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Kopunp
utttWml?n.."
rBakanlar Kurulunun 1ß Temmuz 19?0 gün ve 7/967 sa$r
tararr ile vatandagh$rnrn kaybetttrildiSi bitdirtlmektedir.
Bitgi
edlnmenizi ve elinizde bulunan nüfus hüviyet eüzdommzr en liusa
zarnanda Bagkonsoloslu$umuza tevdilni selämlanmla rlco ede
rimr. lmza: ßerlin Bagkonsoloslufundr Maiyetto l. Srmt Kon.
rolos Zeynel Gelik.
ßay Zeynel $elik imzalamrg göndermlg bu Türk vatandagb.
Sndan koparrhp atrlma belgesini... Haklu Keskin almrg Konso.
los Beyin selämlariyle birlikte!.. Blr de rica var yerine getlrile.
eek, Türhiye vatandagh$lnr gösterir nüfus hüviyet cüzdanrm cen
krsa zamanda:r Baqkonsolosluia getirip sunmak. Hani, tegekklir
edercesine, bir armafan verircesine! Aman ne M ettlniz de beni
Türk vatandaqhfrndan grkardrmz der gibi!
Ama Hakkr Keskin yapmarmg bunu gimdiye dek. Yapmryb.
cak da..l' Qiinktl'Häkkr Keskin kendinl Türkiyenin bir insanr, ,btr
pdngäri.sayrfOr.i Hem. herkesten daha gok, dahe lnangh olaraß.,.
IIig defilse bu kararr verenler, kendisine nselämlarla> bildirenter
kadar... Kabul etmiyor Türklükten atrlmak, Atatürk Gtmhurt
yetl votandaqhf:ndan uzatrlagtrntnoah karanm. Yalnrz o detll,
ßerllndeki, AlmanyadaH büyttk bir öfrenci, twl gogunlufu dr
kabul etmiyor. fürkiyedeki
biltnglt bak n&nlar1 aydrnl&r, ya'
zarl&r, ö$renciler, lFqiler de.,.
Sugu neydi Hakkr'nrn? IIak rra,msk! En ba#e bu! Sonre
halünnr bilinglegtirmeye gahgmak. lnsanlanmEür haklarrm arar,
hesap ßorar blr hsle getirmek tgln didtnmek. 'Hem lyi, bagarrü
bir öirenci olmak, hem de toplrmr hayatrnda bfu ünder ldgüüi
taqrmak. Kendini, yannlart, dahe yararh görevlere hazrrlamak.
Sug budur... Geriye kalan bir takrm hikäyecikler! lnamlmaz ma,
salcrklar! Koskoca bir Bakanlar Kurulu hiksyecikler, masalerk
Iarla oyalanrrsa, Berlin Bagkonsolostri$"ucgetir n[ifus cüzdamnl
hem de gabuk ha.r diye garip bildirilerle bir fürk gencinl bu
kadar gabuk yurttaghktan atacafina lnanrrsa klgl böytesine müt,
hip btr haksra[ga nasrl bagkaldrrrnad
Vctandaqhktan atmak igln bula hula bir Haktn Kegkin'l ml
hnldular. Nerde Mrgrrdrg Efendi? onun gibi daha nicelerl! so.
rulär soruluyor agrk agrk, yazrlar yazrhyor agrk agrk, bir bir di,
ziliyor altrndan kan<rlmaz alrrhkta suglandrrma sorulan... Adam
hankalardan gu kader.pars gekrrig, tu tu gu yetkin Hsilerle ly
ttirliBi kumug, hükümeuerdevlrmig,
polifika odamlan yarat
n?r., sonra da kagmrg Stürn$ milyonlarla. Ne yamt veren ysr, ne
hesap goran! Ne de adr gcgen cfendiyi Bakantar Kunrluna verip
vatandnqhktan ottrran!..
Trabzonun Magka ilgesinin Hamsi köyünden tg43 dofumlu
bir geng. Köyde do!.mug büyümüg, zorluklarla okumup, yetiqmig.
rtr$'abeysininyenma Almanyaya gitmig, Hamburg'da hem gahgmrg
Irem ösrenim yapmrg. örgüfler kurmug, tehlikeli bir solcu san
yrlmrq almanyadaki ehariciyeci> lerimizin gözünde... (Nasrt olur
ela bir üniversiteli geng, iggilerle yanyana gezer, aynl masada o
turup yemek yerr diyenlerin dügmanhfrnr gelonlg. Uysaymrg on.
lann'dediklerine,
cslz ö$renciler kendr aramzda ne ysparsanrz
yapm, ama lggilerle ilginid kerin, yoksa yakanrn elimden kur,
taramazsrnrzu gegidinden gözdailarlna aldrrsaymrg, mesele yoli.
mu9.
Berlln Hür Üniverdite Devleüer ve siyast Huku[ profesörü
Dr. ßomen Herzog, e... yabancr öirencilerden, hattä ayni zaman,
da normal gahgkanhsln üzerindeki alman öärenciterden dahi
daha gabgkan blr öE,encidip demig igte... t{ür Bertin üniver.
sitesi RektörlüS'ü cTürk hükümeti nezdinde bu karann haldrnlmasr yönünde gerekll giripimlereD gegmig bile rbu karar kar.
prsrnda derin hayret ve tizüntüIerinir belirtmig. Demek smadan
hir öirenei de degil bu Keskin. Bir serüven arlamr, bir dalgacr,
bir aylak, bir igo yaramau kigi olmaktan uz*k. Hem öyle otsaydr
bagma hig gelir miydi böyle geyler? Bu bozuk düzen toplumunun,
bu cici demokrasinin aradrfi, benimsediBi. ön pläna grliardrft bir
<aydrn .gengr olurdu hemen!
Bakrq Hakhr'nrn tercäman olarak gatrgtrfr fabrikadald rürh
lggiler no demigler? cYüksek tahsil görmüg bir insanrn iggilere
en aiu bir isgi kadar ya[rn olmasr mrymrg kötü? Haklarr yenen,
eallen, dll bilmiyenlere sahip grkmak mryrrut hötü? &renlekett.
m_idn kalhnmasr, hallnrirrzrn relahr lgin beslenen fildrler miymig
kötü? Bir kimsenin bu dereee yurdunu sevmeni miymis zararh?r
Bu ronrlsr boglukta ks,lacah-
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(Ba,:tsdrafr1 inci cahifealol
kültesinde ortak bir basrn top'
lantrsr düzenliyen Teknik Üniversite öprenci Birliäi Bagkaru Gökalp Eren, Hukuk Fakültesi OE'
renci Cemiyeti Ba$kant tbrahim
Fakültesi Talebe
özlem, iktisat

@nirt#ti tdsk

Gündüd.

lerdir.
öErenci Cemiyetleri Baskanlan,
Berlin Hür Üniversitesi Basrn Dai
Adolf Straus
resinden aldrklan
imzasryla qönderilmis bir mektupta, .Hür Üniversite Rektörü Bertin Htiküriietl Baskanhämdan iets
kurularak
leri Bakamyla iliski
bu aradakl süre'igerlstnde llakkl
Keskin'e kaybettirilen vatandaghfrndan ötürü hie bir zararm gelmemesi yönünde de gerekli olan
glrlsimlerl yapmrstrr" dendiEini
belirtmiglerdir.

