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Ekrem Ek?i’nin yürüyerek girdi?i ?stanbul
Emniyeti’nden cenazesi ç?kt?!.. Ekrem, 12 Eylül
1980 darbe sabah? Bayrak Harekât? kapsam?nda
a?abeyinin evinden gözalt?na al?nd?… ?stanbul
Emniyeti (Gayrettepe) Siyasi ?ube’de gördü?ü çok
a??r i?kence sonucu, 14 Ekim 1980 günü, polis
taraf?ndan b?rak?ld??? Haydarpa?a Gö?üs
Cerrahisi’nde hayat?n? kaybetti.

Aç?klama
Ekrem Ek?i’nin yürüyerek girdi?i ?stanbul Emniyeti’nden cenazesi ç?kt?!..
Ekrem, 12 Eylül 1980 darbe sabah? Bayrak Harekât? kapsam?nda a?abeyinin evinden gözalt?na al?nd?…
?stanbul Emniyeti (Gayrettepe) Siyasi ?ube’de gördü?ü çok a??r i?kence sonucu, 14 Ekim 1980 günü, polis taraf?ndan
b?rak?ld??? Haydarpa?a Gö?üs Cerrahisi’nde hayat?n? kaybetti.
Nöbetçi uzman doktor, Ekrem’in “Beni bu hale polisler getirdi ama ben kazand?m” dedi?ini, müdahale ettiklerini ancak
kurtaramad?klar?n? söyledi.
Ekrem’in naa??n? alan a?abeyinin 18 Kas?m 1980’de ba?latt??? adalet aray???, devletin i?kenceci memurunu koruma
barikat?n? a?amad?.
1980’den 2020’ye, Ekrem’i i?kenceyle katleden polislere verilen kesinle?mi? cezalar infaz edilmedi; korundular, kolland?lar. 40
y?ld?r adalet sa?lanamad?.
Dosya yeniden Yarg?tay’da!
Ekrem, ?TÜ Mimarl?k Fakültesi ö?renci temsilcisiydi…
Ayn? zamanda sokaktayd? da Ekrem; gençli?in demokratik üniversite ve antifa?ist - antiemperyalist mücadelesinin önderi,

insan?n insana kullu?unu yok etme mücadelesinin sosyalist bir militan?yd?. K?sac?k hayat?n?n kendince önemli bir an?nda,
“Bundan sonraki ya?am?mda devrim ve sosyalizm için mücadele edece?im” demi?ti, öyle de yapt?.
Ve 40 y?l sonra; biz Ekrem’in arkada?lar?, 12 Eylül fa?ist barbarl???na direnen bütün devrimcilere ithaf etti?imiz bu kitapta,
sevgili yolda??m?zla ilgili an?lara, izlenimlere, i?kence davas?n?n seyrine ve dönemin de?erlendirmelerine yer veriyoruz.
De?erli Hocam?z Prof. Hande Suher, 2010 y?l?nda yay?mlad??? kitab?nda Ekrem için “… kollar? k?salm?? fakat dü?meleri ilikli
ceketiyle bu patavats?z, sözünü esirgemeyen fakat sayg?l? ve mert çocu?u hiç unutmad?m” diye yazm??t?.
Hiç unutmad?k, asla unutmayaca??z, unutturmayaca??z!
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{tab EKREM'in K?TABI}
Ekrem Ek?i, 12 Eylül’de saflar?m?zdan ilk kopart?lanlardand?.
Biz, elinizdeki kitab? haz?rlayanlar, gençlik y?llar?m?zda mücadeleyi ve hayat? Ekrem’le birebir ya?ayan, payla?an, Ekrem’in
yolda?lar?, arkada?lar?y?z.
Ekrem’in Emniyet 1. ?ube’de gördü?ü i?kence sonucu hayat?n? kaybetti?i 1980 y?l? dahil, katledilmesini protesto etmek ve
an?s?n? ya?atmak için, a??r bask? ko?ullar?na ra?men gazete ilanlar?, duvar yaz?lamalar?, okul boykotlar? gibi etkinlikler
yap?ld?. Sonraki y?llarda büyük kitlesel toplant?lar, 14 Ekim’lerde Karacaahmet’teki mezar? ba??nda anmalar düzenlendi. Bu
bulu?malarda, bir belgesel film yaparak ya da bir kitap ç?kararak, Ekrem’in an?s?n? ve mücadelesini yeni ku?aklara
aktarman?n sorumlulu?umuz oldu?u dü?üncesi hep dile getirildi.
Geçen y?l?n ekim ay?nda, Ekrem’in katledili?inin 40. y?l? olan 14 Ekim 2020’de bir kitab?n yay?mlanmas? için somut
haz?rl?klara ba?lad?k. Bu çal??malar içinde, Ekrem’in e?i sevgili Sefariye Ek?i’den vekâlet alan, kolektifimiz üyesi avukat
arkada??m?z Kamil Tekin Sürek, adeta arkeolojik kaz? yaparak 40 y?ll?k dava dosyas?n? ortaya ç?kard?. ?leriki sayfalarda
okuyacaks?n?z, san?k iki polise verilen kesinle?mi? cezalar?n infaz edilmemesi için akla gelmeyecek yöntemler uyguland?,
katiller korundu, kolland?. ?imdi dava tekrar görülmeye ba?land?, Yarg?tay ve di?er a?amalar?n? birlikte takip edece?iz.
Kitab?m?zda Ekrem’in arkada?lar?n?n ve hocalar?n?n yaz?lar?n?n yan? s?ra, ayn? dönemde i?kencede öldürülen Hasan

Asker Özmen, ?lhan Erdost, Mustafa Hayrullaho?lu ve Süleyman Cihan’?n direni?lerini de okuyacaks?n?z. ?üphesiz i?kencede
kaybettiklerimiz sadece bu devrimciler de?il, ancak biz siyasi grup ayr?m? yapmadan ula?abildiklerimizi ya da ça?r?m?za verilen
yan?tlar? derleyebildik.
Kitab?n sonuna Türkiye ?nsan Haklar? Vakf?’n?n (T?HV) haz?rlad???, 1980-1995 aras? i?kencede ve cezaevlerinde
öldürülenlerin-ölenlerin sayfalarca uzayan listesini koyduk.
Haz?rl?k çal??malar?m?z Covid-19 küresel salg?n? nedeniyle istedi?imiz gibi yürüyemedi, ancak dostlar?m?z?n, özellikle
Sosyal Ara?t?rmalar Vakf?’n?n (SAV) deste?i i?lerimizi kolayla?t?rd?. Çok te?ekkür ederiz.
Katk?da bulunan, makale yazan, belge gönderen bütün dostlar?m?za te?ekkür ederiz.
Ekrem Ek?i Kitab? Kolektifi
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