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: Kügücük odaya girince ilk kez duvardaki
: Atatürk foto$rafi göze garBryordu.
: Batr Berlintn Dahlem semtindeki Hür üniven
! sitenin ösrenci yurduna Haklu Keskin'Ie konug-
; maya girnnigtim.
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_ $imdi odasrnda kargr kargrya konupuyorduk.
ßaflrrda kitaBlar, kitaBlar duvariarda resimter, fo"
tofraflar bizi dinlfyordu.

Vatandaghk hakkr kaldrnlan Halrkl Keskin,
1-943 yafrnda Trabzon'un Magka ilgesinin Hamsi Kö
yündo doärnup bir köylü gocugu idi. Daha bebek
yaprnda iken, gögmen olmuptu. ig, gögtü' ,bu. AItr
,g,gcuklu babasr Karadeniz luy{4nnda gesimini te.
min edemedi$'inden Erzincan'rn Ter€an ilgminin,
Sarrkaya köyüne gögmüptü. itk'i köyde, Orta,,n Ter.
eä'da, Liseyi Erzincan'da bitlrdi.

Hakln Keskin arkadagrmrza hayat öyküsünü ve mücadelesini E
:- "'t1.i\r;:r;:1i ' anlatlYOf. r

. ,: '
kilde ö$cenlmini isür4üren Hak dakini krrmad.an, rncitmeden =
kr Keskin'in.'ba6rna ne gelmig nasrl sormalr idik. Qepitli stiz I
se ATöF.Bagkanh$rna s.egiltitk oyunlarrnr, esnek sonr pekilte,. i
tql sonrä gelmgti. eTön, fl rini bir yans brrätkarak do$-, - *
manyada okuyan Türk ögrcn- rudan doErttva son!v"erdim:.- =
cileri Federasyonunun krsartrt soru: j.,.$$$ffi,,pr1in" a'}; !
mqrydr. .. marryfl ygya bagk6 ülkdlerin =

Sorduk, etÖf ite ilginiz ne komünist partileri veya kuru- =
zarnan ba6ladr, du kavganilt, bu luplan ile ilgisi var mrdrr? I'e =
Sürültünün sebebi nedir, size darasyonunuza bu denli lnru. 3
vatandagl* hakkmr kaybetti. luglardnn yara yardrrnr yaprlr. =
rene kadar varan olaylarr sr- yor mu?. I
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Universite öErenimini yap.
rnak igin }tarnbtrrg'a gitti. gim
di, gerisini kendi agzrndan din
liyelim:

(... üSüracü di.inya ütketeri.
nin lise rnezunlarr oiarak bizim
diplomalanmrz Alrnan Liseleri-
nin diplomalarrna eSil, sayrlmr.
yor.

trÄlmanya'da ve baür ülkele-
rinde liseler t3 yrldrr. igte bu
yrizden bisim gibi yabancrlar
igtn de sosyal bilim okuyucu-
lar bu 13 yrh tarnannlamak zo
rundadrlar. Almanca srnavml
verdiküen sonra bu tamamlama
krsmrnr bitirdim. Böyleli,kle
Almanya'da herhangi bir üni.
versitede olnrmayr hak kaza*
drm. Yüksek öSrenimime Harn
burg'üniversitesinrle Siyasal
Eilgiler okuyaraJ< bagladrm.
Sonra Avrupa'nrn en tanlnm$
Si:rasi Bilirnler Fakültelerin.
den biri olan Be,rlin'e naklet-
tim. Burada bir giris smar/'l
verdim.>

<Ben dövizli öErenci fls$ilim.
Ti.irkiye'den dövizsiz özel öE -
renci olarak geldim. Bütün ög
renimim boyunca Wrduma be
nim igin tek santim döviz har
cahnadrm. Büttin ösrenimimi
gatrparak, ya da burada ka-
zandr$rm burslarla sürdürüyo-

rum.D
nBerlin Hür üniversiüesinde

ba;anh ü<i sömestri olnrduk -
tan sonra burs veriyorlar. Ba-
ganh bir ö$renci oldugum igin
ilri sömestri sonra, profesdrle.
rirnizin ve Berlin Senatosu tem
silcilerinin bulundugu hir ku.
ru1 önünde slnav ve'rerek cBer
lin Senaüosu Bursunur kazan-
drm. Bu burslann devarn edebil
mesi igin her altr ayda bir, yi
ne kurul önünde srnav vermek
gerekiyor. Ben bu srnavlarr ba
ganh olarak vermeye derram e
diyorum ve de iki profesörden
aynea bagarr belgesi alryonrm.
Bunun igin de burslarrm d€.
vam diyor.l

aSimdi ö$renimimin son dö
nemindeyim. Bu krg ye da ,ilk
baharda üniversiteyi bitirerek
doktora gahqmalanma baSlrya
eaSrm.l

nHamhurg'ta Liseyi tamamla
ma bölürnü, üniversite yrlla .
rmdaki ilk sömestrimi vätl
gün okurnak, yarr gün Sä,hSa-
rak tamamladrm. Tatillerde de
bu psr6 kazanma,k igin qah$-
malanma devam ebtim. Bütün
ö$rencilik sürem iqinde deäil
yll, bir sömestr bils kaybrm
olmadr. Hig smdta kalmadrm.r

Yrllardan beri basarrh bir $e

ra ile arilatlrmtsrruz dedik. Bu soru karsrsmda Hakkl !4... 1962 de Almanya'run ge. Keskin irkilmeden cevap ver- =gitli gehirlerinde kurulmus o- di: =lan 6grenci derneklerinin bir a r<.. Bu denli suglamalan ya =rava gelmesi ile ero3.' F:ry1' oäi"r algak u" ,r**,riil-r.ifr =du. o zaman 14, simdi.l_B itg: i"iäi". Bu denti .r;jää;; =
renci kuruluqrinun katfldrg: bu riiitiye,Oeki dewim.i'türäii =Federasyon ügbine.I:T" nito r"rä a" ]röneltilmekteclir. rralkr göSrenciyi igine alryor.u ;; yrilar yrh sömi.imek, ü(er =c1968 de, yapilan bir Genel di grkarlag yöntinaen igleyen dü =
Kurulda, bu Federasyouun-baF zenin devammr isteyänlär bu =
kanlt$ms segildim. Her.ytl. ye i[reng ve adj suglamaian öt+ =
nilenen btr Fbderasyon toplan- aen be,ri bir silärlr clarak kul. =
ttlarrnda arkadaglarmh $rar. hnmalktadrlar., =

[":t"ilt&'ä,;;-'ffi1.J'ä: _,:p." sahsen rrirkrvg i.:_Tt =tiii* us-"y *,""r tä"e:i: Hi!;'ä*läil"r1l'fff##'$: =mimi tamamta,mak t!"ere olctu ,*i " 
aSlapya fürkiye öErenci =Sumdan; ve doktora:"T::5li ätu"mqi fii nrza özgüs,rin =rlma basiayaca$mdan adaylr- r.,titin 

-ögrenci 
trurutusün ir_ =

E'rmr koyrnadm, kovdurtrna' ,iiiia* yeptt$ konugmasur. 3
dtm.l

su RröF, r,akkmda_ gerici_ciJ ffi#5'ä1*,ä' 3,iff-;f;il"},H =
reler, bilhassa yurdurnuzdaki ki komünist parti-teri ile ilig- =geriei hasrn gok gesitli- SEyler kimiz oldugunu stryemi'ti. =yazmrglardr. Bunlarr okumug' Kendisini derhal biiti.in toplän:, =tuk, duymugtuk. Bunu karqrm' trnrn huzurunda, foir sdyledikte !

rini belgelendirmeye davet et =
tim. Sayrn müfettip, o za,nun =
susmak ve yerine oturmajlr zo =
runda kalmrstr.n =



t'-t--*'ffi*o*
. *... Bundan bir kag ay ewel, =
istanbul'd.a yayrnlanan Bugi.it! =
Gazetesinde. bizirnle ilgili olar =
rak buna henzer raarlar Crktr. =
Bu gazete hal*rnda tazminat =
davasr sprlmasr düsünüldü. A- =
vukat arkada,slar, 6u davanrn =

, aeilmasrnr 
- 
geiet<sinmediter. !

Qünkü gazetenin sahibi M. gev a
ki Eygin yurt dr$rnda bulunu =
yordu. Ve bu yüzden, b,u gaze =
te hakkrnda ragdan davalar stl. =
rüncümede tiatryordu...D =

.. Fakat $unu <izellikle be =
tirtmek istiyorum. Bizim [rargr =
nnza aldrünilz ve halkrmrrdan =
salmra,ügmrz; halk*,-ibGFEfryE,
dir itiklerine deyrn sön{üFnp"ärtrr
rin bu ti.irlil sugiamatanni':bel f:
gslendirmeye dav€t ediyoruz. .E
Hal}ümua yabancrla$mrg ve =
seviyesi son dereee dqtik olan i
nu halk dügmariiarrmn bnr sug i
tamalarrndan dotayr r*iyliyec€k =
5oz oulalnl]rofirm..n =

Peki ama bu gürültil ne'Sdi? =
Kiicü*ünden bttyil$ine kader =
{rÖF'ü bu denti karalama,h =
,tedendl? Simdi bunu öSrenrne =

iitltiii,tirr''ffi YAITIN:
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Türh vatandagh$rndan grkarrlan Hakkr Keskin haklirndaki karan protesto eden Berlin üniversitesi (EVET BtZ rlOLlTtKt 3-

T- ö!'rencilerinden aghk grevi yapan bir grup Keskin ilc. YAPIYORUZ...T
T
I

- -
attr rttttttttt! ttrt rr nrrr r t u n r nnurrnr r rr rnr r rr tt nur l| n|lr tt| u |t u r u t tl r ! r u lrr r u rtl|trnrt|rtt|lntt tT

I
I
I
I
I


