ni görüyoruz.
Ülkemizin Başbakan’ı “KaYayın
Tarihi : 08.03.2013
dın-erkek
eşitliğine inanmaSayfa : 2
dığını” söylüyor. Bir AKP milletvekili ise kadınlarımız için
yaşamsal önem taşıyan Cumhuriyet devrimlerinin ortadan
kaldırılmasını, kadınları yeniden “kul” düzeyine indirge-

yerinde baskı, sömürü ve şiddete maruz kalırlarken “Atatürk Devrimleri”nin onlara
sağladığı kazanımlar birer birer ortadan kaldırılıyor. Kadın hakları, AKP iktidarında çok ciddi tehditlerle karşı karşıya...
Anne-çocuk sağlığında-

yor. Başbakan da her fırsatta “kadınların en az 3-5 çocuk doğurmaları” önerisini
yineliyor.
Kadına yönelik şiddete ilişkin artan “farkındalık” ve
“duyarlılık”tan söz ediliyor
ama her yüz kadınımızdan 39’u
hâlâ “eşleri tarafından dövül-

Suriye, Pakistan ile İran’ın gerisinde kalıyor.
Sayıları daha da artırılabilecek gerçekler ortada iken
kendi kendimize içtenlikle “8
Mart 2013 Dünya Kadınlar
Günü kutlu olsun” diyebiliyor muyuz?

Aydın Aybay’ın Ardından
ALEV COŞKUN

P

rof. Dr. Aydın Aybay bilge bir insan,
engin bir hukukçu, gerçek bir aydınlanmacı ve
Atatürkçüydü.
Aydın Aybay’la yakındım. Yaşamımda
onunla üç kez kesişme oldu.

Orijinal Boyut : 18 * 32 cm

Öncelikle kardeşi değerli kamu hukukçusu
Prof. Dr. Rona Aybay
ve sevgili eşi Burçin
59’lulardandı ve sınıf
arkadaşımızdı.
İkincisi 1964’te
MSB Kanunlar ve Kararlar Dairesi’nde ye-

dek subay olarak askerlik görevimi yaparken,
Aydın Hoca ile yedek
subay teğmen olarak
aynı dairede çalıştık.
Üçüncü kesişme
Cumhuriyet gazetesinde olmuştur. 1992’de
İlhan Selçuk ve ekibi

gazeteye yeniden gelişlerinde, yeni yönetimde bana yönetim kurulu
başkanlığı verildi. Gazetenin karmaşık hukuk
sorunları vardı, baş hukuk danışmanımız Prof.
Aydın Aybay’dı.
1993 yılında Berin
Nadi liderliğinde Cumhuriyet Vakfı’nın kuruluş çalışmaları başladı.

Cumhuriyet Vakfı’nın
resmi senedini, vakıflar hukuku konusunda
tartışmasız otorite olan
hocamız Prof. Dr. Aydın Aybay hazırladı.
Cumhuriyet
Vakfı’nın ilk yönetim
kurulunda yer alan Aydın Aybay, tam 20 yıldır kesintisiz vakıf yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyordu. Bu
uzun dönemde daima
Cumhuriyet ilkelerine
bağlı ve daima Cumhuriyet gazetesini düşünen bir tutum almıştır.
İlhan Selçuk’un
2011’de aramızdan ayrılışından sonra Cumhuriyet Vakfı’nın doğrultusunun sürmesinde önemli katkısı olmuştur.
Prof. Aybay emekli
oluncaya kadar İstanbul Hukuk ve İstanbul
Siyasal Bilgiler fakültelerinde çalıştı.
Prof. Aybay hukukçu olarak eşya hukuku,
borçlar hukuku ve vakıf hukuku üzerinde
eserler verdi. Kardeşi
Prof. Rona Aybay’la
birlikte yazdıkları Hukuka Giriş kitabı bu
konuda önemli bir eserdir.
Aydın Aybay, Atatürk ilkelerine bağlı,
aydınlanma felsefesine inanmış, aklın öncülüğünü öne çıkaran bir
aydınlanma emekçisiydi. Sol düşünce değerlerinden hiçbir zaman
ödün vermedi. Bakın
Prof. Aybay bir yazısında “süper güç” ve
işbirlikçileri konusunda şunları yazmış:
“Emperyalizm pençesini geçirdiği her
ülkede ilk iş olarak
sömürüsünü kolaylaştıracak yerel ortaklar arar. Bu arayış daha hedeflenen
ülkeye el konulmadan önce, türlü yollar
ve yöntemlerle orada
yaşayan ‘yerel işbirlikçilerini’ bulma ve
eğitmekle başlar” diyerek doğru saptamalar yapmıştır.
Aybay, Mustafa Kemal ideallerine candan bağlıydı Aydınlanma felsefesini içtenlikle özümsemişti.

