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politika
yapmaksa,,

;
I ttBiz, politika yepma terimin.Artrk akgam olmugtu.f; ttBiz, politika vepma terimin'

,6., arxrar .r*r^ji;l-tr tlen $unu anhyolrz: PotltikaBfuaz ewel dinlediE'i.l
miz Körn naavÄ,ird; I f#iliää- "H;l#':S:*;-vepma,üür yönünde dawantg
dor Hettss meydantnda! gösteren- her kisl ve kumlu'
Tiirk ötrencileri ve Türk i fj|l da. eercekten btt hrtumu
!--:t--!-:* -,^*..Lt^-*---^-$ tle oolitika yapryor demektir'ri$gilerinin yaptülan demektir.r

olanlan anlatryor.

"ÜlLemizin
Isoruruarma

. o  . .  Igozum aramaK

bagka ö$rencilerin ko .
nu$malannr duyuyor.
duk.

grevine de.$ kunrlulm' Ydptir-va'tandasm
Jc-kiz--fürftN vapaeaEr 

:1t:l**"t 
:' Öolitika

atFer, geri brrakrlmrg olan
ülkemizin sorunlanntn eözümü

yapmaE olarak de$erlendirilf.
yorsa; o zzunan bizler de Po'
litika yaPtyoruz...t)

NE YAPIYORDUNÜZ Ki
lste arör ve ATöF'ün geng

yöneticilerl bu Yüzden üzerle.
rine gegitli ytldrtmlan eek
nriglerdi. Pekt, ATöF'lülerin
ve onun eski Bagkanrnrn tu'
tum ve eslemleri ne olmuPtu
ki, alnl almayacak bir gekilde;
higbir vicdan sahibinin kabul'
lenemeyece$i bir gekilde sugla
nryorlar, cezalandrrthyorlardr.
Bu düsäncemizi son: haline
getirdik:

Soru: SaYrn llakln Keskin,
sizin ästünüze Yatän Ytldrnm'
lar llk önee ATÖF Baskanr bu'
lunuyorken basladr. N€ YePr'
yordunuz kl, ATöF btr kadar
rnldrrrmlart ilzerine qekti?

Cevap: (- ... önee, ATöF 5u
anda yoEtn Ttirlr öärencisinin
bulundufit onsekiz öärenct bir'
liüini ve dolansryla AlmanYa'"
da okuvan firk öü're'ncilerinl
temsil eden bir öreüttür. A'
TÖF'e Baskan secitdiäim za'
man benden öncekl arkadag'
lar. özellikle benclen önebkl
ATöF'ün Baskaru Devrim Ülu'

' een btrllsin kerakterinl sivasi
cabalara vönelten blr taktm
eirigimlerde bulunmustu' Fa:
iat'hemen hemen bütün öB'
rencj birliklerinde 4... biz siya'
setle utra$meyaßeF:,g,.r, gibi' gr'

karet Eiclerin benimsettiäl bir
eörüq egemendi. $üPhesiz kl'
örgätlerde dewimel aikada$lar
vardr.,'tilakat, devrimcl gahalar
yapatek o:tam heaüz voktu.
Bu nedenle' bize dügen'i11. bü'
nik görev. kornnü$'olantu ta'
bulan v'rkmak. gerqek ytrrtsa
ver, öEreneilp,rin mennleket so"
runtäirna eäilme gonrrntuluklla'
nnt ve de budarrfi:reözümil t'.
gin gerekll sorumluluk duY$r'
sunu serceklastirmek olmus'
tur. Bu Yönde girigtiEimiz ilt<
eabalar süphesiz ki, Yorueu o1'
du. "Fakat srk stk tekrarladrül'
mtz Almanya qaprndaki Semi'
nerler, öErenel birliklerine YaP'
hhmtz geziler: tilkemizdeki o-
lavlarla ilsill YaYrnladtätmtz
bildirl, brosür ve derEiler sa'
yeslndedir ki, gu anda öüren'
ei trirliklerinin büvülc bir Qo'
EunluEu dewimei bir karakter

.zanmrg dururndadrr. Ancak'
biz,ler, sadece öfreneilere Yö'
nelik eahsmalan Yeterli görmü'
Yorduk- Bütün sorun' sa$lan
ticyüzbini asan isqi Yurttagta'
trmtzr da bilinqlendirerek ve
politik bilinee karnrsturaral'
kendl sorunlarrna sa?rip gtk+
hitme yeteneklerine karnrgrnala'
rr yönünde gereken galtgmala'
rr yaomaktr. Bizler, özellikle
isqt kardeslerimizin sorunlarr
ile yakrndan ilgilenme. onlann

fr.poiilll bilinglenmelerine yöns Z
tik e$lemlerde bulunmaYa baP
laytnca. Qtkarct egemen geweler
kusk$lanmaya bagladt...n

n.,.r Bu 'kugkuyu defalarea
resmi asrzlardan dinledik. Nt'
tekim, ülkemizi Federal Al '

manya'da temsil dden BüYült'
elqi. ATdF yetkililerinel

rt...... - Siz. öüreneilerin
kendi atantzda Yapacatrnrz Qa-
hgmalart :bir SeY demiyoruz.
Fakat iggilerle ilginizi kesin'
t$cilerle ilgilenirgeniz " benden
yät aruzr kurtaramazsrnu...l di'

ierek, i$qilerimiain bilinglegme
sinden ve i$gi ' öä'renci daya'
nrgmastndan Qikarer ve ffi '

män niqlerin ne denli enffi-
lendif'ine BüYükelqimiz elffi. *sj:>
edivordu...t) fiIxsr'

-lYai ülyasotle HEraSma deyimin-
den,,golr .da,lra baska enlamlä.r'Qt 

bruz. Bildifiniz sibi ö+
ro-ngt derneklerinin, füzüfünde
(ö*renet drrneklerl siyasetle
qgTa*arnez) diye bir madde
.g?F*-*Fhnda bu. cürale cemi-
Y.ettar'Karurnundan aktarma.
drr ve tutueu eewelerin Qaba-
ör, lle' bu ttizliEe aünmrsfir..,l
',tBu' cümleyi Ttirlr mehkems
tert; öSrenei blrliklerinin, siya.
st bir paitl gibt. dar anlamda
poliüika .vapamslaeaklannr: va-
,nl herhanst bir oartinin orEa.
nr durumune gelemeyeeeklerl
teklinde, sQrklamr$ ve yorumla'
mr$lardr..u

Türh vatandashtrndan prkarrlan Hakkr Keskin, Avrupa'h gazetecilere yaptrlr basrn toplantsrndr

"Eyet, biz politiko yopryor uzl,r,,,

testo toplantrsrnrn

verilmip oma biz

dürmelerinin ne denli
doäni olacahnl tartrsan

llehls Keskin ile konuSmala.
nmrä dereden tepeden sürdit
dip glderken sorular yine A-
föF'üD ealismalarr ve tutumu
üzerinde dti$ümlenip kalryor.
du.

AIQF'ttn eslrsmala!:nden ve
gabalonnden bilhasse politik
Qeweler lruSkulanmrStr. Pekl,
ATöF"tin bu politik eewelerl
hrgkutancütur bir politik tu.
trrmu nru var&? Yoksa blr öE
rencl tunrlusu'olan eiöF'. no-
litikl ' mt yaoryordu? Flakkr
Keskln'e bu konuda yöneltti -
fim soruw söyle eerraplandrr.

lli;i.:.... giz, pbtitika yaDma ve.

rini dinlemigtik. Olay te-$ lls bilimsel olerak- itq!l-.nTg}.
levizyon'da da bu sorunlan gerqek yüzleri ile

lggl ve öFrercilere tanrtm0k,
deüil vurtseverlik duymrsu o'

demedik. Aqa$rdaki sa.N tan bir öfreneinin, de[il bir
lonüa. aglrk
$am edon
öFrencisinin bu grevi sü



Haklu Keskin hakftrnda ahnan karar.r protesto eden Türk i9'
gileri ile öärenciler, ellerindeki pankarUar ile, Türk Konso'

tosluBuna doE:ru YürüYor.

HATRET EDiYORtIM,

NASIL OI,ITR DA

niLüwiYrnsirgt
iSCir,rNLE YAN YANA

GEZER...

n... Yine Federal AlmanYa'da
Eörevli bulunan bir baFkonso
tosumuzun -... Yahu haYret
ediyorum, nasrl olur da bir tt'
niversiteli kimse iggilerle Yan'
yana gqel:*?.Igl qasada olura'

rak onlarla birlilrte yernek
yer..- diye hayreü gösterme
slne, ga,$masma bir tilrltl a.
tnl erdiremiyorduk...n

aigte, :ATöF iin, iqgl ve , ö$-
rencilerin bilinglenmesl $onu'
su bazr eövreleri böYleee tel
lagla.nürmrg oldur

a.;; Itrele, bu.bilinglenmor Etrg.
lii btr dayanrsrna teinde bif'
birlerinin sonrnlanna eE'ilme,
geklinde devama baFlaymce; tS'
gilerimiz de memleket sortrn'
lannr kendi sonrnlart olaralr
görmeye ba$layrnca egemen ve
tutucu ee;vrelerin tela$-bilstü'

t tün ärtt1 ysrbu telas, barda$
tasrran son damla oldu...l

tste olavlar bu Qizgiye gelin'
lere cesitli bashlar baSlarrug
oluvordu.

öfrencilerin Türk vatanda$
lrfindan grkarrlmasrna deEin
varan bu baskrlan ta baslann'
erndan bu yana nasrl eeli$tigi'
ni anlatmasrnt istedik bize
Hakkr Keskin'den

Ilakh Keskin 6imdi bize
bunlarr anlattyordu:..

. YARIN:
<Berlinde yar$glar
varsa Ankar.a'da da

verErqlar vardtf.rD


