
Sevgili meslektaşlarım ve eşleri, 

Değerli Makine Mühendisleri Odası Dostları, 

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’nun çok değerli meslektaşları, sevgili basın emekçisi dostlar  

HEPİNİZ HOŞ GELDİNİZ… 

Bugün bizlerle birlikte olan Sevgili Nebil ÖZGENTÜRK’e gönül dolusu teşekkürler… Hoşgeldiniz. 

 

Öncelikle 1990’lı yılların başlarına, özellikle de 1993 yılına gidildiğinde dikkatimizi bir dizi “faili 

meçhul” cinayetler çeker.Ülkenin bu karanlık dönemi için adeta gizli bir el düğmeye basmış, 

aralarında Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Turan Dursun, Necip Hablemitoğlu, 

Çetin Emeç, Musa Anter gibi tanınmış gazeteci, yazar ve aydınların yanı sıra Vedat Aydın gibi siyasi 

kimlikler ile Bahtiyar Aydın, Rıdvan Özden, Cem Ersever, Adnan Ersöz gibi askerlerin de yaşamları 

sonlandırılmıştır. Sivas katliamı, Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın şaibeli ölümü yine bu 

döneme rastlar. 

 

Araştırmacı Gazeteci-Yazar kimliği ile bildiğimiz Uğur Mumcu da 26 yıl önce 24 Ocak 1993 günü evinin 

önünde saldırıya uğramış ve kalplerimizdeki sonsuzluğa uğurlanmıştır. Uğur Mumcu cinayeti,  olay 

yerindeki delillerin süpürülüp atılması tartışmalarının ardından, yetkililerce bir yandan çözülmesi için 

“namus” sözü verilen, diğer yandan “tuğlayı çekersem duvar yıkılır” denilen bir suikasttı. Geçen 26 

yıla karşın, Uğur Mumcu cinayetinin arkasındaki karanlık yapı “çözülemedi”. 

 

Uğur Mumcu,  

- tam bağımsızlıkçı, antiemperyalist, antikapitalist düşünce yapısıyla; her şeyden önce düşünce 

ve ifade özgürlüğünü, yani demokrasiyi savunan "Biz siyaset bakımından karşıtlarımıza 

özgürlük tanımazsak birer gizli faşistiz demektir." düşüncesinde bir aydın vatandaş;  

- araştırmacı kimliğiyle, mesleğine sevdalı, halkın doğru bilgiyi edinme hakkını, basın hürriyetini 

sonuna kadar yaşam biçimi haline getirmiş cesur bir araştırmacı gazeteci-yazar; 

- "Cemaatlere, tarikatlara giren çocuklar 30 sene sonra general olacaklar cumhuriyete karşı 

ayaklanacaklar." diyebilecek kadar ileri görüşlü bir aydın; 

- "Gerçekte vicdan özgürlüğü, gerçekte demokrasi laik toplumda meydana gelir.” düşüncesinde 

bir laik; 

- "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz."  diyen bilimden yana bir akıl sahibi; 

- "Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Susanlar da bu insanlık 

suçlarına katılmış olur." inancında “Anneler ve babalar, çocuklarını sokak ortalarında eşkıya 

çetelerince öldürülsünler diye yetiştirmediler. Bir gün bunların hesabı sorulacaktır. Devlet 

koltuklarına dayanarak kabadayılık yapanları, sanık sandalyesinde göreceğiz bir gün.” diyen 

toplumsal adalete inanan bir insandır. 

 

TÜM BU DEĞERLERİ YANSITAN ŞEHİT GAZETECİ-YAZAR UĞUR MUMCU’YU ÖLÜMÜNÜN 26. YILINDA 

SAYGIYLA ANIYORUZ.  



Özgür ve bağımsız basın, özgür ve bağımsız bir toplumun varlığına işaret eder. Basının özgür olduğu 

yerde düşünceler de özgürce ifade edilebiliyor demektir. Basın bu bağlamda biz mühendisler ve 

mimarların ürettiği bilimsel bilginin-teknolojinin, varlığımızın, toplumla buluşmasının en önemli 

araçlarındandır. Basının bağımsızlığı ve özgürlüğüne sahip çıkmak, aslında mesleğimize, meslektaş 

sorunlarımıza ve kamusal sorumluluklarımıza sahip çıkmak anlamına da gelmektedir. İşte bu yüzden 

Uğur Mumcu’ya meslektaşları olan avukatların ve gazetecilerin dışında, özgürlüklere inanan ve değer 

veren tüm kesimlerin sahip çıkmaları çok önemlidir. Bu bağlamda, bu salonda bulunan değişik 

kesimlerden her bireyin Uğur Mumcu şahsında demokrasi değerlerini sahiplendikleri görmek, 

sorunların aşılmasını daha da kolaylaştıracaktır. Ancak bir arada durabilirsek başarabiliriz. 

 

Bir kez daha “Bir Keskin Kalem/Bir Kırık Gözlük/Yürekli Yiğitlere Hatıran Olsun/UĞURLAR OLSUN” 

diyoruz. 

 

2019’a geldiğimizde, Türkiye Gazeteciler Sendikası verilerine göre 138 gazeteci ve medya çalışanı 

cezaevinde özgürlüklerine kavuşacakları günü beklemekteler… 

 

Gazeteciler, hapislere atılsalar da, yahut Uğur Mumcu gibi evlerinin önünde kurban da edilseler 

gerçekler gizlenemeyecektir. Uğur Mumcu’nun geleneğini sürdürecek meslektaşlarının gerçekleri 

yazmaya, halkı gerçeklerle buluşturmaya devam edeceklerine olan inancımız tamdır. 

 

Sizlerin de bildiğine inandığım, Uğur Mumcu’nun kendi sözleriyle, “Sesleniş” şiirinin son kısmıyla 

konuşmamı bitiriyorum. 

“… 
Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi... 
Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi...  
Bir gün sesimiz hepimizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi... 
Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi, hep birlikteyiz ey halkım unutma bizi, unutma bizi, 
unutma bizi...” 
 
SENİ, DÜŞÜNCELERİNİ, KALEMİNİ VE ÖLÜMÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ SEVGİLİ UĞUR MUMCU!... 


