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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ�’n�n üyeler�, gönüllüler� ve gençler� Gazetec� Uğur
Mumcu’nun katled�l�ş�n�n yıldönümü ve Türk�ye'n�n y�t�rd�ğ� aydınları anısına düzenlenen
28. Adalet ve Demokras� Haftası’nda, 29 Ocak Cuma günü onl�ne olarak b�r araya
gelecek.  

Türk�ye’n�n adalet, özgürlük ve demokras� özlem�n� b�r kez daha hatırlatan bu öneml�
haftada düzenlenecek onl�ne etk�nl�ğ�n ana konusu �se ‘’Herkes İç�n Adalet ve Demokras�’’
olacak. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ�’n�n üyeler�, gönüllüler� ve gençler� Uğur
Mumcu, Muammer Aksoy, Çet�n Emeç, Turan Dursun, Bahr�ye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı,
Nec�p Hablem�toğlu, Al� Tatar ve y�t�rd�ğ�m�z tüm aydınlarımız anısına düzenlenen 28.
Adalet ve Demokras� Haftası �ç�n 29 Ocak Cuma günü onl�ne olarak düzenlenecek
etk�nl�kte b�r araya gelecek.  

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ�, demokras�, adalet ve özgürlük uğrunda can verm�ş
aydınları anarak gerçekleşt�r�lecek sem�nerle demokrat�k k�tlelerle buluşmayı hedefl�yor.
Türk�ye’n�n adalet, özgürlük ve demokras� özlem�n� b�r kez daha hatırlatan bu öneml�
haftanın ana konusu ‘’Herkes �ç�n Adalet ve Demokras�’’ olarak bel�rlend�. 

“Adalet ve demokras�n�n savunucusu olacağız"Adalet ve Demokras� Haftası kapsamında
açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ� Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel “28.
Adalet ve Demokras� Haftası kapsamında ülkem�zde adalet ve demokras� uğruna hayatını
kaybeden başta Uğur Mumcu olmak üzere canlarıyla bedel ödem�ş tüm demokras�
şeh�tler�m�z� anacağız, onların Atatürk’ün gösterd�ğ� la�k, demokrat�k ve çağdaş b�r Türk�ye
hedef�ne g�den yolda ölümsüzleşen anıt �s�mlerd�r. F�k�rler�yle yaşayacaklar.“ ded�.
Sözler�ne adalet ve demokras�n�n günümüzdek� durumuna değ�nen Yüksel “Günümüz
Türk�ye's�nde adalet ve demokras� kavramlarının halen sorgulanıyor olması çok üzücü.
Ülkem�z hala anayasada bel�rt�ld�ğ� g�b� demokrat�k b�r hukuk devlet� değ�l. Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneğ� olarak adalet ve demokras� kavramlarının önem�n�n toplumumuzda
anlaşılması ve yerleşmes� �ç�n gerekl� olan çalışmaları her zaman yaptık ve yapmaya
devam edeceğ�z. Dün olduğu g�b� bugün de toplumdak� herkes �ç�n adalet ve demokras�n�n
savunucusu olacağız. Gençler�m�z�n bu konularda b�l�nçlenmes�n� sağlayarak, ülkem�zdek�
adalet ve demokras�y� hep b�r adıma öteye taşıyacağız. Bu yüksek sorumluluğun
b�l�nc�nde olarak 28. Adalet ve Demokras� Haftası’nda şubeler�m�z ve demokrat�k k�tleler �le
b�rl�kte çeş�tl� onl�ne sem�ner ve etk�nl�kler �le b�r araya geleceğ�z.” ded�.


