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Aydınlanma Toplantıları
C

umhuriyet gazetesi son altı aydır, Anadolu’nun
dört bir yanında, 15 ayrı ilde Aydınlanma Toplantıları yaptı. Bu toplantılara yaz döneminin
başlaması nedeniyle bir süre ara verilmiştir. Ancak yapılan bu 15 toplantıyla ilgili olarak bir
değerlendirme yapmamız uygun olacaktır.
Bu toplantılar, her kesimden halkla ve üniversite gençliğiyle karşılıklı iletişim kurmak
için düzenlendi.
Toplantılar genelde biri üniversite yerleşkesi içinde, üniversiteli gençler için, diğeri de kent
merkezinde halk için yapıldı. Toplantılarda
karşılıklı iletişimi sağlamak için katılımcılara, her türlü soru sormak olanağı tanındı.
Bu toplantılar Mersin, Gaziantep, Adana, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Kastamonu,
Manisa, Zonguldak, Trabzon, Bursa, Rize,
Konya ve Eskişehir’de yapıldı.
Toplantının yapıldığı gün o ile ait bir ek verildi. Bu eklerde ilin valisi, il ve ilçe belediye
başkanları, Üniversite Rektörü, Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarının yazdığı yazılar yayımlandı. Ekler, o ilin sosyal ekonomik ve turizmin altyapısı hakkında geniş bilgiler içer-

diğinden, kaynak olma niteliğini taşımaktadır.
Bu ekler sadece ilgili olduğu ilde değil, ücretsiz olarak tüm Türkiye’de dağıtıldığı için o
ilin tanıtımına da katkı sağladı.
İllerde düzenlenen toplantılara konuşmacı
olarak gazetemizden en az üç yazar katıldı. Bu
toplantılara başta İlhan Selçuk, Ali Sirmen,
Mustafa Balbay, Şükran Soner, Hikmet Çetinkaya, Miyase İlknur, Mehmet Faraç, Prof. Türkel Minibaş, Cüneyt Arcayürek, Deniz Som,
Serdar Kızık, ÇetinYiğenoğlu, Ataol Behramoğlu, Oktay Ekinci, Dr. Erdal Atabek, Prof. Dr.
Coşkun Özdemir konuşmacı olarak katıldılar.
İlde öncelikle vali ve belediye başkanı, yerel
gazeteler ziyaret edildi. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle de sohbet toplantıları düzenlendi.
Avrupa toplumlarının ortaçağın karanlığından kurtuluşu aydınlanma hareketiyle olmuştur. Aklın, tutsak zincirlerinden kurtarılması,
din bağnazlığının bir kenara itilerek eleştirel
aklın egemen oluşu, bilimin yol göstericiliğine kavuşulması aydınlanma hareketinin ürünüdür.

Atatürk devrimleri de Türk toplumunu ümmetten ulusa, kuldan özgür bireye taşıma amaçlarıyla yapılmıştır. Laik cumhuriyetin en önemli ilkesi eğitimde birlik ilkesidir. Ancak bugün
eğitimde birlik ilkesi dinamitlenmiştir. Toplum
geriye doğru götürülmek istenmektedir. Kutsal din duyguları, siyaset için kötüye kullanılmaktadır. Aydınlanma toplantılarında özellikle bu olgular üzerinde durulmuştur. Ayrıca, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar da yazarlarımız tarafından irdelenmiştir. Aydınlanma toplantılarında Cumhuriyet
gazetesinin temel yayın ilkeleri üzerinde durulmuş, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan bugüne kadar gazetemizin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı anlatılmıştır. Bugün siyasal iktidar, devlete karşı sürekli gerilim yaratmaktadır. Cumhurbaşkanı’na,
silahlı kuvvetlere, üniversitelere ve yüksek
yargı organlarına karşı gelmekte, sürekli kavga ortamı yaratmaktadır.
Bugün laik cumhuriyetin temel ilkeleri ve
ülke bütünlüğü tehlike içindedir.
Bu durumlar karşısında Cumhuriyet gaze-

tesinin iki temel çizgisi açıkça belirtilmiştir.
Bu temel çizgiler şöyle özetlenmiştir.
Birinci ilkemiz, Atatürk’ün kurduğu Laik
Cumhuriyet’in korunması ve savunulması için
yılmadan mücadele edilecektir.
İkinci ilkemiz, Kuvayı Milliye ruhu ile kurulmuş olan vatanımızın bütünlüğü, toplumumuzun birlikteliği korkmadan ve yılmadan
savunulacaktır.
Bu ilkelerimizin açıkça ortaya konulması yurdun dört bir yanında yaptığımız bu toplantılarda, heyecanla, coşkuyla ve övgüyle kabul
edilmiştir.
Bu toplantılarımızda bizlere yardımcı olan
Atatürkçü rektörlere, belediye başkanlarına,
sendika liderlerine, tüm sivil örgütlere, ADD
ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şubelerine CUMOK’lara toplantılarımıza katılan gençlere ve tüm halkımıza bir kez daha
teşekkür ederiz. Atatürkçüler ölmez, Kuvayi
Milliyeciler tükenmez.
Yeni dönemde yeniden birlikte olmak
umuduyla.
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