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Uğur Mumcu (22 Ağustos 1942 – 24 Ocak 1993) 

 

Değerli Katılımcı Arkadaşlarım, hepinizi dostça selamlıyorum.  

Sevgili Uğur Mumcu, 21 yıl önce 24 Ocak 1993 tarihinde, arabasına konan bir 
bombayla hunharca, kalleşçe öldürüldü. Uğur Mumcu`yu rahmetle, şükranla 
anıyoruz. 

Uğur Mumcu,  Türkiye`nin yetiştirdiği en saygın, en kişilikli ve en iyi araştırmacı 
gazetecilerden biriydi. 1963 yılında Ankara Hukuk Fakültesinde Öğrenci Derneği 
başkanlığı yaptı. 1969 - 1972 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
asistandı. 

“Ordu Uyanık olmalı” yazısı nedeniyle, 12 Mart döneminde “orduya hakaret ve 
sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıf üzerinde tahakkümünü kurmak” suçunu işlediği 
gerekçesiyle, Mamak askeri cezaevinde, bir çok aydınla birlikte bir yıl hapiste kaldı. 
Bu suçlamayla 7 yıl hapse mahküm oldu. Yargıtay bu kararı bozdu. 

Sevgili Uğur Mumcu`nun “Ordu Uyanık Olmalı” yazısıyla nedenli haklı olduğunu, 
geleceği nedenli önceden görebildiğini, bügün bizler çok daha iyi anlayabiliyoruz! 

Uğur Mumcu Üniversite mezunu olduğu için, yedek subay olarak askerlik yapması 
gerekirken, 1972-1974 yıllarında er olarak Ağrı`nın bir ilçesinde askerlik yaptı. Bu 
durumunu daha sonra “Sakıncalı Piyade” kitabiyla kaleme aldı. Bu ktabında ben 
den de bahsetmektedir. Çünkü Uğur Mumcu benim, vatandaşlıktan çıkartılmama 
karşı avukatımdı. O benim iki kere siyasi  nedenlerle vatandaşlıktan çıkartılmama 
karşı açtığım davaları Danıştayda kazanmamı ve  yeniden vatandaşlık hakkımı geri 
almamı sağlayan avukatımdı Prof. Uğur Alacakaplan`la. 

Uğur Mumcu 1975 yılından itibaren Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazarı olarak 
yazmaya başlar ve suikasta kadar da yazılarını  sürdürür. Mumcu`nun bir çok kitabı 
vardır. Sonderece titiz araştırmalar yaparak üzerinde durduğu en önemli konular 
arasında: - Silah kaçakçılığı, terör, PKK, Aşırı islamcı kuruluşlar bulunur. “Silah 
Kaçakçılığı ve Terör” kitabı 1981 de yayınlandı. “Rabıta ve 12 Eylül” araştırması 
1987 de yayınlandı. 

Hunharca öldürülmesinden iki hafta önce  7 Ocak 1993 tarihinde, “Mosad ve 
Barzani” konusunda yazdı. İrak`daki Kürt hareketini, CIA ve MOSAD ın 
desdeklediğini irdeleyen yazıları yayınlandı. Mumcu çoğu kişinin üzerine gitmeye 
cesaret edemediği konuları kararlılıkla ve köklerine inerek inceleyen onurlu bir 
yazarımızdı. 



Sevgili Uğur Mumcu büyük bir yurtsever ve gerçek anlamda bir Atatürkçü ve 
Kemalistti. “Kemalizm benim yaşam şeklimdir” diyordu Mumcu.  O  Atatürkçülüğü 
sonderece doğru olarak: “Atatürkçülük ulusal bağımsızlık ve ulusal onur 
demektir. Atatürkçülük, özetle antiemperyalist bir Kurtuluş Savaşı'nı başlatan 
ve sürdüren bir eylem ve öğretidir” der.  

“Milliyetçilik, sömürücülerin değil; Mustafa Kemal devrimcilerinin bayrağıdır” 
der. “Temelinde bağımsızlık harcı yatan Cumhuriyetimiz, İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra emperyalistlerin ahtapot kollarında teslim edilmiştir. Öyle bir teslimiyettir ki, yer 
altı zenginliklerimiz çokuluslu şirketlerin emrindedir; öyle bir teslimiyettir ki, petrol, 
maden ve yabancı sermaye yasaları yabancı uzmanlarca hazırlanmıştır; öyle bir 
teslimiyettir ki, ülke topraklarının bir bölümü üs adı altında başka devletin 
genelkurmayına armağan edilmiştir; öyle bir teslimiyettir ki, ordumuzun silahları, araç 
ve gereçleri okyanus ötesi ülkelerin buyruklarına bağlanmıştır.” 

Mumcu`nun hepimizin bildiği sonderece anlamlı tesbitini hatırlayalım: “Bilgi sahibi 
olmadan, fikir sahibi olunmaz.” 

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" parolası ile liberalizm, en acı örneğini 
Türkiye'de vermiştir. Gelecek nesilleri değil, gelecek seçimleri düşünen 
politikacılarımız bu tablonun ressamlarıdırlar.” der Mumcu. 

Bugün Uğur Mumcu`yu anarken, aynı hunharca cinayetlerle yaşamını kaybeden 
Prof. Muammer Aksoy,  Prof. Bahriye Üçok, Prof. Ahmet Taner Kışlalı gibi 
Türkiye`nin yetiştirdiği en değerli evlatlarını, büyük bir şükran ve minnet duygularıyla 
anıyoruz.  

Aradan 21 yıl geçmiş olmasına karşın Mumcu`ya yapılan bu hunharca cinayet 
henüz aydınlanamamıştır. Bu Türkiye`nin çok büyük ayıbıdır. Buradan tüm 
sorumlulara birlikte sesleniyoruz: Uğur Mumcu ve onun gibi yurtsever, aydın. 
Atatürkçü insanlarımızı katleden cinayet şebekelerini artık aydınlatın. Gerçek suçlular 
hakettikleri cezaları bulsunlar.  

Uğur Mumcu`nun sözüyle söylüyorum: “Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün 
topluma karşı işlenen bir suçtur.” demiştir o.  

Sevgili Uğur Mumcu`nun şu sözleri nedenli anlamlı ve 21 yıldır onu anmamızın 
gerçeğini yansıtıyor: 

“Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi...Bir gün sesimiz, 
hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi.” 

Uğur Mumcu`ları unutmamak, bizlerin, tüm yurtseverlerin, tüm Kemalistlerin 
önemli bir görevidir. Minnet ve şükran borcudur. Tabiiki vatan sevgileri ve 
yurtseverlik görevlerini yerine getirdikleri için canını veren bu insanlarımızı 
asla unutmayacağız, unutmamalıyız sevgili dostlarım! 

Teşekkürler değerli katılımcılar. 


