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Odamız 7. yaşına umudun, baskıya baskın geldiği günlerle giriyor... 

Gerçeğin inkârının, bu ülkenin gerçeği kılınma uğraşına karşı direnen bir umutla... 

“Ekonomik kriz, işsizlik yok,” deniyor; meslektaşlarımızın da aralarında olduğu pek çok 

bilişim emekçisi teknokent bölgelerindeki işyerlerinden toplu olarak işten çıkarılıyor; TRT’de 169 

çalışan, istihdam fazlası oldukları gerekçesiyle başka kurumlara atanmak üzere havuza alınıyor. 

“Hukukun üstünlüğü”nden, “millet iradesin”den dem vuruluyor; halkın seçimlerle ortaya 

koyduğu irade, doğrudan yargının en üst kurumlarınca hiçe sayılıyor... Öyle ki açıklanan 

“gerekçeli karar” içindeki gerekçeye ulaşma arayışı hâlâ sürüyor... 

En üst yetkililerce seçim güvenliği sorunu olmadığı söyleniyor; Odamızın konuyla ilgili 

hazırladığı raporlar ciddiye alınmıyor. Kaybedilen seçimin ardından “Hiçbir şey olmasa da kesin 

bir şey oldu” açıklaması geliyor. 

Belediye başkanlarının, muhtarların seçildiği bir yerel seçim için “vatan söz konusu”, “bu bir 

beka sorunu” deniyor; bu söylemin dışında kalanlar terörist suçlamasına varan saldırılara maruz 

kalıyor, seçimin ardından “Türkiye ittifakı” söylemlerine sarılınıyor. 

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile verileriniz güvende,” deniyor; meclis kürsülerinden seçim 

sürecinde verilerimizin nasıl paylaşıldığı madde madde açıklanıyor. 

“OHAL bitti, özgürlükler sorunu yok,” deniyor; Wikipedia’ya İnternet’in Türkiye’ye gelişinin 

26. yılında yasaklı olarak giril(em)iyor, meslektaşımız akademisyenler katıldıkları konferanslar 

nedeniyle tutuklanıyor, öğrencilerin demokratik özgür üniversite talepleri polis zoruyla 

karşılaşıyor. 

Ülkedeki genel siyasal havadan boğulan meslektaşlarımız, yurtdışını bir seçenek olarak 

değerlendirmek durumunda kalıyor. 

Ancak, gerçeğin inkârı politikalarına ve inkâr politikalarının toplumun bütününü kuşatması 

girişimlerine karşın toplumun inatla gerçeği savunusu ve bu ülkeyi herkes için güzel kılma 

umudu büyüyor. 

Ekonomik kriz yok söylemi, 1 Mayıs alanlarını dolduran işçilerin sesiyle susuyor. 

İnternet yasağı, “İnternet Yaşamdır” diyenlerin kurdukları platformla yıkılıyor. 

Üniversiteler üzerindeki baskı, “Üniversiteler bizimdir” diyen öğrencilerin boykotlarıyla 

dağıtılıyor. 

Yeniden seçim kararı, “Yeniden kazanırız” coşkusuyla karşılık buluyor. 

Toplumu susturmayı amaçlayan korku siyaseti, çocukların “Her şey çok güzel olacak” 

umuduyla sarsılıyor. 



Güzel günlere büyüyor BMO... 

Yüz yıl önce bir Mayıs günü, bu topraklara inanan bir önderin yola çıkışıyla bu halk bir 

kurtuluş düşünü gerçek kıldı... O kurtuluşun ardından gelen kuruluş, bu ülkenin gençlerine 

savunmak ve daha ileri taşımak üzere emanet edildi. 

Ve yine bir Mayıs günü, o değerleri savunan, eşitlik ve özgürlük idealine inanan o gençlik, o 

emanet üzerine kurulmuş yaşamlarımıza ve yaşam alanlarımıza yönelen saldırıya bir 

kalkışmayla yanıt verdi. 

7. yaşında BMO, 19 Mayıs’ta Samsun’da başlayan ve 27 Mayıs’ta Gezi’de yükselen o 

büyük inancı savunmaya ve o inancı yaşatma uğraşının parçası olmayı sürdürüyor. 

 Haziran çocuklarından, bize kalan düşü gerçek kılmak 

 ve bir çocuğun yüreğinden dökülen, o her şeyin çok güzel olacağına dair umudu tüm 

 çocukların yüreğinde yeşertmek için... 

Bu inancın ve umudun çocuğudur BMO ve bu inanç ve umutla büyüyor... 

Kutlu olsun!... 
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