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emperyalist gevreler elerin
bir nefes alabilirler arhk...
Bundan böyle TilrklYc'nln
tüm gtkmazlart hal oltlu do'
mektirt lgsizlik sorunu, dr;
borglar, gerl kalmr$Irlt' sort
bulilu böyletlkle... I)evilüas'
yon baqarrya ula$tr llakkt
Keskin'in vatandaghktan gr-
kartrlmasryla. nNurlu ufuk-
larr semeresinl vermlg oltlu
AP iktitlanrrs. Tüm igbir'
likpi AP iktlilarrnrn, faFist
gä0lerin gözleri aydlrn ...Yrl
lardr Türkiyetyl grkmazs so'
kan, Türkiye halklarrnt em'
peryalistlere pepkep geken
bir arlamilan kurtultlular: Pe
hahhk, efitim sorunü, trafik
derrti artrk söz konusu do.
tililir.

NEDEN, ruiginr

D eki, neden, nigin alaroz edil'
ll ai Hakkr Keskin? Ne YaP'
r mtstt?

* Arnerlkan dolarlafiYla Bag-

wmh koltufun+.+ssl#H::l

@ffi e*Hr"ra",ffiii*lff äffitäo
kardeglerine Yirmialh milyon
kredi mi agmr6tr?

- Yabancr gazeteeilere' utan'
madan, srkrlmadan eAmerikan
severim' mi demigti?

- Yeraltt ve Yerüstil kaYnak'
tarrmrzl mI satmt$tt Amerika"
ya?

- Vahut, emPerYalistlerin ve
onlarrn yerli uPaklannrn baskr-
sryla devalüasyona ml gitmigti?

- Srrf düsüncelerinden ötürü
sanatqtlart zindanlara mt t tk-
trrmrStr; seyahät haklannr mr
krstt lamtptt ' l

Tek kel ime i le I IAYIR!.. '  Ha'
yrr. günkü, Yukanda straladr'
ärm maddelerin hig biri Türki-
ye'de sug saYrlmamaktadtr. $a-
yet Hakkr Keskin bunlart YaP-
mrg olsaydr, grkartrlmaYacaktr
vatandagltktan...  Bunlar, bu say
drklanm gayet olapandr Tür'
kiye'de. Bunlart yerine Setir'
meyenler, AP iktidartntn natä.
rrnda vatan ve millet hainidir-
ler, bölücü vb anargisttirler....
Siyasl polisin eli her an Yaka'
lartnda olur böylelerinin.

ll ihayet llakkl ßeskln va'
Htanda;hktan grkartrldr.
I! Fasist ' kaPitalist ' Hskfu Kest(in

ne Ynpmf$tl ?
rÜnn sueu

I Fte, Hakkr Keskin'in tüm
I sugu bu... Yani, AP tktida'
I rtntn programtnda Yer alan

bu maddelere kargt gtkmast...
rAmerikansevert deäil, eVatan-
sever, olmast.. .  Olacak gey ml
yani... cNe mutlu Amerikan-
severim' sözünün ufuklartmtzt
serdrät bu ortamda, rVatanse'
verr olmak hal rBizleri '  aneak
ve aneak dostumuz ve müttefi'
kimiz Amerikaltlar kurtarrr Pa'
rolasrnrn öttüEü yurdumuzda,
lSei - Köylüden bahsetmek; on-
lardan yana gkmak.r cTürkiYe"
nin tek kurtulus yolu: tsci '
Köylü ikt idandrrr demek...  Bu
düpedtiz hainliktir i$te t Bunla'
rr söyleyeni derhal qtkartacak'
srn vatanda$hktan. Tanrr koru'
sunt Bunlarr Amerika duyarsa
halimiz niee olur sonra,

1943'de Trabzon'un Hamst kö'
yünde doäuyor Hakkt Keskin
Her köy gocuäu gibi, onu da se'
falet kargrhyor, doäar doämaz.

Okuma olanaSt tesadüfen ga'
Iryor Hakkr'ntn kaPrsrnr. Ve
deSerlendiriyor bu tesadüfü ko'
ea yürekli köy delikanltst... O-
kuyor... Okuyor. Okudukga da
görüyor gergekleri bir bir. Ka'
dercilik oyununun ne demek ol'
duäunu görüyor ve bag koyuyor
bu yola Hakkr. Tüm Türkiye
emekcilerinin kurtuluglan igin

emänsrz bir ravaY Sgryor igblr'
likeilere kar;t.

Sonra, gahqkanltftnln semere'
si ona AlmanYa'da tahsil Yapma
imkänrnr saäiryor. Yrllardrl Al'
manya'da tahsilde. Bir Yandaq
ot rrvo", bir Yandan da TürkiYe'

de emekqi halklarrmrza YaPrlan
zulümleri türn dünYa halklanna
duyurmaYa galtPrYor. Ve Alman-
va Türk öürenci Federasyonu'
nun (ATöf) genel ba$kanhälna
getiriliYor'

is,PYn tur. SqSüUGl
rffi1,i,*tffii;*l**l *'' 'u'l

! ste. Hakkr'nrn emekgilerden
I y"tt" olugu gileden grkartt-
l1'or, igbiriikei iktidarr. Ve

deriral- vatanda$hktan Crkartt'
vott"r Hakkr Keskin'l' Hern

äu frie bir sebeP gösterilmeksi-
zirr; iam"mun keYfi ola13k't

$imdi tüm isqi ve köYlü ola'

r"i biraz düPünmemlz gerekl

Bizden Yana olanlara Yaprlan
bu haksrzhklara seYirci mi kal'
rnahYtz? Yoi<sa heP blr olug- 19'
nirti[gilerin kar;tsrna mr dikil-
meliyfz? Elbetteki seyirci kal'
mryacaärz. Ve bu faqist gidige

aur demek isin sonuna kadar
mücadele edeeeäiz

Mahmut BAKSI
BEBLIN


