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HABERLER

Taziyeaejtertnden: Biz aydinligini yükleyipomuzlanmiza, sÖzveriyoruz, alhimiz yukarda/. Tesekkür ediyo1;]JZ
senin sesinle; "Tann'nin kullandiklan ile Tann'yi kullananlan ayirmamizi daha kolaylastirdigin için..."

.~ -~

'~QylemleriniiiJjayral~ yapbli.' "
Celal Karaca (Havza- Tersakan . oi!~
Gazetesi Yazan): HerAtatür~çii','1;,~;;
öldürüldügÜnde ayni soru sonilip;;
Kim öldürdu? Kimin, öiaürdügÖhli~

aslindahepimizbiliyolllf. ,\i ..;~r'~°1i'
Karanliktan zevk alan, aydinlMan'
korkanlar öldürdu. .

Alptekin Cebe (Yazar): Öl~ürdük
saniyorlar! Böyle ölünmez ki...
Öldürürler belki seklen, fakat,
ölümsüzlügÜn yasanti öyküsüdür'"
aslindabu... '
Izmir Büyüksehir Belediye Baskani
Ahmet Piristina: Degerli Ho~am,
katiksiz bir cumhuriyetçiyi ve J',
Atatürkçüyü kaybetinenin derin,
üzüntüsünii, acisini yasiyoruz. . .

Dostlugunu özleyecegiz. tikelerini:

yasatacagiz'!i
Emekli Albay Ismet Koçoglu: "
Si:i;ler bu millet ve vatan için ölen
büYük sehitlersiniz. Yerinizceim~t
olsun. Nur içinde yatiniz. ., ,.

. Bati,RadyoYönetimKurulu'
Baskani Hüseyin Arslan:
Laikligin ve demokrasinin,
savunucusu Prof. Dr. Ahmet~\ !
Taner Kislali'yi kaybetinenin '0\'
üzüntüsü içindeyiz. "'~!in
Dileriz bu son olur. Aydinlik bir .J,
gelecek için Cumhuriyet gazetesinip
yaninda oldugumuzu yürekten '
bildiririz.

Handan Kümlktlioglult.R1Istanbul
Haber MüdürlügÜ):Sevgili Kislali...
Sen giderken i.imutyorguii düstü, ama
yenilmedi. Çalmak için isir yüregini
köstebekler kaldinp kana boyali
baslanni, kayboldular kendi
karanliklannda. ,Biz aydinligini
yükleyip omuzlanimza, soz
veriyoruz, alrumiz yukarda. Tesekkür
ediyoruz seninsesinle; "'i:ann'mn
kullandiklan ile Tann'yi kuU,ananlan
ayirmamm daha kolaylastirdigin.. " ..
için... . "0'
Mefaret Erdogmus (E. Ögretinen): '

.Sevgili Hocam; artik yazilannizi
okuyamayacagim. Içim sizliyor, size,
Ugur Hoca'ya ve daha nice
aydinlanrmza. Yoliiii açik olsun.

Bayrak biz gençlerin elinden
düsüriilemeyecek.
Av. Sema Kendirci (Türk Kadinlar
Birligi Gen. Bsk.): Sevgili
Cumhuriyet; laikligin, demokrasinin,
cumhuriyetin yilmaz savunucusu
degerli hocanizin kaybindan
duydugumuz aci sonsuz. Sizlere
bassagligi diliyoruz. Ancak sunun da
bilinmesini istiyoruz ki; asla yalniz
degilsiniz. Daimaöldürülenlerin
söylemlerini sizinle birlikte bayrak
yapacak dostlanniz var ve var olacak.
Ulusumuzun basi sag olsun.
Abdullah Emre beri (Eski CHP
Nigde Senatörii): Degerli Cumhuriyet

ölmezler arasma kansmistir.
Ap.ilanrmz, yüreklerimizde ve
belleklerimizde taptaze. Hiçbirinizin
bosuna ölmediginizi görecegimiz
günler yakindir. Önünde saygiyla
egiliyor, alnmdan öpüyorum.
Arif Çavdar (ATASEV Bsk.): Sevgili
Dostum, erdemli ve zarifkisiligin1e
bayragi hep önde tasidin ve fakat
davanin bayraktan oldugunu
hissettirmedin.. Pek az kiside
görebildigim essiz tevazuunla herkese
örnek oldun. Dogrusu, hedeflerini
sana yönelttnekle 12'dei;ivurdular.
Siradakiler nöbetini devir aldilar.
Giderek sayilan artan bu inançli kitle
hayattayken sen rahat uyu. Tann
ulusumuza sabITversin.
Kuruculanndan birisi oldugun
ATASEV ebediyen yasatilacaktir.
Dinçer Sümer. Sevgili Kislali, acimiz,
anlatilabilir gibi degil. Ardinda
biraktigin isik. gücümÜZII,
umudumuzu. yannlara inancimizi
aydinlatiyor. Simdi, bu ülkenin
insanlan olarak, daha bilinçli ve
sorumluyuz. Rahat uyu güzel insan.
llyas Aslan (E. Astsubay, ADD üyesi):
Türkiye çok degerli birbilim adamini
daha sehit vermistir. Bu sehidimiz
gerçek bir Atatürkçü, gerçek bir
Kemalist idi. Saygideger Kislali sizi
hiç unutinayacagiz. Sayin savciyi
suçlayarak Merve Kavakçi'yi

genç yasinda aynlacaklar.
Ekrem Güldogan; Sevgili güz~l
insan, seni katlettigini sanan
karayobaz çetesi yaratinakistedigi
karanlikta bogulacaktir. Senin
ilkelerin ilkemiz,hedeflerin
hedefimizolacaktir. Dün Ugur
Mumcu'yu katledenler farkinda
olmadan binlerce Mumcu yaratti.
SeniöldürdügÜllü sqiian insanlar da
bugün milyonlarca Kislali yarattiiar.
Düsünce ve fikirler ölümsüzdür. Sen
her zaman kalbimizde yasayacaksin.
Güner Erçin, A. Kaya, V.Bozkurt:
Sayin Kislali, egitirnci olarak
inandigin fikirlerle genç beyinleri
egitIneye devam ediyoruz, edecegiz.
Zincirden kopma yok! Kalbimizdesin,
rahat uyu sevgili hocamiz.
YusufÇam: Bü~ devrimci, güzel
insan. Ruhun sad 91sun~Aydinlan
öldürülmüs memleket, baykus. sesleri
gelen viraneye bem;er. Nuriçinde yaI.
~adi ~"luncu~~u~~ev:let B~~ni):
Ulkemizin yetistirdigi degerli bir
bilim, fikir ve siyaset adamini menfur
bir saldin ile kaybetinenin
üzüntüsünü yasiyoruz. Öyle
zannediyorum ki bu cinayet
Türkiye'nin huzurunu bozmak
isteyenlerin eseridir. Siddetle kiniyor,
suçluIann bir an önce yakalanmasini
diliyorum.
Dr. Nazif Topalogln (DSP Mugla

cumhuriyete, laiklige, d~Vrimcilige
yapilmistir., Bjz Kemi;ilistler., sizden
aldigirmz isigi daha da ileriye
götürecegiz; Aninizin, tüm Türkiye
halkina isik tritacagi inanciyla
saygIlar sunanm.
Asli Ekmekçi (ILEF Ögrencisi):
Sevgili Hocam; Iletisim Fakültesi'ne
ilk adim attigim günlerde sicacik ve
incecik tavnnizla kucaklamistiniz
bizI. Ve iki yil boyunca sizden
aldigim derslerde sizden ögrendigim
temellerle Yasarmma bir yön vermeye
çabaliyorum simdi. Si:z;bize her
zaman tesekkür ederdiniz. '
Söylediginiz her fikirde, her
samimiyetinizde. Ve simdi bizler size
tesekkür ediyoruz. Yoklugunuza
alisamayacagimizi bile bile...
Sebahattin Çakmakoglu (MSB):
Sayin Prof. Dr. Ahmet Taner
Kislali'nin menfur suikasta maruz

kalinak suretiyle vefatl11m teessürü
içerisinde Cumhuriyet gazetesi
ailesinin acilanni içten paylasiyor,
engin taziyelerimi ifade ediyorum. Iyi
yetismis bir deger olan, okuyan,
yazan ve konusan, seçkin kisiligiyle
sevenleri büyük üzüntülere birakmis
olmasi dolayisiyla rahmet diliyor,
sabir ve teselli vermesini yüce
Allah'tan diliyorum.
Ali Fuat Kihç (Isçi Emeklisi, ADD
Üyesi): Degerli agabeylerim, sizler Sürecek


