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tgiqlert Bskanhg'r, Ntifus ig'
leri Genel M{idtirtüäünden muta 01uP, bu kerrö rnemurlyeti'
mius gslen 3 Agu$üot 1Y/0 g'ün
ve $b. g*781181W1-3/6041 sä
yrlr yaada, 403 saYrlr kanunun
*5 lnct maddesinln (8) fikrast
uy8flnce,, Bakanlar Kunrlimun
16 Tcmmua t910 gitn ve ?/967
eayfi kü,ren ils, vatandastt$l'
bildiril'
nrzr kaybettirtldtsinia
meküedir.
Ellgl edinmenlzt ve elirizde
bulwran Nüfus IIüviYet Üüzda
nrmä em krsa zamända Ba$'
koneoloslu$umuza tcvdiini se"
lämlarrmla rlca ederlm"
Zev*"l Qelik (Maiyette l.
Srilf KonsolÖs)
<lgte'vatandagli$tmra böYle
Buraels a'
kaybetüifiliYorduk.
grkga görtfldti*ü gibl Yurdumuz
da Ce$itli &uruluolar birbirleri
nin lglem ve davraruglarmdan
habersiz olarak kararlar alabi'
liyorlardt. Bakanlar Kurulunca
i6 Tetnmu"z 1970 tarihtnde ka'
rar alryor, iki gtin sonra Mil'
tl Sarrunma BakanhEt tara^fin
dar repoflünun kahul editdiäi
ns dair bir yazr YaztItP bana
bitdiriyordu.tt
Vatandaglt$tm hangi xanu
nun, hangl maddesi uyarmca
kal&rilmEhr. $tmdt onu' gö'
relim:
403 sanh Vatanda;ltk Kanu'
ffrnun 25' maddsstnln rcl ttt<
ra.sr aynen göyledir:
Maüde 25 * Ä,Saä'tdaktlttsl'
Vetanda$llklannt
lerin Ti,irk
kaybettiklerine Ba;kanlar Kunt'
tu tsrajrndan karar verilebilir:

'füxh

q) - Yurt d$mda bulunup
da': mvazwf, aslrerlik görevini
$al*ria& veya Ttirkiye'de ss/vq$
yrlrt
&gurda
"s',ttäfif'tlmrinde
ilEtruft savunlna$na kafilmak i'
gin yetldli kllmmrg makamlar
tarafmdan
usulen yapilacak
Qagflya mazeretstz olarak 3 ay
iginde lcabeü etmlyenler...l
Madde okununca lrolayce gö
rüleceät gibi bu madde de ma
zaretsiz olarak uatandagtffi gö
revinden kagrna gibi bir durum söz kontrsudur.
1 - Ba$afllb olerak sürdttrdüSüm öErenimimin sonunda
bulunmam,
2 * Saähk durumumls 1lg1li yeükili askeri makamlar tarafindan kähul edil€'n sagttk
raporum bu hale yeterli fi:caze
retler olsa gerek...>
lgte Hakkr Keskin'in vatan
daglrk hakkr yukandäkl mad deye göre kaldrrtltyor, tam o
srrada lse askerl maikamlaf tarafmdan ffakh Keskin'in rnaa
zerütinin kabul edildigl l(endi.
sine resmen hildirili;or. Ne ga
rip dtinya...
qepitlt kurunüulann,
Igte
yurtsuz ve vatansrz brrakmak
iste-diäi Hakkr Keskin'in seri.iveni btrydu.
Ne yapryordu bu baskllä,r,
bu katr ve duygusuz baskrlar
insan kafasrnda, dü$,ünen, du
yan bir i:rsanrn kafasmda.
Yine bunlarr l{ak'!u Keskin'in a$zrndan dirtliyelim:
<t... Türkiye'dg dewrmci lrar*
deglerimizin gok daha büJÄiür
tehlikeler ve güglüklerle kar5r kargrya kalarak vef,rielrto ol
dtftlan bir mücadele vardr.
Emekel halkmradan yana verl.
len bir mücadeleclir hu. Bildi
äinia gibi özellikle son iki yrl
iginde her glln geiiqen dewim
ci müeadeleye lcargr encligeler
go$almakta ve buna paralel o_ *tarak tüff dewimcilere yönelik baskilar qiddelilmryektedir.r
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ri... ülkemidn baämsulr$,
halktan yana bir düzen; ve ger
Qek demrokratik kogullav igin
kavga verenler yrldtnlmak is'
tenmekte, yurt drgrndaki dev'
rimeilere kar$t kugkulu, qtkar.
cr Süclerin bu denll beslülarl
söz konusu olamsyacafmdan
defipilt garelere bagvurulmak tadrr. örne$in, öürenöilikle ill.
gi$i kesitme, vatand&shlttan grkanlma durumlan gibi.,tt
tt... Bu ve benzerl traskrlann
higbir gergek devrir$ciyi biling
li olarak halktan fän6 vsrrnek
te olduklan t<avgadan,alakoy.
maz. Tam aksine, d-övi.ilmekte
olan bir Qelik gibi, devrimciler,
bu baskrlarla clahn tia gelikge"
sir: ve daha da biltnclegir. Bu
nedenle, benl, arkadaghnrnt,
bu denli basktlann vermekte
oldufltmuz haklt mücadelcde
daha da bilinglenmedsn öteye
olmaYaeektlr'
hiq bir etkisi
Genis hail{ kitlelerinden Yara
bir idarenin {kuruhast iqin so
nrma dek mücade1ed6kararlt'
yrz...r,
lconu$ma'
llakkt Keskinle
mu burada bitiYordu.. Üniver
siteden aynltrken baqrmtn iqln
rle birsevler uF.ulcluyor, gözit
mün önünden. trili ufaklt in'
tedireintikteri de t.
sanlann
nanglart da uqusuYordu...
(... Hayrr 2{t kipiYmisr dedl
biri aiyi yerden duyduin...D
aNasrl olur)r diyo ltirez ettiler..
rrVatan h*hs.lerlnln mdfu rnrri,rr
ki..r derii bir baskasl.. Daha
hir baskasr da nHaydi, be...
Berlin'de Yarprtclaf varsa, An"
kata'rl" 6!9 rrglorgl2." rterdlfD rle
g1ldi,.. Simclilik Ferlin'deki
rüttü höY1egs stiriin gidiyor...
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