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24 Ocak yurtsever, gazeteci, dü-
şünür ve mücadele insanı Uğur 
Mumcu’nun öldürülmesinin 28. yıl-
dönümü...

24 Ocak 1993 tarihinde evinin 
önünde uğradığı bombalı suikast so-
nucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu’yu 
aramızdan ayrılışının 28.yılında anar-
ken gazetecilere yapılan baskılar ve 
faili meçhul cinayetleri lanetleyen 
söylem ve yazılar bir kez daha dile 
getirildi. Oysa Mumcu’nun öldürül-
mesi bir faili meçhulün çok ötesinde 
anlam taşıyan bir eylemdi.

Uğur Mumcu, ülkemizde yaşanan 
karanlık ortamın siyasal, ekonomik, 
sosyal boyutlarını her yönüyle araştır-
makla kalmıyor,  yurtdışı uzantılarını, 
emperyalist ülkelerdeki işbirlikçileri-
nin çıkar ilişkilerine kadar tüm süreci 
sorguluyor ve halkımızı bilgilendiri-
yordu.

"Siyaset -ticaret-tarikat üçgeni" 

olarak isimlendirdiği bu ilişkilerin ne 
kadar tehlikeli olduğunu görüyor, ül-
kemiz yurtseverlerinin bu ilişkileri ve 
gelişmeleri iyi izleyip önlem alınması 
içinde öncü tavırlar geliştiriyordu.

Mumcu’nun öldürülmesi bugün 
yaşadığımız anti-demokratik ortamın 
ve kapalı faşizme gidişin hazırlık taş-
larıydı.

Faşizmi çizmeleriyle gelen işgal-
ci güçler olarak değil de yavaş yavaş 
topluma ve devlete egemen olan bir 
süreç olarak tanımlarsak Uğur Mumcu 
ve Onun gibi yürekli mücadele insan-
larının niçin yok edilmeye çalışıldığını 
anlayabiliriz.

Bize düşen görev yaşadığımız tüm 
olumsuzluklardan ders alarak, unut-
madan / unutturmadan, yılmadan 
direnmeye devam etmek ve ülkemizi 
aydınlık geleceğe taşımaktır.

Uğur Mumcu’nun Sesleniş yazısın-
da tüm yaşananları özetliyor ve halkı-
mıza sahip çıkması için sesleniyordu. 

"Giresun’daki yoksul köylüler sizin için 
öldük. Ege’deki  tütün işçileri, sizin için 
öldük. Doğu’daki topraksız köylüler si-
zin için öldük. İstanbul’daki Ankara’daki 
işçiler sizin için öldük. Adana’da pa-
ramparça elleriyle, ak pamuk toplayan 
işçiler sizin için öldük. Vurulduk , asıldık, 
öldürüldük ey halkım unutma bizi."

Demokrasi ve insan hakları sa-
vunucu, laik, antiemperyalist, tam 
bağımsız Türkiye’den yana terörün, 
yobazların, hırsızların, vurguncuların, 
çıkarcıların düşmanı olarak mücadele 
ederken yitirdiğimiz Mumcu ve diğer 
aydınlarımızı bir kez daha saygıyla 
anıyoruz.

19 Ocak 2007 tarihinde çalıştığı 
Agos Gazetesinin önünde uğradığı 
silahlı saldırı sonucu öldürülen ga-
zeteci, yazar, düşünce insanı Hrant 
Dink aramızdan ayrılışının yıldönü-
münde anıldı.

Çevrimiçi olarak düzenlenen, 

Türkiye’nin ve dünyanın değişik coğ-
rafyalarından insanların katıldığı et-
kinlikte Dink’in eylem ve söylemleri 
ile  ülkemiz siyasal , sosyal ve kültü-
rel yaşamına kattığı zenginlik bir çok 
yönü ile dile getirildi.

Eşi Rakel Dink; "14 yıldır bir cinayet 
davası çözülemiyorsa, çözülmek isten-
mediği içindir. Sorumlular, azmettiriciler 
ortaya çıkarılamıyorsa, ortaya çıkması 
istenmediği içindir’’ diyerek yaşanan 
süreci özetledi. Bir ülke demokrasi 
yerine baskı, tehdit, korku ve kaosla 
yönetiliyorsa, halkın gerçekleri bilme-
si istenmiyorsa katiller, azmettiriciler, 
sorumlular bulunmak istenmez .

Diğer konuşmacı Başak Demirtaş 
konuşmasına, insanlığın ilk bulun-
tularından Urfa’daki Göbeklitepe’yi 

işaret ederek, "Orada yaşayanlar kim-
di, bilmiyoruz. Nasıl yaşadılar, acılarını, 
sevinçlerini, korkularını, hayallerini bil-
miyoruz. Bugün yaşasalardı kendilerine 
Türk mü derlerdi, Ermeni mi yoksa Kürt 
mü bilmiyoruz. Hangi dine inanırlardı, 
hangi partiye oy verirlerdi, bilmiyoruz. 
Bildiğimiz ve emin olduğumuz tek bir 
kimlikleri vardı onların: İnsan!"

Evet İnsan, yerde yatanların, öldü-
rülenlerin, hapse atılanların, yerinden- 
yurdundan gitmeye zorlananların, işsiz-
likten-açlıktan yaşamına son verenlerin 
hepsinin ayrı bir adı ancak ortak bir 
kimliği var; İnsan.

Farklılıklarımızı zenginlik olarak 
görmek yerine yok etmeye çalışan bu ka-
ranlığa teslim olmayalım. El ele vererek 
hesap soralım".
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