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Avrupa Barış Meclisi’nin kurucu-
larından ve sekreterya üyesi
gazeteci-yazar Doğan Özgüden
geçtiğimiz Şubat ayının 6’sında
Brüksel’de kendisi için düzenlenen
bir saygı yemeğinde  dostlarıyla
buluştu.

Bu buluşma, hem Özgüden’in o
günlerde piyasaya çıkan “Vatansız
Gazeteci” başlıklı anılarının birinci

cildinin yayınlandığı hem de
sürgünde 40’ıncı yılını doldurduğu
günlere denk gelmesi açısından
önemliydi. 

Bu nedenle Doğan Özgüden ve eşi
İnci Tuğsavul’la yakın dost ve
arkadaşlarının katıldığı yemekte
duygu dolu anlar yaşandı.

Çok heyecanlı ve duygulu olduğu
gözlenen Doğan Özgüden’in yap-
tığı kısa  bir konuşma ile başlayan
toplantıda, Özgüden’in yakın dost-

larının  bu buluşmanın anlamı ve
Doğan Özgüden ile İnci
Tuğsavul’un gazetecilik ve
yayıncılık yaşamları ve mü-
cadelelerine ilişkin anı ve anektod-
ları da içeren konuşmaları ilgiyle
izlendi.

Yemeğe ABM’den Koray
Düzgören, Günay Aslan, Engin
Erkiner ve Fuat Kav katıldılar ve

birer kısa konuşma yaparak Özgü-
den’in gerçeklerden ve halktan
yana gazetecilik ve sol yayıncılık
adına yaptıkları basın ve yayın tar-
ihine geçmiş örnek çalışmalardan
ve militarist, antidemokratik baskı
düzenine karşı giriştikleri mü-
cadeleden söz ederek, Özgüden’in
kendisinden sonra gelen kuşaklara
örnek olduğunu ifade ettiler.

Yemek öncesi söz alan diğer
konuşmacılar da Doğan Özgüden
ve İnci Tuğsavul’un Türkiye’deki

ve sürgündeki yaşamlarından, mü-
cadelelerinden, yaptıklarından,
başarılarından ve karşılaştıkları
baskı ve tehditlerden sözederek, bu
yayıncı çiftin sürgündeki diğer
gazeteciler, yayıncılar, politikacılar
ve Türkiye’deki ırkçı, militarist
baskı rejiminin gadrine uğrayarak
ülkeyi terketmek zorunda kalan
bütün göçmenlerin büyüğü, du-
ayeni ve en saygı duyulan kişileri

olduğunu vurguladılar.

Gece, katılanların Doğan Özgüden
ve İnci Tuğsavul’a, ‘İyiki varsınız
ve bizlerle birliktesiniz. Sizlere
nice sağlıklı yıllar diliyoruz’
temennileri ile sona erdi.
Bu unutulmaz duygusal geceye
katılanlar dönüş yolunda Nazım
Hikmet’in o ünlü dizelerinden
oluşan şarkıyı mırıldanıyorlardı.

Dostların arasındayız
Güneşin sofrasındayız.  

“Vatansız Gazeteci” sürgünün 
40’ıncı yılında dostlarıyla buluştu

Doğan Özgüden’e saygı
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Doğan Özgüden:

Vatansız
Gazeteci

Dogan Özgüden bir demiryolu emekçisinin oğlu olarak 1936'da Kalecik'in
Irmak istasyonu'nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Türkiye'nin çeşitli köy ve şe-
hirlerinde yaptı. Yüksek iktisat öğrenimi yaparken 1952 yılında gazeteciliğe Ege
Güneşi Gazetesi'nde başladı. Öncü ve Milliyet gazetelerinde temsilcilik, Sabah
Postası ve Gece Postası gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bu-
lundu.  Bir yandan da basın emekçilerinin hakları ve örgütlenme özgürlükleri
için mücadele  etti. 

Daha sonra Akşam'da genel yayın müdürlüğü yaptı (1964-66). Akşam’ı o za-
manların en etkili sol gazetesi haline getirerek Türkiye basın  tarihinde unutul-
maz bir yer edindi. Akşam’dan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra da İnci
Tuğsavul’la birlikte kurduğu Ant Dergisi, Ant yayınlarıyla daha sonra da örneği
görülmeyen bir sol yayıncılık yaklaşımı sergileyerek, Türkiye’de  silahlı
kuvvetler ve Kürt meselesi dahil, tabu olan kavramların tartışılmasını sağladı.
Ant Dergisi, 12 Mart  1971darbesi sonrasında sıkıyönetim tarafından kapatılın-
caya kadar mücadelesini sürdürdü.  

Gazetecilik gibi sol harekete de genç yaşta katılan Özgüden, 1962'den sonra
Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarinda mücadele verdi ve 1964 yılında bu partinin
Merkez Yürütme Kurulu'na seçildi.

Özgüden ve Tuğsavul hakkında yazdıkları ve yayınladıkları yazı ve kitaplardan
dolayı 50'den fazla dava açıldı. 300 yılı aşkın hapis cezası talebiyle tehdit edildik-
lerinden 1971 askeri darbesinden sonra Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldılar.

Avrupa'da diğer muhalif sürgünlerle birlikte Demokratik Direniş Hareketi'ni ku-
rarak Cunta rejimine karşı kampanya yürüttüler. Cunta'ya karşı yürüttükleri
muhalefetten dolayı 200'e yakın rejim karşıtıyla birlikte 1982 yılında Türk vatan-
daşlığı ellerinden alındı. Bu karar sonraki yıllarda iptal edildiyse de bu kez 1988
yılında Özal döneminde yeniden vatandaşlıktan çıkartıldılar.

Özgüden  58 yıldır gazetecilik yapıyor ve 40 yıldır da sürgünde çalışmalarına  ve
mücadelesine devam ediyor.

Özgüden ve Tuğsavul1974'ten beri Brüksel’de şu kurumları yönetiyorlar:

Çeşitli dillerde Türkiye üzerine yayın yapan Info-Türk Ajansi
(http://www.info-turk.be)
Çok uluslu göçmen eğitim merkezi Güneş Atölyeleri
(http://www.ateliersdusoleil.be).

Pirtûk û mirov û Doğan Özgüden
Medeni Ferho’nun Doğan Özgüden’le ilgili  yazısı sayfa 23’de
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