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üS ugän sizlere, nskerlik görevlerlnl yapmadrklan lqin yurt,
ffi taghlc haklannr yltiren iki <Yabanetodun söz edecef'im.
P
ötekinin
Bunlardan, birinin adl Reha OSuz fürkkan,
I{akkr lleskin'dir. Türkkan safer, Keskin ise solcudur.
'Itirkkan
(ienglifin.
l9?0 yrhnrla doimugtur.
Reha 0$uz
lrovu;turmaya
dolayt
de, <rrkgr . Turancr> görüplerinden
uframrp ve' Alpaslan Türkep. F'ethl Teveto$lu, Sait Bilgig,
Nihal Atsrz ile lrirlikte, lg44 nhnda a(iizll örgät ;411pnh> ve
gibi eerekgelerle tutuklanmr$ütr. ßu
"Hülrürneti devirnrekll
-fürkkan.
tto
yatgrlama nedeniyle, bir yrl cezaevinde kalan
yerlegmiqtir.
orada
raat eder etmez Amerika'ya giderek,
'fu'
Bu arada askerlih görevini de vapmayan htr ünlü rrkgr
raner, titreyip, titreyip kendine dönmügse de. vatan borcunn yerine getirmek igin, bir tiirrü für."iye'ye dönmemig ve
bu nedenle vurttagltktan erkanlmr$trr.
Reha O[uz Türkkan, Arnerikan pasaportlu bir liirk mil'
tarafindan hugün Yaygtn
liyetgisidir ve eski <iilküda$laru
getirilmig'
Yüksek Öt'renim Kurumu Gene! SekreterliFine
tir.tlakln ßeskin, l94it do{umludur. Alnranya'da öfreniminl
sürdürürken, <rAlnlanva "I'ürk Ösrenci F-ederasyonur ftlapkan'
h['r vapmlp ve devrintei dü$ünce':rinclen dolayt. Milli Egi'
titn Bakanlr$t tarafrndan ö$reneilikle iliSlrlsi kesilmiStir. l9fi9
tlunrlan
yrltnda ö*rencilik haiilrl elinrlen altnRn Keskin'in,
sonra yüksek öf;renimrni vartda kes-p, er olarak askere git
mesi istenmigtir. Haklo l{estrin öfreninriire devam ettniS vo
Falrültesirni bn'
<Hür Berlin Üniversitesl Siyasal P,ilciler
panyla bitlrereh, takülte yänetieiteri tarafrndan ö[retim lratl'
rosuna allnmrqttr.
antmstyaca,klardlr: t9tit| vt'
Cumhuriyet okurlart goh i$
lmda. öfrrenimini yanda kesip. er olarak askere gaürrr an
ve hir süre sonra da. askerlik görevini vapnrarr-tit igin vurt'
Llumhuriyet
Keslritr'in övhfisii.
taltrkta.n r?rkartlan Hakln
Gazetesinde o tarihlerde uzun hov"' r'r:almt$tt.
(Devan:r $a. 9, Sü. ?de)

(lle$tarah l. Sarfada)
Hakh Keskln'in avukatlan, 1969 yrhnrla tlanlqtaya hag.
vur:lrak, ynrttaglrir kaybettirme i$leminin iptalini
isternig.
ler Danrqtay Dava Daireleri Kurulu da bu isteii oybirlifi ile
kabul etmiqti. nlanrpta.vrn tru kararr üzerine, Demirel ha$'
kanlr{lndaki ßakantar Kurulu, Zl.fl.l9?0 tarihli Resmi (ia'
zetede, Hakkr Keskin igin verilen yurtt:lrsh$l kayhettirrne ka'
rarlnr geri almrqtl.
12 Mart 19?l talihinden sonra, bir takrrn ilgililer, Hakkr
Keskin ile yeniden uSragma5'a baEladrlar. Bu kez, ilgililer,
dolrtora gahprnalarr yäpan Flakkl lleskin'in doktora galrgma"
'
lannl .yarlda keserek, askerlik görevinl yaprnaslnr istediler.
Devir öyle bir devirdi ki, üniversite mezunlarr <Kötü häl ve
düpünce> gerekqesiyle yedeksubayhk lraklanru yitiriyorlar ve
krtalara rüthesiz asker olarak yollanryorlardl.
flalikr Keskin, doktora qallpmalannrn
sürctüfünü llerl
sürerelt, bu gahpmalar tritrneden Türkiye'ye dönenreyecegini
bildirdi. 1111 sayrh askerlik yasasr yurd drq;tnda doktora ga'
Irgrnasr yapanlara, 32 yaEma k*dar, askeqliklerinin
ertelc"
nece$ine olanak sa{layan htikürnler de taqrmaktaydr. Fakat
kim r{inlcr trunlan?.
ßerlin Ba;konsoloslu$u, 25 $ub;rt 1072 tnrrihinde Hakkt
I(eskin'e pasaportunun I'enilenmeyecefini bildirir.
tlakkl
Keskin, öirenimine devam ettifini siiyler,
amma kirnse
dinlemez l<endisini artrk: Uakkr Keskin yurtta6hktau atr'
lacali{,1r. Karar verilnriptir bir kez.
26 nr:ryrs lg72 tarihli
Bahlnlar Kurulu toplantrsrnela,
yurdta;h$l bir kez daha elinrlen ahnrr.
Flakkl Kesl<in'in
- Ilfelensel" tliint:nr. ülkcyi bir cezaevine döndii"[rimsel
rürken, Yurt dr$trrda kurulu düzene harql dü5ünceler tagryanlarr da, adrm adrm izlernekteydi.
Anayasanrn "Lüks"
sayrldr$r gürrlerde, Hahkl l{eskin'e de, Erimsel - Melensel
hükiimetlerin ynrttaqhg da fazla rörülü;'ordu.
Hakkt l(esliin yrlmadr...
Bakanlar l{urulu'nun bu karanna kargr leniden Fanr5tay'a' hapvurclu. i;lemirr haksrrhirnr, dayandr$r siyasal arnacr, .yasalara ters düqen özelliklerirri bir bir belirterek. hirklirndaki kararln bozulmasrnl istedi.
Davil llanr6tay Dava
Daireleri Ktrrulu dosyalafl arasrndaelrr hugiinterde.
Hakkl Kr-'skin, 2{ evlül 1974 günü, cfr,er bir sugu vilrsa
Af Yasasrndan f ararlanmak istediiini bitdirdi. Jl ekinr lgl4
tarihinde de, askerlik gärevini va;unak igin uerekli ha5vtrrmalarr tamamladr.
Berlin RagkonsolosluSu, l?,.11.1974
giinü vazdrfu hir yazrda. llakkl Keslrirr'in, yurtta5hh. hakirrnr vitirdi$ini, bu nedenle yeniden
yurttaFhi.lnl kazanrnadan, askerlik giirevini yapamayacaglnl bildircli.
iqte sizfere ilii yabanernrn äyküsü...
Türkep'in el'lem arkatlapr Reha Oguz Türkkan, iltiiliyetql
cephe tarafrntlan, amerikan pasaportuyla lflilli Eü'itim Baknnhfr'nrn tlöner lroltuklanndan birine oturtuluyor. Hakkr
Keslrin'in vurtta;hk bafr ise. igte bu gibi islemlerle zorla
elinrlen ahnr.vor.
Ve bütiin trunlar, aneah, krrk I,aprnrla, askerlik giirevine
giitiirülmüq bir Ba;baka'rrr 'e oirtreg yil askerlik
5ulrclerindeu kacan bir I alive Bakanr'nur
"icray-r Hükümet" ettilileri günlerde olu;'or...

