” diyor.
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Vedat ERKAN
Siirt 1 Eylül 1994

Vedat Erkan on dokuz yaşındaydı. 1994 yılının 1 Eylül günü Siirt’in Awel (Baykan) İlçesi’ne bağlı Baqinê 
(Çelikli) Köyü’nde toprak bir evde doğdu. Toprak ev üç odalı beton eve evrilirken “elinden her iş gelen Vedat 
çok kum taşımış, çok harç karmış”. Yedi kardeşin üçüncüsüydü. Ailenin liseyi bitiren ve üniversitede okumayı 
kafasına koyan tek çocuğuymuş. Varlığıyla, çabasıyla tüm ailenin ışığıymış.

Köyden ayrılıp geldiği Ankara’da, Ostim Sanayi Bölgesi’nde lazer kesim makinası operatörü olarak çalışıyordu. 
İşini de, Demetevler’de kiraladığı evi de seviyordu. Behice Erkan, Vedat için “Sevmeyi severdi” diyor, Vedat’ın 
yakın arkadaşı, adaşı da benzer bir biçimde anlatıyor Vedat’ı: “Canseverdi”. Birlikte büyüdüğü, dotmamı 
(amcakızı) Süreyya da, Vedat’ın çocuklara, hayvanlara ayrı bir düşkün olduğunu ekliyor. “Klip” çekmeyi 
seven, her kış tek tek koca çamların karlarını temizleyen, bahçeye biber, patlıcan eken Vedat, en son evlerinin 
bahçesine üç ağaç dikmiş.
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Yılmaz ELMASCAN 
Suruç 03.03.1981

Yılmaz Elmascan 3 Mart 1981’de Suruç’ta doğdu. Öğretmen bir babanın beş çocuğundan ortanca çocuğuydu. 
Çocukluk yıllarında birçok işte çalıştı. Terzi dükkanında da çalıştı. Ortaokulu bitirince parasız yatılı 
okumak için Eskişehir’e gitti. Yılmaz dayanışmacıdır; Kobane’den Van depremine kadar birçok kriz anında 
dayanışmaya koştu. Tek bir yazgıyı, tek bir yaşamı kabul etmeyip içindeki sayısız yaşamın farkına varabildi. 

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi TCDD makinisti Yılmaz Elmascan, ilkokulda rehber 
öğretmen olarak görev yapan, bir yıl önce evlendiği yirmi beş yaşındaki Gülhan Elmascan ile birlikte 
Adana’dan mitinge katılmıştı. 
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Yunus DELİCE 
Adıyaman 01.01.1992

Adıyaman doğumlu yirmi iki yaşındaki Yunus Delice tütüncü bir ailenin yedi çocuğundan ikincisi, Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde 3. sınıf öğrencisiydi.

Film izlemeyi, açık havada gezmeyi, futbol oynamayı, koşmayı, kitap okumayı çok severdi. “Kaplumbağalar 
da Uçar” filmi ve “Buka Barane” (Kürtçe’de yağmurun gelini ve gökkuşağı anlamlarına gelir) şarkısı en 
sevdiklerindendi. Kız arkadaşı kadın erkek eşitliğini savunduğunu ve çevresindeki kadın arkadaşlarının 
eğitimine destek olduğunu ifade ediyor. Haksızlığa karşı sessiz kalmaması ve bulunduğu ortamdaki insanlara 
neşe veriyor olması en belirgin özelliklerindendi. Hayatın her anını ıskalamadan yaşamaya and içmiş gibi 
coşkulu, meraklı, deli dolu bir genç...
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Ziya SAYGIN 
Sivas 01.05.1959

ESP üyesi ve HDP Gebze İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ziya Saygın elli altı yaşındaydı, evliydi ve iki çocuğu 
vardı. Boyacılık yaparak ekmeğini kazanıyordu. Bir dilim ekmeği olsa paylaşırdı. Okumayı çok sever, 
gündemi takip eder ve her gün gazete okurdu. İnşaattakiler Ziya Bey’e “Profesör” derlerdi.

Paylaşımcı, yardımsever ve kimseyi incitmeyen bir insandı. Kimseyi aç görmeye dayanamayan, cebinde 
beş lirası olsa ihtiyacı olan insanlar ile paylaşan birisiydi. “Oy Dere Kızıldere” şarkısını sazı ile çalıp eşi ile 
söylemeyi severdi.





10 EKİM 2015’TEN 2021’E 
KATLİAMIN 6 YILI
#10EkimdeAnkaradayız
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9 EKİM 2015
Türkiye’nin her yerinden binlerce insan Türk Tabipler Birliği 
(TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen Emek, 
Demokrasi ve Barış Mitingi’ne katılmak için #10EkimdeAnkarada-
yız sloganıyla yola çıktı. 10 Ekim sabahı alanda ilk çaylar içildi.

10 EKİM 2015
10.04: TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından düzenlenen Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi’nde gerçekle-
şen 2 canlı bomba saldırısı sonucunda 98 insan hayatını kaybetti. 400’den fazla insan yaralandı.

10.37: Katliam hastaneler bölgesinde gerçekleşmesine 
rağmen alana ilk ambulans 10.37’de geldi. Alanda bulu-
nan insanlar, yaralılara müdahale etmek ve onları taşı-
mak zorunda bırakıldı.

12.30: Savcı vekili patlama yerine olaydan iki buçuk saat 
sonra geldi.

14.00: TTB saat 14.00 civarında Sağlık Bakanlığı’na çağrı 
yaparak “insanlık adına” TTB’nin telefonlarını açmasını 
istedi.

TTB: “Gar’ın önü ağır yaralılarla dolu. Ambulanslar çok geç geldi. Yaralıların çoğu Numune Hastanesi’ne gö-
türüldü. Hastane doldu. Planlama yapıp bölüştürmek lazım. Kan lazım. Doktor ve hemşire, sağlık personeli 
lazım. Acil. İnsanlık adına TTB aradığında telefonlarınızı açın.” 

15.00: Saat 15 civarında Adalet Bakanı, Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı patlamalarla ilgili basın toplantısı dü-
zenledi. Bir basın mensubunun İçişleri Bakanı Selami Altınok’a “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” soru-
su üzerine Altınok, “Güvenlik zaafiyeti yoktur.” diyerek istifayı düşünmediğini belirtti. Adalet Bakanı Kenan 
İpek’in sorunun ardından gülümsemesi dikkat çekti.
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18.00: Kriz Masaları kuruldu. 

Akşam saatlerinde emek güçleri tarafından kurulan kriz masaları, kayıp 
ve yaralı yakınlarını yönlendirme, lojistik sağlama gibi süreçlerde görev 
aldılar. Kriz masaları yaklaşık 3 ay boyunca hastanelerde aralıksız destek 
verdiler.

11 EKİM 2015

Gara karanfil bırakmak isteyenlere polis gazla müdahale etti
11 Ekim’de kalabalık bir grup insan, yaşanan terör saldırısında 100 insanın hayatını kaybettiği alana gidip ka-
ranfil bırakmak istedi. Polis kurduğu güvenlik noktalarında alana girmek isteyenlere izin vermedi. Yaşanan 
gerginlikte dağılmak istemeyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Katliamda hayatını kaybedenler için Sıhhiye Meydanı’nda ortak bir cenaze töreni düzenlendi ve cenazeler kal-
dırılacakları illere uğurlandı.

“Kokteyl Örgüt” açıklaması
Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırıyla ilgili araştırmaların sürdürüleceğini belirterek, “Şu anda böyle bir saldı-
rıyı yapma kapasitesine sahip görünen yapılar belli: DEAŞ, PKK, MLKP, DHKP-C ve tüm bu olabilecek potan-
siyel suçlu örgütlerle ilgili olarak da soruşturma kapsamlı şekilde yürütülüyor” şeklinde konuştu.

12 EKİM 2015

Elimizde canlı bombaların listesi var
Davutoğlu 12 Ekim’de yaptığı açıklamada “Türkiye’de intihar eylemi yapabilecek kişilerin belli bir listesi var. 
Biliyorsunuz, bir eylem hazırlığı içinde ama bunu gerçek bir eyleme dönüştürmedikçe veya elinizde o eylemin 
olabileceğine dair bir veri olmadıkça tutuklayamazsınız. Türkiye, demokratik bir hukuk devleti, sebepsiz yere 
insanların tutuklanabileceği bir ülke değil” dedi.

3 günlük yas ve grev
Düzenleyici örgütler TTB, DİSK, KESK ve TMMOB 3 gün yas ve 2 gün iş bırakma ilan ettiler.
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13 EKİM 2015

Barış Portreleri
Bir grup gazeteci, katliamda kaybedilenler unutulmasın diye Barış Portreleri yapmak üzere çağrı yaptı.

Sakarya Meydanı’nda Anma
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB Ankara Sakarya Meyda’nında anma gerçekleştirdi. Anmada gökyüzüne balon-
lar bırakıldı.

14 EKİM 2015

On Ekim Dayanışması kuruldu
Ankara katliamından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen herkesle dayanışmak ve birlikte güçlenebilmek 
amacıyla “10 Ekim Dayanışması” bir sivil inisiyatif olarak kuruldu.

15 EKİM 2015

Taziyede açılan pankarta savcılık soruşturma açtı
Ankara’daki katliamda hayatını kaybeden Mehmet Zakir Karabulut için Bitlis’te kurulan taziye çadırına asılan 
pankartlarda terör örgütünün propagandası yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 10 Ekim Anıtı Kararı
Dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Ekim 2015 tarihinde yapılan Meclis toplantısında, kat-
liamda yaşamını kaybedenler anısına Ankara Garı önünde anıt yapılmasına dair oy çokluğuyla karar alındı.

16 Ekim 2015
Hastanede tedavi gören Ata Önder Atabay yaşamını yitirdi. Ahmed Al-Khaldi’nin cenazesi Filistin’e yollandı. 
Katliam’da hayatını kaybeden insan sayısı 100’e yükseldi.
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20 EKİM 2015

Psikososyal Dayanışma Ağı (PSDA) kuruldu
Katliamdan etkilenenleri desteklemek ve travmayla baş etme kapasitelerini arttırmak amacıyla Psikososyal Da-
yanışma Ağı kuruldu. PSDA’nın bileşenleri şu şekilde: TTB, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), 
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Travma Çalışmaları Derneği (TÇD), Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı (TİHV), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Çift ve Aile Terapi-
leri Derneği (ÇATED).

21 Ekim 2015
Özgür Hukukçular Derneği Ankara Şubesi Ankara Katliamı’na dair hukuki gözlemlerini içeren raporunu ba-
sınla paylaştı.

5 KASIM 2015

Esfet Turan hayatını kaybetti
10 Ekim’de yaralanan, KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-
Sen) Edirne Şubesi Başkanı Esfet Turan geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Esfet Turan 48 yaşındaydı, 
evli ve bir çocuk babasıydı. Katliam sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101’e yükseldi.

5 Aralık 2015

10 Ekim Dayanışma Paneli
10 Ekim Dayanışması 10 Ekim Katliamının Kriz Yönetimini, Hukuki Süreçle-
rini, Psiko Sosyal Boyutunu tartışıldığı “10 Ekim Dayanışma Paneli” Çağdaş 
Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirdi.
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17 KASIM 2015

Hacettepe öğrencileri Şebnem Yurtman anması
Katliamda hayatını kaybeden Şebnem Yurtman için okulu Hacettepe Üniversitesi’nde arkadaşları anma düzen-
ledi. Şebnem Yurtman’ın anısına okula bir plaket yerleştirildi.

26 KASIM 2015

Katliamda ölenlerin cenazesine katılan öğrencilere ‘Yasa dışı örgütsel faaliyet’ soruşturması açıldı
Ankara Katliamı’nda hayatını kaybeden Necla Duran’ın cenaze törenine katılan ortaokul ve lise öğrencilerine 
Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün talimatı üzerine ‘yasa dışı örgütsel faaliyete katıldıkları gerekçesiyle’ soruştur-
ma açıldı. 

Hatay Valiliği’nin/İl Emniyet Müdürlüğü’nün Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği talimat üzerine 
10 Ekim’de Ankara’da bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren Necla Duran’ın cenazesine katılanların tespiti 
için okullara yazı gönderildi. 

14 ARALIK 2015

Katliamı planlayan Balı 15 yıldır takip ediliyormuş
Fevzi Kızılkoyun’un haberiyle Diyarbakır, Suruç ve Ankara Katliamları’nın Ebubekir kod adlı IŞİD Terör örgü-
tü üyesi İlhami Balı’nın talimatıyla gerçekleştiği ve İlhami Balı’nın 2002’den beri emniyetin takibinde olduğu 
ortaya çıktı.

20 ARALIK 2015

Tiyatrolar 10 Ekim aileleri için sahne aldı
Bağımsız tiyatro toplulukları Aralık ayı içinde belli oyunlarını, 10 Ekim’de yaşanan Ankara Katliamı’ndan geri-
de kalanlara destek vermek için sahneledi.
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10 Şubat 2016
Ankara Konur Sokak’ta üzerinde katliamda hayatını kaybedenlerin 
resimleri bulunan 10 Ekim Anıt’ı yapıldı. 

28 ŞUBAT 2016

10 Ekim hukuki değerlendirme raporu
Ankara Barosu Toplumsal Olay ve Davalara Müdahil Avukatlar Kurulu (TOMAK) üyeleri gönüllü olarak takip 
ettikleri 10 Ekim Ankara Katliamı hukuki sürecinden yansıyanları raporlaştırdı. Raporda, olay anı ve sonrasına 
ilişkin tanıklıklar, peşi sıra gelen ihmaller ve müdahaleler hakkında ayrıntılı bilgi yer alıyor. 

29 ŞUBAT 2016

Memurların soruşturulmasına izin yok.
10 Ekim Ankara Katliamı ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamadan sonra bir kısım polis şef-
leri hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan soruşturma izni istedi. Ankara Valiliği, “soruşturma izni 
verilmemesi”ne karar verdi.

4 MART 2016

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu
10 Ekim’de hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralıların öncülüğünde 10 Ekim Der-
neği kuruluş başvurusunu yaptı. 55 kişinin kurucu olarak yer aldığı dernek hak ve ada-
let arayışında ısrarcı olacağını belirtti.

9 Nisan 2016
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği katliamın 6. ayında sergi ve panel gerçekleştirdi. Etkinlik ODTÜ Vişnelik 
Tesislerinde gerçekleştirildi.
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23 MART 2016

TTB raporu açıklandı
TTB 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin raporunu açıkladı. Raporda olay yeri yönetiminde yapılan ciddi hata-
ların kayıpları arttırdığı ifade edildi.

13 NİSAN 2016

Müfettiş raporu açıklandı
Ankara Garı’ndaki 10 Ekim Barış Mitingi’nde yaşanan canlı bomba katliamı ile ilgili müfettiş raporuyla 
Emniyet’in mitingde yaşanacak olası bir canlı bomba saldırısı için öncelikle kendi personelini uyardığı, ancak 
mitinge katılanları ve miting düzenleme komitesini uyarmadığı ortaya çıktı.

18 NİSAN 2016

Müfettiş raporunu haberleştiren gazetecilere soruşturma
Müfettiş raporunu haberleştiren gazeteciler Kemal Göktaş, Cem Gurbetoğlu ve Tamer Arda Erşin hakkında 
soruşturma açıldı.

24 NİSAN 2016
İhmali olanlar hakkında suç duyurusu

Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, MİT görevlileri, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Ankara Em-
niyet Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

1 MAYIS 2016
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği 1 Mayıs’ta alandaydı. 
Kayıplar anıldı.
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10 MAYIS 2016

10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitirenler anısına Adana’da ‘Barış Anıtı’
Seyhan Belediyesi tarafından 10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin anısına 
yaptırılan anıtın açılışı, katliamın 7. ayında, 10 Mayıs 2016 günü Adana’da gerçekleş-
tirildi. Anıt, Adana’dan mitinge katılan ve patlamada yaşamını yitiren 12 yurttaşı, 12 
barış güvercini ile simgeleştirdi.

13 MAYIS 2016

10 Ekim Ankara Katliamı AYM’de
Katliamda yaşamını yitiren Tekin Arslan’ın ailesi, Emniyet yetkililerine soruşturma açılması, yaşam hakkı ihla-
linin cezalandırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

24 MAYIS 2016

Savcılık suç duyurusunu işleme koymadı
Savcılık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, MİT görevlileri, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile An-
kara Emniyet Müdürlüğü hakkındaki suç duyurusunu işleme koymama kararı aldı. Savcılık, mülkiye müfettiş-
lerinin emniyet görevlileri hakkında “ihmali olabilecekleri” şüphesiyle yargılanmasında kamu yararı olduğunu 
belirttikleri raporun işleme konulmaması kararına ve Ankara Valiliği’nin görevliler hakkında soruşturma yapıl-
masına izin vermeme kararlarına atıfta bulundu ve bunu gerekçe göstererek suç duyurusunu işleme koymama 
kararı aldı. 

HAZİRAN 2016
10 Ekim Katliamı’nın 8. ayında Antalya emek ve demokrasi güçleri katliamda hayatını kaybeden Emek Partisi 
GYK üyesi Korkmaz Tedik anısına futbol turnuvası düzenledi. “101 ‘Korkmaz’ insan barış ve dostluk” adı veri-
len turnuvada, Korkmaz Tedik’in şahsında katliamda yaşamını yitirenler anıldı.*

*Turnuva pandemiye kadar (2019) “103 ‘Korkmaz’ insan barış ve dostluk” adıyla düzenlenmeye devam etti.
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5 HAZİRAN 2016

Daha Güzel Günler İçin Cafer’le bir Adım At
Ankara Katliamı’nda önce öldü sanılan, ardından hayata döndürülen 24 yaşındaki Cafer Altun’a protez bacak 
takılabilmesi için “Daha Güzel Günler İçin... Cafer ile Bir Adım At” kampanyası başladı. Kampanya sonucu 
gerekli olan tutar, bir haftada toplandı.

10 HAZİRAN 2016

10 Ekim’in sorumlusu emniyet görevlilerinin soruşturmasına takipsizlik
10 Ekim Ankara Katliamı’nın üzerinden 8 ay geçerken, katliamla ilgili emniyet ve kamu görevlileri hakkında 
‘görevi kötüye kullanmaktan’ yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

14 HAZİRAN 2016
İçişleri Bakanlığı: 10 Ekim ‘katliam’ değil, tazminat haksız zenginleşmeye yol açar

İçişleri Bakanlığı, Gar saldırısı için açılan tazminat davasına savunmada: “Yeterli önlem alındı, üstelik bu bir 
katliam değil” dedi. Bakanlık, dava masraflarının da mağdur aileden istenmesini talep etti. Bakanlık, katliam-
da yaşamını yitiren Gökmen Dalmaç’ın kardeşinin tazminat talebine de “asılsız katliam iddiasıyla açılan hak-
sız dava” diyerek tazminatın “haksız zenginleşmeye yol açacağını” savundu. Bakanlık aynı zamanda tren garı 
önünde toplananları “hukuka aykırı hareket etmek” ile suçladı. 

24 HAZİRAN 2016
Yönetmenliğini Mustafa Ünlü’nün üstlendiği, 10 Ekim’in tanıklıklar üzerinden anlatıldığı “Ah” belgeseli izleyici 
ile buluştu. 

25 HAZİRAN 2016

Turan Hoca Belgeseli 
Katliamda hayatını kaybeden Osman Turan Bozacı için hazırlanan Turan Hoca Belgeseli Ankara gösterimi 
gerçekleştirildi.
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26 HAZİRAN 2016
Antalya Eğitim-Sen 10 Ekim anısına Azizname oyununu sergiledi.

27 HAZİRAN 2016

10 Ekim iddianamesi hazırlandı
Hazırlanan iddianamede müfettiş raporunda yer alan ilgili kamu görevlilerinin ihmali konusundaki belgeler ile 
katliam sonrasında gaz kullanan polisler yer almadı.

TEMMUZ 2016

Çiğli’de Gülhan-Yılmaz Elmascan Kütüphanesi açılıyor
10 Ekim’de yaşamını yitiren rehber öğretmen Gülhan Elmascan ve 
eşi makinist Yılmaz Elmascan’ın yakınları, Tire Gökçen Anadolu 
Lisesi Öğretmeni Filiz Bozo ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi İş 
Okulu öğretmeni Sadık Şahinboya onların adını yaşatmak için bir 
kütüphane kurmaya karar vererek kitap toplamaya başladı. Kütüp-
hane İzmir Çiğli Belediyesi’nde (ÇİBEM) kurulmaya karar verildi. 
Kısa sürede toplanan 4 bin 500 kitap, ÇİBEM’de Haziran ayında açı-
lacak kütüphanede okurlarını bekleyecek.

 “Kansız Bir Gökyüzü İçin: Ankara Katliamı’nın Ardından” kitabı çıktı
Dersim Yayınevi’nden Şükran Lılek Yılmaz derlemesiyle çıkan “Kan-
sız Bir Gökyüzü İçin: Ankara Katliamı’nın Ardından” kitabında “10 
Ekim 2015 günü iki canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırı sonrası 
pek çok yazar ve gazetecinin basında yer alan, ülkenin içinde bulunduğu siyasal ve tarihsel süreci değerlendiren 
yazıları ve katliamda hayatını kaybeden 100 kişiye ait kısa tanıtım yazıları yer almaktadır.” 
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3 TEMMUZ 2016

Didim Cemevi bahçesinde Elif Kanlıoğlu Çocuk Parkı açıldı
10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybeden Elif Kanlıoğlu anısına, Aydın Didim Cemevi bahçesinde ço-
cuklar için yapılan Elif Kanlıoğlu Barış Parkı açıldı.

13 TEMMUZ 2016

10 Ekim Katliamı’yla ilgili AYM’ye başvuru
10 Ekim Davası Avukat Komisyonu, kamu görevlileri hakkında yaptıkları suç duyurularının reddedilmesinin 
ardından bu talebi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Katliamda sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanma-
sı için daha önce defalarca suç duyurusunda bulunulmuş ancak bu suç duyuruları her seferinde reddedilmişti.

15 TEMMUZ 2016

10 Ekim Anıtı’na saldırı
15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişimi karşıtı gösterilerde gar önünde bulunan 10 Ekim Anıtı’na saldırıldı. 
Anıt ertesi gün Halkevleri tarafından onarıldı. 17 Temmuz’da konuyla ilgili gar önünde yapılması planlanan 
açıklama polis tarafından engellendi.

17 TEMMUZ 2016

10 Ekim avukatlarına dava
Katliamda ihmali ve sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında ailelerin yaptığı suç duyurusunun redde-
dilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 Ekim mağdurlarının avukatlarına dava açtı.
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29 TEMMUZ 2016

Şebnem Yurtman’ın babası gözaltına alındı
Katliamda hayatını kaybeden Şebnem Yurtman’ın babası sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na ha-
karet ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Emniyet 10 Ekim Katliamı’nı şikâyet edenleri şikâyet etti
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Katliamı mağdurlarının avukatlarından Asuman Toksöz Sucu hakkında 
suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesini, Sucu’nun savcılığa katliamda ihmali olan kamu gö-
revlileriyle ilgili verdiği ifadeler oluşturdu. Sucu’nun dilekçesinde geçen ifadeler, ‘emniyeti töhmet altında bı-
rakmak’, ‘iftira’ ve ‘hakaret’ olarak değerlendirildi.

9 EYLÜL 2016
Cenazeye katılan Altınörs gözaltına alındı
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruştur-
ma kapsamında, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Zakir Karabulut’un cenaze törenine katıldığı 
gerekçesiyle gözaltına alındı.

17 EYLÜL 2016
Nevzat Sayan anısına sanat atölyesi
Ankara Katliamı’nda hayatını kaybeden demiryolu emekçisi Nevzat Sayan anısına eşi tarafından İzmir’de bir 
sanat atölyesi açıldı.

22 EYLÜL 2016

Mehmet Yurtman hakkında takipsizlik kararı verildi
10 Ekim Katliamı’nda hayatını kaybeden Şebnem Yurtman’ın babası Mehmet Yurtman hakkında açılan dava-
da/soruşturmada takipsizlik kararı verildi.



126  • BARIŞA UÇAN KANATLAR

29 EYLÜL 2016

10 Ekim bildirisine ceza
10 Ekim Katliamı ile ilgili bildiri dağıtan Emek Gençliği üyelerine açılan davada her birine verilen 11 ay hapis 
cezası para cezasına çevrildi.

10 EKİM 2016

10 Ekim 2016 birinci yıl anmasına izin verilmedi
Birinci yıl anması güvenlik sebebiyle yasaklandı. Ankara valisi 
sabah 08.45’te gara çiçek bıraktı. Ailelerin soyadı kontrolü ile 
alana alınacağı söylenerek, soyadı aynı olmayan aile üyelerinin, 
kayıp yakınlarının, yaralıların dahi anma alanına girmesine izin 
verilmedi. Girmek isteyen insanlara polis gazla müdahale etti. 
70’te fazla insan gözaltına alındı.

Ankara Katliamının sergisi: Unutma
Katliamın 1. yılında katliam günü çekilen fotoğraflardan oluşan 
bir sergi açıldı. “Unutma” isimli sergi, Çankaya Belediyesi’nde 
yer alan Galeri Çankaya’da sergilendi. Sergide Mehmet Özer’in çektiği fotoğrafların yanı sıra Ankara Fotoğraf 
Sanatçıları Derneği (AFSAD) Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi üyelerince çekilen fotoğraflar 
da yer aldı.

9 ARALIK 2016

Malatya’da 10 Ekim Anıtı açıldı
Katliamda hayatını kaybeden kişiler anısına Kadıköy Belediyesi 
tarafından yaptırılan “Barış Güvercinleri Anıtı” da Malatya Ba-
rış Parkı içerisinde açıldı.
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Yaralıların tedavileri devam ediyor
On Ekim’de ağır yaralanan Cihan Andiç, Mustafa Budak, İlyas Kaya ile birlikte bir çok yaralının fizik tedavi, 
işitme ve vücutlarında kalan bilyeler sebebiyle tedavileri devam ediyor.

7 MAYIS 2017
Korkmaz Tedik adına kütüphane açıldı
Malatya Akçadağ İlçesi’ne bağlı Ören Mahallesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ören Şubesi, 
katliamda hayatını kaybeden Korkmaz Tedik anısına, kütüphane açtı. Tedik’in ailesi açılan kütüphaneyi Gar 
Katliamı’nda hayatını kaybedenlere armağan etti. Açılan kütüphanede katliamda hayatını kaybeden dokuz ya-
şındaki Veysel Atılgan adına çocuk köşesi yapıldı.

24 HAZİRAN 2017 
10 Ekim can almaya devam ediyor: Mustafa Budak hayatını kaybetti
10 Ekim’de yaralanan ve 22 aydır tedavisi devam eden Mustafa Budak hayatını kaybetti.

8 EKİM 2017
Çankaya’da Ali Kitapçı Parkı açıldı
10 Ekim 2015’te hayatını kaybeden Ali Kitapçı’nın adı Çankaya Belediyesi tarafından bir parka verildi. Dostları, 
sendikacı arkadaşları parkın açılışını bir forumla gerçekleştirdi.

10 EKİM 2017 
2. Yıl Anmasına Müdahale
Ankara’da 10 Ekim’in 2. yıl anması için gar önünde bir araya gelen kayıp yakınlarına polis tarafından gaz sıkıldı, 
plastik mermiyle saldırıldı. Gardaki polis saldırısının ardından anmayı İnşaat Mühendisleri Odası konferans 
salonunda gerçekleştirmek isteyen aileler bu kez de polis tarafından içeride mahsur bırakıldı. 

Kızılay’da katliamda yitirilenler için yapılan anıta zarar verildi. 

İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen anma etkinliğine polis tarafından yapılan saldırıda ise en az 50 kişi ters 
kelepçe ile gözaltına alındı. 
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12 EKİM 2017
Platform 24’ün (P24) 10 Ekim’de katledilenlerin hikayelerinin yer aldığı “Barış Portreleri” (http://101015ankara.
org/) kitap olarak yayınlandı. 

15 -22 Kasım 2017
10 Ekim Katliamı yaralılarından Günay Karakuş resim sergisi düzenledi. Sergi 15 - 22 Kasım Tarihlerinde Ga-
leri Çankaya’da sahnelendi.

2 Aralık 2017
10 Ekim katliamı yaralılarının süren tedavileri ve tedavi masrafları için dayanışma konseri düzenlendi. Konser-
de İlkay Akkaya, Bandista ve Tersname ile katliamda yaşamını yitiren Canberk Barış’ın ağabeyi Burak Bakış ve 
yaşamını yitiren Osman Turan Bozacı’nın kızı Gamze Bozacı yer aldı.

11 Aralık 2017

İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin Önlenmesi İçin Kriz Rehberi yayınlandı
Türkiye’de yaşanan insan kaynaklı afetler esnasında ve sonrasında yaşanan hak ihlalleri ve mağduriyetlerin 
önlenmesi amacıyla, 10 Ekim kriz masaları deneyimi ışığında İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin 
Önlenmesi İçin Kriz Rehberi kolektif bir çalışmayla yayınlandı.

22 ARALIK 2017 

Ağa Bayar hayatını kaybetti
10 Ekim’de yaralanan ve tedavisi devam eden Ağa Bayar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Katliam sebebiyle 
hayatını kaybedenlerin sayısı 103’e çıktı.
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7-11 KASIM 2016 - 3 AĞUSTOS 2018 

Sorumluların, göz yumanların, destek olanların yargılanmadığı dava
Saldırıyla ilgili 20’si tutuklu 36 kişi hakkında 
dava açıldı. Bu dava, Ankara Dördüncü Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde 7 Kasım 2016’da görül-
meye başlandı. Davanın savcısı Adnan Gümüş, 
12 Haziran 2018’deki duruşmada 55 sayfalık 
esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Gümüş, 
görüşünde “acımasız” ve “vahşi” olarak nite-
lendirdiği bu saldırının Irak Şam İslam Devleti 
(IŞİD) adına gerçekleştirildiğini belirtti.

Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Gü-
neş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, 
Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç hakkında “100 kişiyi kasten öldürme” 
suçlamasından 100’er kez; “anayasal düzeni ihlal” suçundan ise 1’er kez olmak üzere toplamda 101’er kez ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Aynı sanıklar için ayrıca 20’si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs 
suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730’ar yıl hapis cezası talep edildi. 

İddianamede patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri Ankara’ya getirmekle suçlanan isimlerden Abdül-
mubtalip Demir, Metin Akaltın, Yakub Şahin ve Hüseyin Tunç hakkında ayrıca “örgüt faaliyeti çerçevesinde 
izinsiz tehlikeli madde bulundurmak, nakletmek” suçundan 24’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Erman Ekici hakkında “DEAŞ (IŞİD) silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan istenen hapis cezası 
ise 22 yıl 6 ay.

Gümüş, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, 
Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, 
Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki davaların ay-
rılmasını ve yargılama sırasında ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesini 
talep etti.
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İddianamede, saldırı talimatının IŞİD yöneticisi ve Türkiye sorumlusu olarak tanımlanan İlhami Balı tarafın-
dan verildiği belirtildi.

İddianamede saldırıyla ilgili ayrıntıların ise IŞİD’in Gaziantep Emiri Yunus Durmaz tarafından planlan-
dığı belirtildi. Ayrıca bazı malzemelerin de Gaziantep’ten sevk edildiği vurgulandı. Durmaz, Mayıs 2016’da 
Gaziantep’te bir eve düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki intihar yeleğini patlatarak öldü.

Dava sonunda söz konusu 9 sanığa “Anayasal düzeni ihlal” suçundan birer kez, “kasten öldürme” suçundan da 
100’er kez olmak üzere toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

6 EKİM 2018

Bellek, Yüzleşme ve İyileşme Paneli ve Atölye Çalışması
10 Ekim Ankara Katliamı’nın 3. yılında Ankara Tüm Bel-Sen’de, “10 Ekim Ankara Katliamı’nın 3. Yılında Bel-
lek, Yüzleşme ve İyileşme Panel ve Atölye Çalışması” yapıldı. Panelde, “Geçmişle Hesaplaşmanın Hukuksal 
Zemini”, “Politik Şiddet, Travma ve İyileşme Yüzleşme”, “Yas ve Dünya Örnekleri” ve “Hafıza Mekanları” su-
numları yapılırken, atölye çalışmasında “Son Dönem Katliamların Hafızasını Tartışmak: Olanaklar, Sınırlılıklar 
ve Kolektif İyileşme” ele alındı. 

10 EKİM 2018 

3. yıl anması
Ankara Garı önündeki anmaya izin verilmesine karşın anma etkinliği çeşitli engellemelerle başladı. Gar meyda-
nına giden yolları kapatan polis, önce sadece katliamda yakınlarını yitiren ve yaralananların alana girişine izin 
verdi, daha sonra kitlenin anma alanına girmesine izin verildi.

Anma tüm engellemelere rağmen saat 10.04’te başlarken anmaya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile HDP 
ve CHP’li milletvekilleri, KESK, DİSK, TTB ve TMMOB Genel Başkanları ile çok sayıda sivil toplum örgütü 
temsilcisi katıldı.



• 13110 EKİM 2015’TEN BUGÜNE KATLİAMIN 6 YILI

9 KASIM 2018

Örgülü Mücadele gönüllüleri battaniye örüyor 
10 Ekim Dayanışması “Örgülü Mücadele” gönüllüleri 2018’de 
“Örgülü Mücadeleye”, kolektif şekilde battaniyeler örmeye ve 
ördükleri parçaları 10 Ekim ailelerine ve yaralılarına iletmeye 
başladılar.

BTS’den “Ankara Gar’ın En Kara Günü” Kitabı
10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda 11 üyesi hayatını kaybeden Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) 
hayatını kaybedenlerin anısına “Ankara Gar’ın En Kara Günü” isimli kitap hazırladı. 

Kitapta katliamdan yaralı kurtulanların ifadeleri, süreçte hazırlanan raporlar, katliamın hukuksal süreci fotoğ-
raflarla yer aldı. Kitabın geliri katliamda hayatını kaybedenlerin çocuklarının eğitimi için kullanılıyor. 

8 KASIM 2018

Firariler yargılanıyor: Sanıksız 1. celse 
16 firari sanığın yargılandığı duruşma 8 Kasım’da başladı. 37 aydır firari olan 16 IŞİD’li sanık ile bu sanıkların 
takip edilmesine rağmen yakalanmamasından sorumlu kamu görevlilerinin bulunmadığı duruşmada, sanık 
sandalyeleri boş kaldı.

18 NİSAN 2019

Firariler yargılanıyor: 2. celse
6 firari sanık için devam eden davanın ikinci duruşması 18 Nisan 2019 tarihinde Ankara Adliyesinde görüldü. 
Mahkeme heyeti, 16 sanık hakkındaki yakalama ve tutuklama kararının devamına, İstanbul, Bursa, Tunceli ve 
Hatay Barolarının davaya müdahillik talebini kabul etti.
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IŞİD’in sınır emiri İlhami Balı’nın eşi tutuklu Hülya Balı SEGBİS ile görüntülü olarak duruşmaya bağlandı; ta-
nıklık yapmak istemediğini ifade etti. 2014 yılında eşinin tehdidiyle Suriye’ye gitmek zorunda kaldığını anlatan 
Balı, “6 defadır SEGBİS’e çıkıyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanamıyorum, mağdur bırakıldım. 2 çocuğum 
var, tedavi olması gerekiyor. 3 defa eşim adına da tanıklık yaptım ve eşimin kod adı olduğunu da söyledim. Hiç-
bir şekilde etkin pişmanlıktan yararlanamıyorum. Ben kendimi hiçbir şekilde ifade edemiyorum” dedi. Balı’nın 
“Hakim beye bir şey söylemek istiyorum” dediği sırada hakim, savcının ve avukatların itirazlarına rağmen 
“tanıklık yapmak istemiyorsun” diyerek Balı’yı konuşturmak istemedi. 

9 EKİM 2019
9 Ekim 2019 tarihinde Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde bir anma düzenlen-
di. Anma programı; fotoğraf sanatçısı Emine Kart’ın hazırladığı ve 10 Ekim Anka-
ra Katliamı’nda yaşamını yitiren ailelerin ve yaralıların yitirdikleri canlara ve hayata 
mektuplarından oluşan “Ardakalan” kitabının tanıtımı ile başladı. Kitap tanıtımına 
Emine Kart’ın anmalarda ve mahkemelerde çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi eşlik 
etti. Aynı gün Gül Büyükbeşe ve Sibel Tekin tarafından hazırlanan “Ölüm Ne Yana 
Düşer Usta” filmi de gösterildi. Film Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarını konu 
alıyor.

10 Ekim Ankara Katliamı davası kitabı: Duymak Zorundasınız
10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin yakınlarının adalet mücadelesini anlatan “Duymak Zorun-
dasınız” kitabı, Gülşah Kaya, Barış Işık, Birkan Bulut, Fulya Alikoç tarafından hazırlandı, Kor Kitap tarafından 
yayımlandı. Kitap, Halit Çelenk Hukuk Ödülleri’nde Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Kitabın tanıtım bülteninden: “Bu bir dava kitabıdır, sözcüğün içerdiği tüm anlamlarla birlikte. Yakın Türkiye 
tarihinin gördüğü en kanlı saldırının olay yerinden başlaya rak soruşturma aşamasına, iddianamenin yazılışın-
dan on duruşmada tamamlanan mahkeme sürecine, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’nın kitabıdır.” 
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10 EKİM 2019

Abluka altında 4. yıl anması
103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Katliamı’nın dör-
düncü yıldönümü için Ankara Tren Garı önünde anma yapıldı.

Gara doğru hareket ederken gruptan, “Katil devlet hesap verecek”, 
“Katil IŞİD, işbirlikçi AKP” sloganlarının atılması üzerine polis ile 
anmaya katılanlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Anmaya katılanlar yoğun güvenlik önlemi altında iki farklı arama noktasından geçerek alana giriş yapabildi.

13 EKİM 2019

Ankara Katliamı ve Suruç Katliamı’nı anlatan kitaplar tanıtıldı
Ankara Katliamı’nda ve Suruç Katliamı’nda ölenlerin öykülerini anlatan kitapların tanıtımı yapıldı. Ankara’da 
ölen Ali Kitapçı’yı anlatan “Bizim Ali”, Suruç Katliamı’nda vefat eden Çağdaş Aydın’ı anlatan “Kırmızıgül’ün 
Defteri” ve 10 Ekim’i on ayrı öykü ile anlatan “Benim Adım 10 Ekim” kitapları için Ankara’da Cafe Vengo’da 
yapılan etkinlik, ailelerin ve kitap hazırlığında yer alanların katılımıyla gerçekleşti.

Cem Gök tarafından hazırlanan “Bizim Ali - Anarşist Bir Demiryolcunun Hikâyesi” Kaos Yayınları’ndan, Falk-
land Hakimi imzasıyla çıkan ‘Benim Adım 10 Ekim’ kitabı İga Kültür Kitaplığı’ndan çıktı. 

21 KASIM 2019

Firariler yargılanıyor: 3. celse
10 Ekim Katliamı’na ilişkin firari sanıklar yönünden devam eden da-
vanın duruşmasında sanık Erman Ekici’nin avukatı Erhan Fidan, IŞİD 
lideri Bağdadi’ye “halife” dedi ve “Türkiye El Bab’a girmese bombalar 
patlamayacaktı” iddiasında bulundu.

Gar katliamı davasında daha önce IŞİD yöneticiliğinden 18 yıl hapis 
cezası alan Erman Ekici, bu kez “insanlığa karşı suç” işlemekten hâkim 
karşısına çıkarıldı.
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23 KASIM 2019

“Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” başladı
Katliamın gerçekleştiği yerin anıt meydan olarak düzenlenmesi için DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der tarafından düzenlenen “Emek, Barış, 
Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi 
Yarışması” çağrısı paylaşıldı. 

“Yarışma; 10 Ekim Ankara Katliamının toplumsal düzlemde unutulmamasını 
sağlamayı; hayatını kaybetmiş ve hayatta kalan bireylerin anısını onurlandır-
mayı; hafızayı mekânda ve gündelik yaşamda yeniden üretmeyi amaçlamak-
tadır. Ankara Garı ve meydanının kuşaklar boyunca ortak değerlerimiz olan 
emek, barış ve demokrasiye adanarak yurttaşların bir araya geleceği bir kamu-
sal mekân olarak yeniden üretimi hedeflenmektedir.”

24 KASIM 2019

10 Ekim’in ilk anıt ağacı: 10 Ekim’de hayatını kaybedenlerin adları ‘Örgülü Mücadele’yle anıt ağaçlarda yaşayacak
10 Ekim Dayanışması “Örgülü Mücadele” gönüllüleri 2018’de “Örgülü Mücadeleye”, kolektif şekilde battaniye-
ler örmeye ve ördükleri parçaları 10 Ekim ailelerine ve yaralılarına iletmeye başladılar. Bunun yanında gönül-
lüler; katliamda hayatını kaybeden insanları adlarıyla unutturmamak, hatırlatmak için ağaçları hayatını kay-
beden 103 barış güvercininin her birinin adının işlendiği battaniyelerle sarmaya başladılar. 10 Ekim’in ilk anıt 
ağacı katliamın yaşandığı gar önüne yapıldı. 

1 ARALIK 2019 

10 Ekim’in ikinci anıt ağacı
10 Ekim’in ikinci anıt ağacı için örülen ve isimlerle işlenen battaniye 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin 
bahçesindeki bir ağaca giydirildi.



• 13510 EKİM 2015’TEN BUGÜNE KATLİAMIN 6 YILI

6 ARALIK 2019

10 Ekim’in üçüncü anıt ağacı: Ankara Tren Garı büyük çınarı
10 Ekim’in 103 barış güvercininin adının bir arada işlendiği ilk büyük anıt ağacı için Ankara Tren Garı önünde 
asırlık bir çınara battaniye giydirme yapıldı. 

“Çınar ağacı ölümsüz,
Çınar ağacı tanık!
Geliyorlar….
“Kırlardan geliyorlar ellerinde sümbülteber
Elbette kırlardan kırlardan gelecekler
Başka türlü nasıl güzelleşir bu akşamüstleri”
Geliyorlar….
“Ne de çok özlemişiz gökyüzüne kansız bakmayı”
Geliyorlar dillerinde barış, ellerinde barış…
Çınar ağacı tanık saat: 10.04
Çınar ağacı tanık, diller suskun, içimizde yangın…
“Bizim böyle bağırmamız yangına bir yudum sudur.”
Bugün Ankara Tren Garı önünde asırlık bir çınar ağacını, 103 barış 
güvercininin ismini işlediğimiz battaniye ile sarıp sarmaladık. 
Çınar ölümsüz. Sonsuza dek kimse unutmasın isimlerini. 
103 barış güvercininin adı dallarla gökyüzüne, köklerle yeryüzüne 
dağılsın.”
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22 ARALIK 2020

10 Ekim’in dördüncü anıt ağacı: Bardacık Sokak
10 Ekim’in dördüncü anıt ağacı için işlenen battaniye gönüllülerle beraber Bardacık Sokak’ta bir ağaca giydiril-
di. Anıt daha sonra kimliği bilinmeyen kişiler tarafından “kaldırıldı.”

5 OCAK 2020

10 Ekim’in beşinci anıt ağacı: Tuzluçayır 
Tekmezar Hacı Bektaş Veli Parkı
10 Ekim’in beşinci anıt ağacı için 10 Ekim 
Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Hacı 
Kıvrak, Uygar Coşgun, ve Sevgi Öztekin’in 
yaşadığı Tuzluçayır’da, Tekmezar Hacı Bektaş 
Veli Parkı’ndaki bir ağaca battaniye giydirildi.

12 OCAK 2020

10 Ekim’in altıncı anıt ağacı: Batıkent Meydan
10 Ekim’in altıncı anıt ağacı için isimlerin işlendiği battaniye Batıkent Meydanda bir ağaca giydirildi.

9 ŞUBAT 2020

10 Ekim’in yedinci anıt ağacı: Kuğulu Park
Örgülü Mücadele gönüllüleri Kuğulu Park’ta iki ağacı katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerini işledikleri bat-
taniyeler ile sarıp sarmaladılar.
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17 ŞUBAT 2020

10 Ekim davası devam ediyor
10 Ekim Ankara Gar Katliamı’na ilişkin 16 firari ve bir tutuklu sanık yönünden devam eden davanın dördüncü 
duruşması Ankara Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında görüldü. Duruşmadatanıklar dinlendi. Du-
ruşmada katliamın planlayıcısı olan İlhami Balı’nın eşi Hülya Balı SEGBİS ile dinlendi. 

3 MART 2020

Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi 
Yarışması
“Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir ve Tasarım Pro-
jesi Yarışması”nda kazanan proje açıklandı. Yarışmayı, Mimar Pınar Kesim Akbaş’ın başında olduğu bir ekibin 
hazırladığı ‘Zamansız Kabuk/Bitmemiş Hikayeler” adlı, katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önüne 103 gingo 
ağacı dikilmesini öngören, dikilen ağaçları bronz bir heykelle kuşatan ve ağaçlar büyüdükçe açılan tasarımın 
yer aldığı proje kazandı.

6 MART 2020

10 Ekim’in sekizinci anıt ağacı: Ümitköy İdil Güneyi Parkı
Örgülü Mücadele gönüllüleri 8 Mart haftasında katliamda yaşamını yitiren ka-
dınların isimlerinin işlendiği örgü battaniye ile yine katliamda yaşamını kaybe-
den İdil Güneyi’nin adının verildiği Ümitköy İdil Güneyi Parkı’ndaki bir ağacı 
anıt haline getirdi. 
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10 MART 2020

10 Ekim’in dokuzuncu anıt ağacı 53. ay anmasının ardından yapıldı
Örgülü Mücadele gönüllüleri, 53. ay anmasının ardından 10 Ekim aileleriyle 
birlikte, katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerinin işlendiği el örgülerinin 
birleştirilmesiyle yapılan battaniyeleri, Konur Sokak’ta bulunan TMMOB Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi’nin bahçesindeki iki ağaca giydirdi. 

6 MAYIS 2020
8 Mayıs Cuma günü gerçekleşmesi beklenen 10 Ekim davasının altıncı celsesi, 16 Temmuz 2020 tarihine erte-
lendi.

16 TEMMUZ 2020

Firariler yargılanıyor: 6. celse
10 Ekim Ankara Katliamı davasında, kamplarda bulunan firari sanıkların bugüne kadar nasıl “yakalanamadığı-
na” ilişkin süreç hakkındaki anlatımları ve yakalama taleplerinin ardından avukatlar delil karartıldığı için Ga-
ziantep Emniyeti hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Firari Balı’nın Hayır ve Ensar Derneği’nin 
üyesi olup olmadığının İstanbul Valiliği’ne sorulmasına karar verildi.

AĞUSTOS 2020
Katliamda yaşamını yitirenlerin anısına Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 10 Ekim Barış Aileleri tarafından di-
kilen ağaçlarla “10 Ekim Emek Barış ve Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı” oluşturuldu.
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15 AĞUSTOS 2020
10 Ekim Ankara Katliamı’nın gerçekleştiği dönemde Ankara Emni-
yet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olan Adem Arslanoğlu’nun 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT Güvenlik Şube Mü-
dürü olarak atanmasıyla ilgili sürecin takip edildiği bilgisi 10 Ekim 
Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu tarafından kamuoyuyla 
paylaşıldı. Basın açıklamasında Arslanoğlu’nun ve 10 Ekim 2015 ta-
rihinde gerçekleştirilmek istenen mitinge ilişkin önlemleri almak ve 
planlamakla yükümlü olan emniyet yetkililerinden biri olduğu belir-
tildi. Ayrıca Aslanoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yürü-
tülen soruşturmada Arslanoğlu’nun katliam öncesi miting alanında 
alınması gereken önlemleri almamış olması sebebiyle hakkında so-
ruşturma açılması gerektiğinin belirtildiği vurgulandı. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na halka karşı görevini 
yerine getirmesi için çağrıda bulunuldu.

Piro Yıldırım hayatını kaybetti
10 Ekim’de yaralanan Piro Yıldırım hayatını kaybetti. Katliam sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e çıktı.

21 EYLÜL 2020

Firariler yargılanıyor: 7. duruşma
10 Ekim Ankara Katliamı’nın firari sanıklar ve insanlığa karşı suçtan yargılanan Erman Ekici yönünden devam 
eden dosyasının 7. duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma pandemi koşullarına 
karşın ailelerin katılımıyla büyük salonda gerçekleştirildi.
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10 EKİM 2020 

Kayıplar, yaralar ve adalet arayışıyla 104 güvercinin ardından 5. Yıl
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla 5. yıl anma-
sı için Ulus Metro İstasyonu’ndan Ankara Tren Garı’na yürüyen 
kayıp yakınları ve kitleye polis “koronavirüs salgını” gerekçesiyle 
izin vermedi. Kolluk güçlerinin gözaltılarının ve engellemelerinin 
ardından anma “Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı” yerine Ulus 
metro çıkışında 1 dakikalık saygı duruşuyla gerçekleştirildi.

Sonrasında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ve beraberindeki heyet, gar önüne giderek, hayatını kay-
bedenler anısına karanfil bıraktı.

15 ARALIK 2020

10 Ekim davası devam ediyor: Duruşma sonrası basın açıklamasında 10 Ekim aileleri ve avukatları saldırıya 
uğradı
5 yıldır davayı sürdüren Hakim Selfet Giray’ın Yargıtay’a atanmasıyla kıdemli üye Ömer Ünal, heyetin yeni 
başkanı oldu. Davanın bu celsesinde avukatların bütün talepleri reddedildi; savcı mütalaasında yalnızca sanık 
Erman Ekici’nin tutukluluk halinin devamını istedi. 

Duruşma sonrası gerçekleştirilen basın açıklamasında polis provokasyonu sonucu yaşanan arbedede 10 Ekim 
aileleri ve avukatları saldırıya uğradı. 

16 ARALIK 2020
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden Emek Partisi GYK 
Üyesi Korkmaz Tedik’in adının Konyaaltı ilçesinde bulunan bir parka verilmesine AKP’li ve MHP’li beledi-
ye meclis üyeleri red oyu verdi. Meclis’te CHP grubu, Sarısu Mahallesi’nde bulunan çocuk parkına Korkmaz 
Tedik’in isminin verilmesini önerdi. AKP ve MHP gruplarının itiraz etttiği karar CHP grubunun oylarıyla 
onaylandı. Kararın ardından AKP ve MHP grubu, parka ‘terör örgütü sempatizanı’ kişinin isminin verildiğini 
iddia ederek imza kampanyası başlattı ve Konyaaltı Belediyesi karşısında basın açıklaması düzenledi.



• 14110 EKİM 2015’TEN BUGÜNE KATLİAMIN 6 YILI

29 ARALIK 2020

10 Ekim davası heyetinin tamamı değiştirildi
7 Kasım 2016’dan başlayarak 15 Aralık 2020 tarihli duruşmaya kadar Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı 
heyet tarafından görülen davada mahkeme heyeti değiştirildi. Dava boyunca bir kez savcı değişikliği olmuş, 27 
Kasım 2020 tarihinde ise mahkeme heyeti başkanı HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay’a üye olarak atanmış, 
onun yerine en kıdemli üye getirilmişti. 24 Aralık 2020 tarihli HSK Kararnamesi ile duruşma savcısı da dahil 
olmak üzere tüm üyeler başka birimlere atandı.

27 OCAK 2021

Mahkeme heyetinin değiştirilmesinin ardından ilk duruşma: “Adalet istiyoruz”
10 Ekim katliamına dair firari sanıkların yargılandığı davada değişen mahkeme heyeti, ailelerin adalet talebini 
dillendirmesi üzerine duruşmayı sonlandırdı. 10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu bu duruş-
ma öncesinde, 103 kişinin öldürüldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı Ankara katliamında sorumluluğu bulunan 
tüm kamu görevlilerinin yargılanması için suç duyurusu yapmış, “Gerçek faillerin yargılanmasını istiyoruz” 
demişti. İntihar saldırganlarını örgütlemekle suçlanan firari sanık Muhammed Zana Alkan’ın birlikte yaşadığı 
Büşra Şahin’in firari sanıklarla ilişkisi hakkında tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Şahin, diğer sanıkları tanımadığını 
ve katliama ilişkin bilgisi olmadığını iddia etti. Sanık Erman Ekici’nin müdafii Avukat Heyyam Fidan tanığın 
beyanlarına müdahale etti. Buna itiraz eden ve adalet talebini dile getiren aile üyeleri dışarı çıkarılmak istendi. 
Aileler ve avukatlar kimsenin salondan çıkarılmasına müsaade etmeyince heyet salonu terk etti. Verilen aranın 
ardından salona dönen mahkeme heyeti konuşan ailelerin dışarı çıkmasını istedi. Avukatlar, yalnızca “Adalet 
istiyoruz” diye bağırdığı için salondan kimsenin çıkarılamayacağını söyledi.

Mahkeme ise buna karşılık duruşmayı sona erdirdi. Aileler ve avukatları kararı alkışlayarak protesto etti.

10 MART 2021
HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu “Bugün 10 Ekim Gar Katliamında oğlunu kaybetmiş bir babayı ‘Adalet 
arıyoruz’ dediği için hakim salondan çıkarmak istedi. Sıkıyönetim mahkemelerinden beri avukatım, böylesini 
görmemiştim; hakim küstü! Bir davaya hakim olabilmek o dosyaya hakim olmakla olur, küsmekle değil! 10 
Ekim Katliamını planlayan İlhami Balı’nın kamu görevlileri ile ilişkileri bir türlü aydınlatılmıyor! Gerçekler kar-
şısında iktidar ve yargı yine el ele! Balı ve birçok sanığın dosyasını bekleten Yargıtay, vekilimiz Gergerlioğlu’nu 
daha tehlikeli görmüş ki dosyasını öne alıyor.” diyerek davada yaşananları meclis kürsüsüne taşıdı.
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19 MART 2021
10 Ekim Ankara Katliamı davasının firari sanıklar yönünden ayrılan dosyasında, mahkeme heyetinin değişme-
sinin ardından geçen hafta yeni Mahkeme Başkanı ile aileler arasında tartışma yaşanmıştı. Oğlunu katliamda 
kaybeden bir baba, tanığı konuşmamaya yönlendiren sanık avukatına tepki göstererek “Adalet istiyorum” de-
mişti. Mahkeme Başkanı, duruşma düzeninin bozulduğu iddiasıyla katılanı salondan çıkarmak istemişti. İti-
razların yükselmesi üzerine salonu terk eden Mahkeme Başkanı, duruşmayı bir hafta sonraya ertelemişti. 2016 
yılından beri devam eden yargılama sürecinde ilk defa mahkeme salonu önüne polis barikatı kuruldu. Girişte 
kimlik kontrolü yapılarak sadece katılanlar, avukatlar ve gazeteciler salona alındı. İzleyiciler için ise yandaki 
salonun kapısı açılarak salonlar birleştirildi.

Katliamda yaşamını yitiren ve adı Antalya’da bir parka verilen Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesi Kork-
maz Tedik’e “vatan haini” diyen AKP Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar ve AKP Antalya Kadın Kolları Baş-
kanı Keyik Yılmaz hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 

25 MART 2021

Elazığ’da 10 Ekim Katliamı’nı protesto eden EMEP üye ve yöneticilerine dava açıldı
Katliamın hemen ardından 11 Ekim günü Elazığ’da düzenlenen basın açıklamasına katılan Emek Partisi 
(EMEP) üye ve yöneticilerine dava açıldı. 2015 yılında 4 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, o dönem 
EMEP Elazığ il yöneticileri olan EMEP GYK Üyesi Orhan Kurul ile parti üyeleri Kenan Dokur ve Erhan Kurul’a 
3 ayrı suçtan soruşturma açılırken 2 suçtan da dava açıldı.

31 MART 2021

Katliamın ardından geçen “Adaletsiz 2000 Gün”
10 Ekim Katliamının 2000. gününde, saat 20:00’da Ankara Gar’ı önünde an-
manın yanı sıra “#Adaletsiz2000Gün” etiketiyle sosyal medyada bir araya 
gelme çağrısı yapıldı. Çağrıya, Gianluca Constantini, Grup Vardiya, Barış 
Yarkadaş, Orhan Sarıbal, Sibel Özbudun, Temel Demirer, Sezgin Tanrıkulu, 
Filiz Kerestecioğlu, Ali Şeker, Ömer Gergerlioğlu, İlhan Cihaner, Barış Atay, 
Emrah Parlak, Gül Erdost, Çiğdem Toker, Leman Dergi gibi isimler karika-
türleri, yazıları ve videolarıyla destek verdiler.
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NİSAN 2021

AYM, 10 Ekim Katliamı davasında devletin sorumluluğunun araştırılmasını istedi
Anayasa Mahkemesi (AYM) 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin yapılan “yaşam hakkının ihlali” başvurusun-
da önemli bir karar verdi. Bölge İdare Mahkemesi’nin katliamda yaralanan Hasan Kılıç’ın başvurusu ile ilgili 
verdiği kararda kamu görevlilerinin ihmali ve kusuruna ilişkin delillerin değerlendirilmediği tespitini yapan 
AYM, katliamdan önce saldırı istihbaratlarının değerlendirilmemesi, miting önlemlerinin yeterince alınma-
ması, sağlık hizmetine erişimin engellenmesi ve saldırıdan sonra yaralıların üzerine gaz bombası atılmasına 
ilişkin delillerin incelenmesi gerektiğini ifade etti. AYM’nin, katliamla ilgili daha sonra verdigi kararlarda ayrıca 
yaşam hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa’nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının 
ihlal edildiğine yer verildi.

Yargıtay Başsavcılığı’ndan 10 Ekim tebliğnamesi
Sadece katliam sorumlusu IŞİD’li sanıkların bir kısmının yargılandığı, kamu görevlilerinin ve devletin sorum-
luluğunun üzerinin örtüldüğü, insanlığa karşı suçun yok sayıldığı yargılama, firari sanıklar yönünden tefrik 
edilen davayla devam ediyor. Ana dava ise istinafın onayının ardından Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnameyi Yargıtay’a sundu. Tebliğnamede mahkemece katılma talepleri 
kabul edilen şu kurumların katliamdan zarar görmedikleri gerekçesiyle davaya katılma hakları olmadığı ifade 
edildi: 10 Ekim günü Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nin düzenleyicilerinden Türk Tabipleri Birliği (TTB), 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile 
birçok üyesi katliamda yaşamını yitirmiş ve ağır şekilde yaralanmış olan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendi-
kası (BTS), Büro Emekçileri Sendikası (BES), Halkevleri Derneği gibi kurumlar ile Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Halkların Demokratik Partisi ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği.

Tebliğnamede ayrıca, firari sanıklara ilişkin devam eden davada tek tutuklu sanık olan Erman Ekici’ye “fazla 
ceza tayini” yapıldığı, Sanık Yakup Yıldırım’ın “beraat etmesi gerektiği” gerekçeleriyle Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından verilen kararın bozulması talep edildi.
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“Türkiye’de Geçiş Dönemi Adaleti: Dönüşen Özneler, Yöntemler ve Araçlar” kitabı
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi tarafından 27-29 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye’de Geçiş 
Dönemi Adaleti: Dönüşen Özneler, Yöntemler ve Araçlar” konulu sempozyumda sunulan bildirilerin yayım-
landığı aynı isimli kitapta “Bir Karşı-Anıt Olarak 10 Ekim Anıt Ağaçları” yazısına da yer verildi.

31 MAYIS 2021
10 Ekim Katliamı’nın yaşandığı dönemin başbakanı, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu Habertürk’te 
katıldığı bir televizyon programında 10 Ekim Katliamı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu başbakan 
olduğu dönemde gerçekleşen katliama dair yayında şu sözleri sarf etti: “İlk o alana giden de benim. O acıyı yü-
reğinde hisseden de benim. Hastanede yaralıları ziyaret ettim. Hiçbir zaman gocunmadım. Herhangi bir olayın 
örtbas edilmesine izin de vermedim. Hukuki süreçleri de işlettim” 

10 Ekim Davası avukatları yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Davutoğlu’nun şimdi katliam nedeniyle üzüntü-
sünü dile getirdiğini ancak katliamın ardından “IŞİD’li canlı bombaların listesi elimizde ama eylem yapmadan 
tutuklayamayız, anket yaptırdık ve oylarımızın arttığını gördük” sözlerinin olduğunu hatırlattı.

8 HAZİRAN 2021
10 Ekim’deki kamu görevlileri için araştırma önergesi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 10 Ekim 2015’teki Ankara Gar 
Meydanı’nda yaşanan bombalı saldırının önlenmesinde ihmali bulunan kamu görevlilerinin tespit edilmesi 
amacıyla araştırma önergesi verdi.

Önergede, 103 kişinin hayatını kaybettiği, 570’ten fazla kişinin yaralandığı katliamın üzerinden geçen beş yılda 
etkin bir soruşturma ve kovuşturma süreci yürütülmediği ifade edildi.
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9 HAZİRAN 2021
10 Ekim Ankara Katliamı’nın firari sanıklarının yargılandığı duruşmada sanıkların eşleri olan 3 kadın tanık 
olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, Yunus Durmaz’ın tapeleri ve dosyanın tutuklu sanığı Erman Ekici’nin dijital 
materyalleri için yeniden müzekkere yazılması ile IŞİD içerisinde uluslararası düzeyde ajan olarak bilinen Ku-
teybe Hammet’in tanık olarak dinlenmesi dışında, avukatların tüm taleplerini reddederek duruşmayı 3 Eylül 
2021 tarihine erteledi.

AĞUSTOS 2021
Danıştay ailelerin açtığı tazminat davalarında tazminat miktarlarını indirdi ve devletin kusurlu olmadığına 
karar verdi. Mülkiye Müfettişleri raporunda yer verilen somut tespitler bu kararla yok sayılmış oldu. TTB’nin 
ayrıntılı inceleme sonucu oluşturduğu rapor ve avukatlarca hazırlanan raporlar ile olay yerinde tutulan tuta-
naklar tarafsız olamayacağı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldı.

10 AĞUSTOS 2021
10 Ekim’in 6. yılı yaklaşırken kaybedilen canlarımız anısına “Barışa Uçan Kanatlar” isimli almanak için çağrıya 
çıkıldı.

3 EYLÜL 2021

10 Ekim davası devam ediyor.
16 firari kişinin ve insanlığa karşı suçtan yargılanan Erman Ekici’nin yargılaması devam ederken katliamda ve-
fat edenlerin yakınları ve yaralananların duruşmanın görüldüğü Ankara Adliyesi’ne girişi sırasında polislerin, 
“Malum dava için bir grup giriş yapıyor” anonsu geçmesi tepkiye neden oldu.

Barış için 1000 Turna
10 Ekim gönüllüleri 10 Ekim Katliamı’nın 6. yılında barış için 1000 
origami turna yaptı. 
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EKİM 2021

10 Ekim’de yitirdiğimiz canların isimleri yeni doğan bebeklerle yaşıyor
10 Ekim’de hayatını kaybeden Gökmen Dalmaç’ın 17 Haziran 2016’da 
dünyaya gelen bebeğine Gökmen adı verildi. Ümit Seylan’ın amcası ve 
yengesi 20 Ağustos 2016’da doğan çocuklarına Ümit Barış adını verdi-
ler. İhsan ve Şafak Seylan ise bebeklerine Uygar Coşgun’un anısına Uy-
gar Ümit adını koydular. Korkmaz Tedik’in ablası Berivan’ın bebeğiyle 
birlikte 10 Ekim’in üzerinden geçen 6 yılda Korkmaz Tedik’in anısına 
yakınları ve sevenleri yeni doğan 7 bebeğe daha Korkmaz adını ver-
diler. Ata Önder Atabay’ın adı Önder Mahir ve Ata bebeklere verildi. Hasan Baykara’nın adını taşıyan torunu 
Hasan bebek 2021 yazında dünyaya geldi.

İsmail Kızılçay’ın torunu İsmail Güney bebek bu almanak hazırlandığı sıralarda dünyaya merhaba demeye 
hazırlanıyor. Sağlıkla, huzurla, barışla nice güzel yıllar yaşamasını dilediğimiz bir 10 Ekim bebeğini daha bek-
liyoruz.

10 EKİM 2021
Katliamın 6. yıl anma etkinlikleri kapsamında; Barış için 1000 Turna etkinliği, Barışa Uçan Kanatlar Sergisi, 
2015’ten Bugüne Katliamlar ve Cezasızlık Paneli, Ölüm ne Yana Düşer Usta Belgeseli gösterimi gibi etkinlikler 
düzenlendi.






