
DERGİsı

ı]Ygr 8*;t Eg

r.'rll[ lOl_t
BOYı{OT

-

KAslM 1969

O ı.y

ü



ü eııql ö, iı II gan" o It o tl, eri,
uo

ü eıı çü, §,gğ,i, ıı ü Er o a i,

SJn y!]lafCa gençllk lıarekctleri, her gün biraz daha geliş'p güğene,
rek clevam etm--];iccür. Geri b:rakümış bir üllıe o1an Tür,kiye'de geıçlik

]harekei]eri muhıi<kak ki, gün geqtikçe çck daha güclcnerek, daha dev-

rimci i::r çi:.giyc oüııraralı sürecekt]r. Çünkü, askeri vc ekoıornik antlaç"
mıiarla Anııijlran erıporyılizrr;nin vcsayeti a'-tın.[a, geri buakİmış bjl

, ii-lke clan y-Jfdiimüa:,n sarunl:ırınr areştJrıp öğrenme olanaklarrıa sahip
olan gençlik, bağımsız'lılı, dcınokraoi ve ha]kı,mızır mutlu-uğu için veril-
aekte oları mücadelede sessiz vc tarafsrz kalamaz.

Geııçlik, ii]kemizin bağmsızl,ğı, demokrasinin ger,çe kle ştirilmesi ve
insarun insarıı sömürmeüği bir diiıenii lıurıılmasr için işçi srnfin:n ön-

derliğiırde biitün eıı:ekçilerin verdi]rleri nıiicadelede işçi ve eınekçi sinıf-
ların yanrııda nıücadele etmek zcr.rndadır. Gençlik hareke,tleri, ancalr
tu takdirde başarılı ve arr]am]r oiabilir.

Gençiiğn ]iendi öz mcs.eleler"i olan },urt gerçekleri ile uyuşmayın, 'de ,



Gerek egemen sınıfıorın konu üzerinde

dikkatle durmosı, gerek gençlik hareketlerinin

dcğol kimtiği, gerek hu kaynaktan çıkan her

hareketin sosyolızm odına yopılmxsı ve ge-

rekse gençlik haıeket{erinin işçi sınıfının do,

vosı bokümından önemli bir etken olması, konu

üzerinde uzun toylu duı mcmızı gerektiriyor.

mokratik ve halka açık eğ,itim', 'f:ı:sat eşitliği', 'ulusal eğitim', 'akademik
ve mali özerk]ik'.,. g bi slogınlarla d lc getirilciı bczuk eğ.itim düzen:ni dc-

ğştinne, mücadeles.i işçi - emekçi sınrilır,ııı düzcni değişirip kc'::di ilrti-
darlanu kurrıa mücadelelerinin 'b,ir parçasıdır. Yani gcnq)iğ,n keııdi öz
so:un]arrnın çöz'imü ancalr 1,urdıırnı,_:;ın tcııel sırun]arının çöziimü ile
mümkü'ıd,iir. Pu çergılı, gııçlik ta:afından gün g33tikçe dafua iyi an aşi-
mnkta ve gençlik hareketleri bu doğrııltuya oiuirnaktıdır. Ve gcnğik
hareketleri gün geçtikçe daha cck tcınc1 meselelerin çözümlcnmesi mü-

cıde]cs:nc dcğru yönelınektedir.

Teınel n:cıolc, emneryaliz:,ni kovmak, halk:mızı sömüren blr avuç iş,
birlikçi egemcn ı nıfı yönetimd,en uzıklaşiırmaktr. Euıu, geıçl'ğin y:p
ması söz konusu değ-ld'r. Br,, göreı,i ancak işçi ve cmekçi s]nif]ar b:şar]-
bilirler ve geırçliI( o:rlann yardımcısı olabilir.

Gençlilı d:mokrat]k bıskr gru}:u larak yaptığr mücadele iie demokrı,
tik oıtamı gen,şletcrek ve cmperyalizne lıarş:ı yiirüttüğü h:reket'erlc,
cmpe:yalızıire karşr ha'kımızı uyırırak iş:i vc cmılıqi şinıflar:n miicıCc-
lesine yard:nıcı o]rrıaktad:r.

GcnqJik Laretetieri br:gün gencl olarak bczuk eğitim iliizcni vc cmper
yalizrıc kırşı müc:.,d.ele nolıtalannclı ağirhk kaz,:ıiıı!ıtafur.

Ccnçliğin bu iki ııc ıtıdan harekctle igji vc crn3kçi s nıflarırı nüca-da-
lCc:iirin bir parç:sı hıLncle olaıı müca._le]es'nin ,başır ya ulaşması ise aa,
cak işçi ve cmcliçi §ınıfların miic:delelerinin başarrsrna bağlıdır.

GENOI,İK DER/GİSİ
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AKADrruılyr çinruı EyEN çgııçıınir,ı

ninrruişırni DEvAM rniyOn

A.l.T.İ. Akademisine vardığımda, okul
öniindeki ufak, beyaz çadıIı gördüm. Ça-
dırın üzerindeki pankartlaida, 'Yeter Ar-
tık Be', 'Halkr Demirel'e sömürtmeyece-
ğiz', 'Tahsil Bitti mi?', 'Amerikanvari Eği-
time Hayır', 'istiyoIuz Okumak, Verilmi-
yor l{ak', 'Sınrf Farkma Paydos' .,-ırzılaiı
okunuyordu.

Çadıra girdiğimde, bir yatağn üzc,
rine uzanmrş, solgun yüzlü, bitkin bir-

genç gördüm. Bu genç ,okumak lıaklı o1,

duğu halde, bu hakkın eiinden al]nnastnı
protesto etmek için giiırılerdir ölüm oıuc"ı
tutan Fuat Ünver'di. SelAm ve],diüi v.
yatağın bir ucuna oturdum.

Genç arkadaşrrnız Fuat Ünver, Kcın-
ya'nın Bozkurt kazaslnda doğmrış, ilk vı:

orta tahsilini yaptıktan sonra Aiıka,al
Ticaret Lisesine girniş ve bu yıl da me-

zun olmuş. Ama, yüksek öğrenim yapabil,
mek için Akademiye giremiyor,. Kcndisiy-
le, Türkiye'deki eğitim §crunu, eğitimde-
ki bozukluğlın nedenleri re }.endi dutumrı
i.izerine konuştum.

Üzerinde durduğunıuz ilk konıı, ı"ği-

timdeki bozukluğun nedeni oldu. Bu bo,

zukluğu, toplumdaki genel bozukluğa

o. G. ERDAL

bağlayan genç aı,kadaşrmız Fuat Ünveı
Ticaret Lisesi mezunlarrnln durumunu
bu konuya bir örnek diye göstererek, Tür-
kive'de 6000 Ticaret Lisesi mezunu oldrı
ğ,rrru ve her vıl verileıı bu lradar mezun-

İan, ancak lİo0'ıiniin Akademilcre aiındt,

ğını, 4300 gencin ise açıkta kaldığıru a3-
latt1.

Sijzlerine, "Ticaret Lisesi mezr.ıılan,
ıın Akademilerden başka bir yüksek oku,
la girebilme hakları yoktur. Ankara Ti-
caret Lisesi Mezunları 2500'dür, bunun
ancak 300'ü Ankara İktisadi Ticari ltim-
lerAkademisine girebilmekte, diğerıeri
ise açrkta kalmaktadır" diye devam eden
ünver arkadaşımız, kendi durumlarında,
ki bu haksrztığn, hiç değilse gece öğre,
nimi yapılarak biraz olsun giderebileceğ-i-

ni söylüyor.
Verdiği örnekten giderek, eğitimde

fırsat eşiiıiginin olmadrğlnı betirten ün_
ver arkadaşrmız, Ticaret Liselerinde oku-
yanlarrn genel duııımuna değindikten
sonra, "bugün, eğitimde fırsat eşitliği di,
ye bir şeyden söz etmek imkansızdrr. Yal-
nlz Ticaret Lisesi mezunlannın değil, di,
ğer bütün lise mezunlarrnrn da dünmu
çok kötüdür. Bu apaçık ortadadır. 65000

lise mezununun 20000'i yüksek okullara
(Öze] okullar da dahil) girebitmekte, di"

ğer 45000 genç ise, açlkta kalmaya mah-
küm edilmektedir" dedi.

Ünver arkadaşrmrz, 4 devlet Akado
misinde ve 2 özet Akademide gece öğre-
nimi yaprldtğını, Ankara İ.T.İ AkademisiE
de ise gece öğreniminin yapılmadğını
söyledi. "Bizler, diğer liselerdeki arkadaş
laı,ımızı karşımıza almak istemiyoruz"
Fakat, bize Akademilerde ırontenjan ta"

manıen açılmalı. Bunrın sebebini de de-
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min belirttim, bizler, akademilerden baş
ka yüksek bir okulda okuyama]ırz".

Fuat Ünver ve Direniş Komitesindeki
arkadaşlarrna, dergimizin, haklr davala-
rında onları desteklediğini, dergimizden,
diğef genç arkadaşlara onlar adrna'sesle-
neceğimizi bildirdim ve başanlar dileye-
rek oradan ayrıldım.

Fakültelere ve Yüksek Okullara gire"

meycn gençlerin direnişi her yıl olduğu
gibi gene başlıyor. Haklı bir direniş bu.
Bu genç arkadaşlar, haklı bir davarun
hakh saıı-ınucularıdırlar, 40 binden fazla

genç açıkta kalırsa, bu direnişlerin daha
başlangıcında olduğumuzu, bundan sonra
daha geniş çapta dilenişlerin yaprlacağıru

şimdiden söylemek, kehanet oımasa ge-
rek.

Nitekim, gene Ticaret Lişeleriıer, İ?
mir'de ,birlik ve dayanrşma içinde, bu
hakL davaları için topyekün harekete ge-

çerek bir yürüyüş düzenlemişlerdir,

GENÇLIK DERG|Si direnİŞleki bü-
tii17 arkaddŞları desteklediğini ve hakıı
dayalarını kamu oyuna duyurmak istcyen
bu genç arkadaşlara sayfalarıntn açık ol-
d,uğünu bildfuir.

HAKLARııılız içİıı EYLEı,ıE
Kardeşıer, §orunlanruz saaleco ü§ş

lçlndekt çağ d!şr eğitimden ibaret desl-
dtr. Yann lised€n nezun oıacağız. soIıra
da üniversıterye giri,b:Lıe ınü-adelesi
başıayacak. Ünivcr§ıteye gir€bilir§ek do
ardindan becıenme, benİma ve benzerl
sorunıar çıkacak.

Eu yıI üınv.er§lİeye gtrmek tç:n 65 169

kişl müraçaat ettl. Bunlann ı2026'sı g€çen

!ı! mezun oh,p ta hiç bir yere giremey€n-
ıerdİr. Bu yıl iiı:ivers't ,re glrebllenlerin
saytsı ise a,ncak l2627'dir. Yanj s:nava gi,

rcn her beş ktşidcn btrt ünlversiteye girc-
btıdı. Daha sınavlar yap madan fırslt e-

şltüği (!) sınava girenlerin 4/5'i (i:şarda

blrakacak şekitdeydi. Amerlka'da c"ıvşir,
me şnav sısteınl, Anayasa n her gence
dığı ftrsat eçitılğtEl yoketmektedir.

Llse mgzunu hef genç, ulı.ısa ortala-
na ı0.000 TL. sına mal olİnakt.dır. Bu,
yoksırr brr üke hatkı tçli ahr otduğu ka,
dar, blz gençler lç_n d. sorunluluğu
btan bir yiıkttlr. Bu baığmda!, lisell genç-

ı9r atarak bugüne dek yııtturulan saçma
gerekçelere arttk kanmamalıyız" ve !.,
ruırJulara §orıEalrlnz: Neden l'seden bol
ı!ğrun vercn ve iiEiversltğye ajz rnezun a,

ıın blr tutumd8 lsrar ediyor§unuz? Nedeı
bızlerl bu sınavlar soıııcu özeı okul §ii-

Nilgiin SUALP

mürüsünün kucağma atıyorsunuz? NedeD
ülkede b-r ışsiz aydüııaİ toplulufu yara-
tıyorsunuz?.-

Evet kardeşler, bugıiır ülkemlzde, A-
nayasa, eğitirnin paıa§ız olı]ııstı! sağla.
5/aca5nt söylemeslıri rağrnen eğitim pa-
raiıdıı ve para içindir,

Lisell gcnçler, artık bidm de üniven
§ltell kardeşlerimlzin "deİr]okratlk vo
çağdaş eğıttm" !ı:ücadele§}ıc katıltna za,
Eıııımrz gcldi.

- ozel ckurlanıı devletleştillrnesl,
_ fnusal eğtttır,
_ cağdaş eğitim,

- Eğitiırde fırsat eğltliğl.

- Beylıı lhracrna son verllm€si,

- Tiim t'§e mezunlarrDın tirılvefsite
ye giİmcsı,

- smavlann, öğfenclıerln yeteİeku
olduktan branşıa.rı seçmesı içİü
yapıltı] asr.

kcnulennda ılseıııgr cyleme geçmeıı-
dirler.

Tilm haksızlıklara ve üaksızla,a kaıı,
şı haktarımrzı çlğr4tmemek lçln blrleşme,
mlz ve eyleme g]rıremfu gereklr.

YAŞASIN HALKA AÇİK VE ULUSAI
EĞİTİM İÇİN SAVAŞANLAR!
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20. Yiizyılda ve Cumhuriyet Tiirk;yeslndc 16. Yüzlıl Vahşeü

PİR SULTAN ABDAİ.

VE TUruÜELİ OLAYLARİ

yiitii bre Hız}r Paşa
Senin de Çar]ün kırıllf
Gülendiğin padişqhm

O ıla birgiin deıı,ilit!

Diyef Pir Sulran Abdal 16. }üzyllda
Anadolu'da yaşamrştll,. Söz ve ey]emleri,
ni halk soı-unlarrna adamlş dev.imci bi.
halk ozanrdrr. PiR Suıtan Abdal'ın bugü_

nedek adrnl duyurmasınca en büyiik et-

ken, ezilen Anadolu halkınrn hakiarlnl sa-

vunmasr olsa gcrek. tsilindiği gibi Os-
manlı İmpaı,atorIuğu boyunca, Anadolu
halkr ezilmiş, insanca yaşamadan mah-
ntn,] blİak]|mlşt]l,. Fakat o. zalim \e in-
safsE halk düŞman1 osmanlr yöneticiıeri-
ne lı.arşı "I{ak verilnıez, alınrr" kuralrnı
dal,]a o zaman söz ve eylemleri ile ispatla_
mak islcmiş ne yazıli ki, ceberlut Hlzt!
Paşa tarafından idam ettirilmiştir.

sanki; dcvrimciler bundan 400 yrl
önce mi öldiirülii1,oıdu? Yalnrz bundan
400 yıl öncc mi Aıadc|u ]lulkına insanca

ATANIR AKA

_t.aŞamali çok görüiüyordu? Elbette ki,
lıayrr. İşte binlercesinin yanlııda bir ta-
ne Tunceli Olayı. Tunceli olayrnrı nasıl
ceIe!,an ettiğini biliyoruz. (Genç sanatçr-
iar, Anadolu Halkrna devrimci bjr oyuo
sunrnak gayesiyle gitmişler. Fakat, An-
kara'dan atdıkları emirle, birer Hrzrr Pa,

şa kesilen iktidarrn kölesi ElAzığ ve Tuo-
celi yöneticilerinden "Bu o}ı.lnu burada
cıynatamazsınrz..." cevabrnr almrşlardrr.
Halk, o},ıınun o},nanmasrnı aşrrr derecede
isteyincc dc, il(i _Anitdolu Cevrinıcisinin
polis kırrşunu_,-la nasll öldüğünü, yine alt1

Anadolü emt,kçisinin poiis kurşunuyla na-
srl yaralandığrnı ve bu arada yirmi ikisi
Hclk oyuncul3fından olmak iizere yü
vatandaşin nezarete alrnrp nasıl iŞKEN-
CE gördüklerini... hatırlatrnz). BütüD
bunlara rağmen Türkiye'de demokratik
bir idarenin varlrğlndan bahsedenler bu-
lunmaktadrı,

o halde, neden Anadolu Halkma dev-
ı,imci bir oyun seyrettir:mek çok görüldü?
Çünkü; uy]tulan, sowlan ve unutiılan
Anadolu llalkr bu oyunu seyrederek, ken-
di sorunlarını tüm gerçekliğiyle olmasa
dahi kısmen görebilecekıi. Kendisinin jn,

sanca bir yaşamadan mahrum olduğuntı
biI daha anla_varak beltiide işbirlit<çi, sö,
mürücü jktidardan hakkrnl isteyecekti.
Belki de emeğini sömürtmeyecekti.
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Ankara'da Bakanlann, Ankara'da
Basbakanın, Cumhurbaşkanırun gözleri
öniİnde oınaıan o},!.ın, ezilen Anadolu
Flalkına çok görüldü. Neden? Çi,jnkü; An-

kara ve diger büyük şehirlerde burjuva
cevrelerindi bir sanat gösterisi telekki

"diü", 
ol"rrrur,, halktn sefalet ve zulünı

attında yaşadığı Anadotu'da daha başka
etkiler uyandrraçağını, halkr daha bilinç,
ıendireceğini anlayan iktidar kölesi yöne-

tiÇiler, temsil ettikleri srnlflarmln duru-

muııın biraz daha sarsılacağınr farketti,
ler.

Bü iki yönetici T- C- Anayasasının
IIERKES, BiLiM vE slNAT/ sERBEsr,
CE aGRENME VE ÖGRETME, YAYMA
ip. gu lıaııoe HLR TüRLü ARAşTIR,
MA HAKKINA SAHIPTİR" ilkesine karŞı
cıkmıslardır. Amaçları bilinı vc sanqlln
İıalkın ayağına gitııesini önlemekü ir.

"Tiyaı rolarımıza ve halkımıza reva Bö-

rülen bu ııe bunun gibi dayranışlar, an,

sAYDlLAR

cak söınürge ,aliteri tafaflndon, söffiür,

cc halkınİ ııe cnların sanat ıc bilinı
İ,lamlonno IIyB!lanmışlt" diyor Ti"Seıı,
ı l ) Hefhalde Ti,Seı, bıı bildiriyi yayınlar-
keı ı Aıaılolıinun, Türk kapilalistlerinin
bif sömib gesi oldıığınu ııııutmııştLır,

Demck ki, "Türkiye'de dernokrasi
vardrr" diven demokrasi hokkabazlarr bu
cümleYi su Şekiidc söyteseler daha uygun
o|ur,. Tİirl:iyc'ı]e laşisıokrasi,ııardır:
T iir kiy e' de s ömüriici,ilijk v(lrdır,

Uyı!ı iken uyardilar
Di.iye saydılar bizl
Koyun olduk scs anıadık
sürüye sayd ar bizi

Halindzt hal cyledik
Yc,Iuİnuzu yol cyledik
Her çiçekten tal eyled}
Any,.! saydılar bize

pir divanina dlzild:k
Döst deft..iı:e dizildik
Bal clduk şerbet ezlldik
Dalııya saydılar b;i

Pir sultarr Abdal'ıİn şunda

Çck kerameİ var insanda

o ci!ıanda bu cihaiıda

At]ye saydııar bizl

PiR SULTAN ABDAL

kalkın canlar bir olalııt
Münkle kılıç çalalıın
yoksılıtı hakkıtıı alalıııı
Teyekküı tü , taatatıah

(1) Tİ-SEN (Tiırkiye Tiy.ıtrocılıar scn,
dikası ).

. PıR
sULTAN
ABDAL

DİĞER OYUNLAR

TEN EK E

e DEVRi S[jLEYMAN
Mat'neleıde (15.C0, 18.15)

öğrcncivc. öğr:tmeııc vc işçiyc

/. 50 indirim (5. TT..)

YENİ oYUN

O 141. BAsAMAK

Yaz:n : Vcdıt T,iirka]i

Yönc'-c:: : Tunccr Necrnioğ.u



GENÇLİK İ{AREKETLERİ
Türkiyenrizde eğitim bir çrkmaz için

dir. 1968 haziranında başlayan ve dahı
sonra işgalleIe dönüşen boykotlar, 1969
şubatttnda yürüyen 30.000 öğretmen, a-
sisıaniarrn dircnişi, üniversiteye gjremc.
yen binlerce genç aı.kadaş, Türlriyemiz.
deki bu eğitim çıkmazrnın en belirgin
örnekleri dii,.

BU NlÇlN BÖYLEDİR?
özeilikle iiniversite kesimindc sert

tepkilele hedef olan ve eğitimdgki bu bo-
zukluğa karşr fiili mücadele bayrağı a- ÜNİVE5İTEDEKİ MÜ6ADELELER VEçan üniversite gençliği aracıhyIa halkı. NEDENİ;Rİ ---mızrn üzerine dikkati Çekilen eğlj]Pdİ İ"ir"..iİ"lı kardeşlerimiz bu eğitimki bu çıkrıaz, bu bozuk eğitim diizeni, dür;;i";-;;;;, fİİİİ mıicaaeıe ııe karşıbaşlıbaşına, keıcli içinde çözül,ecek b.iı. 6;;;" 

-;;';;eİenin 
toplumurrıuzuusorun değlldif. Uzun bir süredir toplu. -}"i"i".ır"-u.eiiil-Jugunu gorerek silah_mumuzun her kaünda yapılaı tart]şma_ i;; ;;İ;-;;İİ 

-Ju 
bozukıukıara çela1 o_rtava koymuştur k\, eğitirn diizeni- ,;-"ti"iir.'s"-_i_icaaeıenin genel nite_nin bozukluğu, doğrııd,an d.oğruya, top- ici iç 

-""-;rir.-ü-ye 
karşr olrnasıdr.lumdaki gcnel bo2ukluğun eğitime yan- sZn inçlik Lıouiirr_n teme. ned.eni bu_sıtnasın.la?ı başka bir şey değildir. Yoni, İ.İ"7",'İırrİİ]r.'"

bozuk bir düzen, eğitim d.üzeniııi t]e boz. - ü;;;;;;; ;;;üği, üniversitede gen91
ma.ktad.ır._,, öyleyse, şu sonucu ç]karmak aı 1"i".-'i.t!-"'tİ?İir. Ve kendi mese,miimkiiıdür : Eğitim çıkmazına . çöziim i..ı"i i" ı.oi""_ii kuruma karşr sava_aranırken, toplumun !ap$ı gözd.en ırlk şİİt.,İ l""aİ ..rr.'r"ak ve yönetime biz-tııtulamaz 1,e tutulmam.alıdıt. Eğiıi.fi sa- ,J ı..t,ı-"t ı"t"r""İ.İ"ai.. Gençliğin burunlarına çözüm getiilmek isteniyorsa, ;;-;i.;;;il- ır.."İ"İİ, g..i"i ve tutucubu, doğrudan toı2lumsal sorunlar:ınıza ü;i;;;;;"r;;l;;İİj"r, t"pı,i gördüğii gi_iıişkin çöz|,|mlerin de (vc ötlcelikle ) gci- uİ e*çİ".İ- İ" İ.;"İ"ti t,, aiir"na"o y.-riıme si ni ge ı,c kı irffi ekı c d i r.
MESELE,E BiMz DAHA ,AKINDAN ;Xff;:l'fl;,:L§İEffl'::İ:",İk,.İİ
BAKALIM

Eğitimin bozukluğu üzerine yüzıerce "":;;:";;;:::;r'::i"İt.i;İ;^':;'}':i
örnek veriletıilir. En aktüeli olduğu için btınunla ilişkisi kaçınllmaz olan toplu-
iiniversiteye giremeyenler meselesine bir ıııun sorunları1,la yİz yüze gelmektedir:
göz atallm. Toplumun meseıeıerine eğilen genç ken, Bu yİ, 65.00c tiseli genç, üniversite sı- disiyle çatışan güçler olarak karşısında,
ıavlanna girmiş, bunların ancak 12.000'i halkımızrn 

-tepeiine 
tünemiş, kanıır bir

iiniversiteye geçebilniştir. Niçin her lise sülük gibi emen, onun alınterini sömü-
mezunu hakkr olduğu halde üniversiteye len egemen sınrflan ve bu srnrflann tamgiremiyor? Niçin 50.000 genç açıkta kalı_ bir işbirliği halinde olduğu ernperyalizmi,
yor? Acaba mesele, "dercini çahşan kaza- yani Ameİ.ikan emperyalümini ğörmek,nıı çalışmayan kaybeder" gibi sudan ba. tedir.

üniversiteye girebilmek için srnav olur-
ken, her çok daha önceden hesaplanmıy
tlr : Her beş kişiden sadece ve sadece biri
üniveİsiteyc alı]raÇaktır. zalıar önceden
atrlmlştrr.

Özetlersek, mesele, çalışan - çalışma-
yan mesele değiidir. MeŞeıei böyle Şudan
bahanelerle geçiştirme çabaları, 13.000.000
insanr okuma-yazma bilmeyen, 13.000 kö
yünde ilkokut da.tıi bulunmayan ülkemiz.
de iflas etmiş gerekçelerdir"

alırracak öğrenci sayısı belli iken, böyle kendi çıkarlarına göre işletir, bütiinbir bahane geçersiz kalmaktadt. Çiıllkij çarklal. onların çıkailan için döner, her
zarıar önceden atıImıştır. 65.000 kişi için- şey onlann denetimi a|tlİıdadİ. Eğitiın
den ancak__12.000'nin üniversiteye gireceği de onların çıkat hesaplan dışında treğit
öıceden bilinmektedir, Yani, 65.000 kişi dir. Elbetle herkesin, özellikle işçi 

-ve

hanelerle geçiştirilebilir mi? Üniversiteye Egemen sınıflaİ, bütün kurumlan



yE 56GENçLİı( DERGisİr,
köylü çccuklarının eğitim ve öğretim
görmesi onların işine gelmez. Eğitim, on-
ıarın koyd,uğu sınulamalar içinde yaptlır.
Kendileri için gerekti eleınan sa5asından
fazlasrnr iştemezler. Bu nedenledir ki,
(gene ilk örneğmize dönelim) 65 000 kişı
den ancak 12 000'i üniversiteye gifebitir.
Bu nedenledir ki, 13 000 köyümiizde ilko-
kuı yoktur, bu nedenledir ki 13 000 000 in-
sanımız okuma - yazma bilmez. İşte bu-
nun içindir ki, ünivertise gençliği "De-
mokratik Üniversite" ve "işçi-köylü genç.
ıer finiversiteye" diyor.

Devlet iiniversitelerinin kapılarını
50000 gence kapıyan egemen sınıflar, ö-
zel okullar yoluyla da eğitimi bir k6r ara-
cr baline getirmektedirler. Böylece eğitim
parayla ve para için olmaktadır. Üııiver.
site gençliği özel okul sömüİüsüne de
karşr çıkarak, "özel okullara hayır" di-
yor.

AMERIKAN EMPERYALİZMİ
vE EĞİrİMİMizDE
YABANCI ETK| LER

"İıkokuıdan üniversiteye dek gerek yö.
netmelikleri, gerek programlarr kapitalist
ülketerden devşirilen eğitim kurumlarr-
mrzda, Jrurdumuzun tenel ihtiyaçlarr ile
ilgisiz öğretim ve eğitim yaprlmaktadır.
Türkiye'de işbirlikcileri aracrlığıyla bü-
tiin kurumlara hakim olan emperyalizm,
elbette eğitim kurumlarrmrza da el ata.
caLtı. Barış gönütlüteri müşavirleri, iiıi-
velsitelerimizdeki ajan rektörleri vs. her
yönden etkiyle eğitimimiz milli bir nite.
liğe kalı:şmaktan uzak tutulmaktadf.''
(l1 Temmuz 1969 tarihti çıkış bildirimiz.
den)

Eğitiminizdeki bu yabancı etkilerle
yi.izyiize gelen gençlik giderek Amerikan
emperyalizminiı toplumumuzdaki diğer
etkilerini de görmekte ve Amerikan em.
peryalizmine karşı çıkmaktadt. Bu yiiz.
dendir ki, gençlik, 6. Filonun her gelişin-
de protesto gösterileri diizenlemekte, or.
ta Dofu Teknik Üniversitesinde Ameri-
kan Büyük elçisi Komer'in arabasrnı yak
maktadlr. Elbette gösteriler diizenleye-
cek, elbette Amerikan emperyalizmi ile
savaşacaktır.

Gençlik Amcrikan emperyalizmine ve
işbirlikçi egemen sıuflara karşr mücadc.
lesini, işçi ve köylü sınıflarrn mücadele-
leriyle birliktc sürdürecektir. Çriııkü,
gençlik toplunxu değiştirecek bir güç do
ğildir, Al\cak bu düzeni değiştirecek asıl
giiçleriıı, yaııİ, işçilerin ıe köyıüıeriıı
yanmda olmak zorundadır. Gençlik, za-
man zaman işçi ve köy|ülerin bu müca.
delesine doğrudan doğruya da katrlİnak-
tadır.

Elbette ki, Amerikan emperyalizmiıe
ve yerli işbirlikçilerine karşr verilen bu
mücadele, Amerikan emperyalizmi kovu.
lana, sömürü sona erene ve çarklar, bu
di.izenden yararrna dönene dek süecek
tir.

DERGiMİzlN AMA:I
"Bozuk bir eğitim diizeni, liseden boı

İnezun verir, iiniversiteye girenleri k§ıt,
lar, özel okul sömürüsüne yardırn eder,
böylece eğitim, parayla ve para için olur.

Eğitim çıkma7ı, lıalkın çıkarlarıyla,
bu düzenden yarqrı oıanıarLn çıkarıarı e
rasındaki çatışmad.a, hoJkın galebesi sa§
lanmadıkça, çözümlenemez. Onın ğiı
"Halka dönük üniveffite",

Bugün 0/o 60i üniversite kapısındağ
geıi çevrilen, bir kısmı da ilerde burs,
J,,rırt ve benzeri sebeplerle çevrilecek O
lan lisesi kardeşlerimize bu temel bozuk.
luklar henijz bir mesele gibi göriinmg
mektedir. ve üniversiteli kardeşlerimizin
mücadelesine herhangi bir katkıları ol-
mamaktadr.

Işte biz, üniversiteli - tiseli dayanışna.
sını sağlamak, aralannda sağlam bağlar
kurmak ve gençliğin gür sesini duyur.
mak için GENÇLiK DERcİsİ'ni çıkar"
maya karar verdik.

Dergimiz aylık olacaktır. İç ve dış
gençlik hareketlerini,eğitirn sorunu!ıu,
toplumumuzun sorunlarını ve kültür, sa.
nat, edebiyat, bilim konularını içirecek o
lan bu dergi, tüın gençliğiı olacaktır.
Dergi lıerzaman iiniversiteli, liseli bütiiıı
kardeşIerimizin sorunlanna ve seslenişlo
rine açık oıacaktır,"

GENÇLİK DERGlsl

ı



TARİH NEDİR?
Herhangı bir tise öğrencisine, "tarih

dersini sevİr misin?" diye bir soru yönel,

tilirsc, gcnelliklc alınacak ccvap "halır"
Jlr. Bu ccvab|n ncdeni isc ülkemizde o
kutuıan tarih clcrslerinin niteliğidir,

Gercektc bugüntü loplumları doğı,ı,l

bir bicimclc incelemek için tarih mutüak

bir seliüde iyi bi|inmesi gcrekli bir bi-

Iimdİr. Fakat cmperyalizmin ve iç sömü

,ünün etkisiyle yozlaşan eğitimimiz; ta-

rih alanında da bu ctkilct,i yansıtarak,
senc kafaları dondurmak vc şartlan'dır-
i,"k voırno gitmiş vc bu kafaların genel,

likle ıarihden ncfret etmelerini sağla-

İnıştır.

Bugün okulIarda öğrctilen tarih, ül-
keler arası savaŞlardan ve bir takım s:,

fatlarla tanıtllan idarecilerin yaşantlla,

rından ibarettir. Ve sonuç olarak genç

kafatar, bir sürü tarih ve gereksiz impa,

rator, imparatoriçe, kral, kraliçe ve ku,
mandan isimleri ile doldurulmaktadrr,
Bu durum ise, tarilı derslerinin ezberci

niteliğini yaTatır ki, bir takım sonılarla
d<.ılu genç kafalar için elbette bu ders il-
ginç .olamaz.

Tarih kitapl4rımlzırr bir yanılgsı da,

savaşları salt idarecilerin bireysel dav,
ranrşlarrnrn yada bu davranlşlara sebep

otan yüce duyguların (Ulus ve din duy-
gularının) bir sonucu olarak görmesidir,

Bunun da yanl!şlığı isc derin bir incele-
me ve araştlrma yapmadan "tarihin gü,

clücü kuweti bircylerdir" (önderler) ge,

nell,cmesi yapması ile kesinleşir. zira on,

tar bu mantıkla son basamakta" tarihi
olaylar, bircylerin be],inlerinin üıiinü,
dür" derler.

Bu §on paragrafta anlatılan görüşleT

üzerine ciltler ile eser verilmiş ve bunun
yanıışhğı bitimsel bir biçimde ispatlan,

10

mıştlr. Biz burada "tarih nedir" sorusu,

nu bu açıdan inceleyeceğiz.

Tarih, toplumların değişmesi demek:

tit. Yhni kitaptarımtztn yqzdığı gıbi "t,1,

ih tekeffiir değitdir"- Örneğin Osmanlı"

lar 15. yüzy da da 19. yüzyılda da savaş,

lar vanİılar. Burada savaş bir olgu (olay)

.,ıarak turk!ı zamanlarda tekrarlanan

İİ"t"r.ii. eden) bir dunıııdur, Ama 15,

üizvıl jle 19. yüzyıl Osmanlı ıoplum|aiı-
nrn-sorval koşultcrının çok farklı otdu-

ffı da Üir gerçekıir. Bunun icin bu iki
İlr"la" vĞ,l"" savaş|arın nedenleri çok
ie;isikıir. iŞtc tarih büı dcğişiDieli incc-
ıc|. Vc ııı üorihi gctişimin gencl liııralla
flru ortaya koyar,

Taritı tck tek bircylelin değit genel

oİarak insaııların eseridlr. (|). Şu da bir
cercekıir ki, in anlar ö: tarihletini keyil,
|c",İc gör" ),afatacakları koşullarda dc,

iil. ( t o pl Lunl a fl n 8e li,si n I i n e d eniylc J k e,ı,

d il erinclcıı öı ıcekile rin btaktıkları koŞul-

larda yapa af.

Avrıca insanlarr cy|eme süriikleyen, fi,
kirler zorunlu olarak bclinden geçer, Ya,
ni bilinçlidir- Ama unutmamalı ki, fil,in
Ierin beİyiııde şckittcni,si sosrq,l ydşantı,

nın koŞullarlna bağlıtlır- Örrıeğin, bir im,
parator, ülkeler arasr her hangi bir sal,a-

şa gircrken bu haIeket mutlak opun dü,

şüncclerinin bir sonucu olarak ortayl .çı"
İ<ar (Yani bcyinden geçer). Ama cnai p-u

düşünceyi veren drş gerçeklik, yani, tqp,
ıumun oııleı<tıt koşullarıdrr (Toplumun

Bu koıularda tarih kitaplarlI{lız bi-

linçli yanltştar yapmaktadrrlar. Örneğn,
1789 Fransız devriminin ekonomik nedeni
leri, Maria Antuanet'in çok savruk ve 'Çok

tuvalet diiŞliünü olmaslna bağ]anır (2);

Gerçektc, Fransrz devrimi toplumun sos,
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yal ve ekonomik itişkiteriıin moıarşik
yönetim ile cla!ı çelişkiterinin l(eskinleş,
mesi ile olmuştur (3). Yani, toplumun la-
rihi 3clişimi o znmanlarda devrim süre-

c,iııe girmiştir (4). Maı,ia Antuanet'in sav-
ıuk oiması \,e},a otmamasl dcvrimin rney,

dana gelişini etkilemiyecekti, zira, tafilı,
blreyleriiı değit toptlllndald tqrklı sınıİ-
\arın çatışııası ile olı,ıştır. Daha doğrtı bit
deyimle, taihi gclişiın ekonomik nedenle

farkltleışıııış toplullx \Catmanlarının. ( Ka
pit atts,| ler, işçiler, ağalar, köytiile4 lıb. l
kendi salıf çıkarları için yaptıklarL ınii,
c.üdelel etden mey deıa gelir.

Taıih kitaplarımızın eksik ve yanlı*
lıktarı (ki bunlar burjuva ideotojisinin
sonucudur) biz gençleri tarih bilimindeıı
soğutmamaır, tersine bu durum başlıa
kaynaklardan gerçek tarihi öğrenmek
için b,izi uyarmalıdür.

NoTLAR :

(ıl Eüfada öniiİnüze "tarih'n güdücü
. kuwctı nedir?" sorusu çıkıyor. Ama

bu konu genişIği ve önemi yöniiı-
den başlr başlna bir yazı konusu ol,

' duğu için L,urada anlatılmayacaktır.

' (2) Enitı oktay Lise 3 tarih k:tabı say-

İa 2t9.

(3) 1789 Fransız dewiminden 1830, 1B48
' Fraİ§lz işçİ hareketterl ve 187l Pa-

ris Kcmünü ite itgilı lrir serl yaa
daha soı,.ra dergimizde gayınlana,

'. caktlr.

{4) Toplı:mlann tarihi geltşimt iıe iıgilt
Glarak "Evriİnlcr vc Devriırıler" adlı
k:tabın okuI,jlIıası tavsiye ol!ınur.

Necatibey
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BİtİMİ BİLMEK GEREK
Mehmet DİRİM

Bilmin gayesi nedir, kaynağı neresi.
dir? soruşuna bir dolu cevap veriliyor,
Bunca tahsilden sonra kafasını şöyle bir
yoklayan genç, bu soruya ya kendince b'r
cevap veremiyor, ya da, aklrna bir alay
kavram, tanrm v.s. geliyor. Her kavranı
biraz eksik, biraz fazıa ve tabii yanlış olu-
yor. Bir baktyorsunuz, doğru cevap, kav-
ramlar arasıhda kayboluvermiş.

Bize göre, bu soruya cevap vermek-
sizin ,bilim adına yapılan iş, 'ne adına' ve
'ne için' yapı,ldığııı kavramak mümküıı
değildir. Bunu yapmadan, ne bi]imin sevi-
yesini, ne de, nereye yol aldığını bileme-
yiz. İşte bu yüzden, 'şu ilk sayıda bu so
ruya c€vap verelim' dedik.

HAIKıN D()STLARl
GERıCİ §ANATA HÜCUM!

Ay!ık Kültür sanat Dcrglsı
BEKLEYİNiz

Tabiatrn, daha geniş olarak bizleri
içine alan evrenin bir işl,eyişi var. Bu iş-
leyiş, bir takım temel kural ve kanrınlara
riayet ediyor. Bu mekanizmanın, evrenin
işleyiş mekanizmasrnrn kanunlarınr bu"
ıup çıIrartmak bilimin yaptığı iş ve bu iŞi
çekip çevirmek biıim adatnını?ı görevi.
Bugiine kadar 'bilim' adma ne okudu isek,
scnuç olarak bir taklm kurallara, kanun,
lara ulaşmrşızdrr. Çoğu zaman bunları
matematik sayesinde iki-üç rakamla vo
birkaç da harfle anıatrveriyoruz.

Bil.iMiN GAYESİ:

Bizim asıl meselemiz, bilimin gayesi
meseıesidir. Brr soruya verilecek cevap
bilimin nedeni sorusuna verilecek ceva1>
la aynıdır. Şöyle ki :

' İnsan ortaya çrktiğından bu vana, ta-
biat ve çevresiyle mecburi, bir takrm iliş.
kiler kurmuştur .Bundan gaye ise, yaşa-
yabilmek, yaşamaya devam edebilmektir.
Bunun icin insan: (i) Tabiatı kendine
uvdurmak, (ii) Tabiattan yararlaJımak,
(iii) Bu amaçlarla tabii aletleri geliştirip
yeni araç ı,e gerecler üretmek, zorund,l
kalmıştır, Bu tabii iliskilerde basarrlı o1.

mak tabatl yenmek bir tek yolla miim.
kindiir. ?abiatıı, eırenin işley$ mekanİt-
masıntn bilgisine salıip olmak. Yani, ev.
renin iŞleyiŞjndE bağlı olduğu ı<urallarİ
bulmak. lşte tam blürada bi|im doğulof"

Demek ki: bilimin emel'i insann ta.
biatla olan (tabir caizse) kavgasını başa-
nlı kılmak için tabiatın kurallannı bul.
maktır. Bilim h.t. 4t icir, yaDılıyorsa bu
adı alabilir. 'BiLiM iÇiN BiLiM'şekliıı.
de nakarat, uydurmacadan ibarettii

12
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BiLiMiN KöKENİ:

İkinçi meselemiz, biıimin neTeden
geldiğidir. Şunu biliyoruz ki; bilim, sayı-
sız bilgi'niı birarada biribirine bağlan-
dığ, formüle edildiği alandır. Eğer b z,
bilginin kökenini bulabilirsek sorumıızu
cevaplaıdlrabiliriz.

Bu sorunun cevabr hiç de güç bulu-
nabilir ciısinden değildir. Evren hakkın-
daki bjlgilerimizin kökeni, yine evrendir,
kısaca dış-diiıyadrr. Insanları tanımak
için, insanlar arasına girmek, sıcağa so.

ğuğu ayırabilme kiçin bir kerecik 'yanı-
v€ımek'v.s. en l sa yoldur. Evrim teori-
§ijrd orlaya atmak için Darwin 28 yı[ araş-
trrnıa yapmrştrr. Zira bilginin kaynağı
gözlem, deney ve araştrrmadrr. Demek ki,
bilimin kökeni de ,bilim adamr da bura-
da, yani hayatın, pratiğin içinde durmak.
tadır. Öyleyse, bilim insan kafasıııdaı
doğır!' yargısı gerçek dışıdır. İnsan kafa-
sı, sadcce, evrensel ve tabii gerçekleri yo
rumlar, birleştirir ve sonuca varır. 'Akıl'
bilginin ikinci kademesinde görevlidir.

Demek ki, bilim hayatın içinde doğ.
İiıakta, inşan bilincinde şekiııenffiekte ve
hayatın içine girmektedir.

ÇAĞDAŞ BiLiM :

., A.rtık, çağımrz bilimiıin ne seviyede
ölduğunu tartlşabiliriz. Acaba bilim in-
sanlrğ1, tabiatla sürdürdüğü savaşta za-
fğe götürmekte midir? Genel nitelikte.
ki bir cevap İlk€miz ve benzerlerinin du-
rumıjİru kapsayabilir mi? Bugiin, dünya_
nrn büJük krsmuda, bilim, çarklarr iı.
saılk yaraıına döndürmektedir. Ne var
ki,bu, tiim diinya için böyle değildir. Bi-
lim insanların sefaletini arttrrmak için
bir vasrta, bilim adamı, insanlrğrn yokolu-
$u için çal4an bir ldşi haline sokulmak.
tadif, Biz ay sathında dalgalanan Ame.
İikan baypğınr gösteren resimlere kuş,
ku ve endişe ile bakıyoruz. ABD'ne, kısa
vadede ideolojik, uzun vadede askeri bir
§aldırr için gerekli olan ortamı hazlrlayan
bu olay, Türkiye ve benzeri ülkelere par.
lak lıir gelecek vaadetmiyor. Biz cmper-
yalizftLin teknik başarısrnı alkışhyamıyo.

. Ne var lii, aslında bilim, çarkları in-
sanlık yararrna döndürecek güçtedir. İn-
sar.lığa sayısız veriler §unmaktadır. Bı

limin ve bilginin sonsuzlufu dikkatğ alı-
nınca bilimin aydıntattığr ufuk ışıl ışıl
parlryoI.

Yine bugün bilim, kaderciliğe, ruhçu.
luğa, mistisizme (*) en amansız darbeleri
indiıecek güçtedir. Bitimsel tez, ADEMİ
öldürülmüştür. Bilim insan varlığının do
ğa - üstü giiçlerle değil maddi birimlerle
belirlendiğini ispat etmiştir. Bu konulara
ilerde değineceğiz.

soNUÇ:
Bilimin ve bilgilerin kaj,rıağı hayat

ı!r, dcneylerdir. Bitim kökenini insan .

tabiat ilişkilerinden alıp, insan kafasnda
şekillenir, Ve cn önemlisi güciinü insan,
llğlı vermek zorundadrr. İnsan - tabiat
ilişkilerinin diizenlenmesini amaç bilme-
yen bilgi, anlamsızdır, akıl - drşrdır. Bi.
lim, BÜTÜN DüNYA HAIKLARI için ya-
pıldığı siireçe, en gerçek yol göstericidir,
Çağımvda bilim, bunu yapabilecek güç.
tedir. Bizlere düşen, buıu gerçekıeştir-
mektir.

(*) Akıtn almadığı alanlarda ve Allah
kalramında, gerçeğe kalp yoluyla.
ulaşabileceğiıi iıeri süreı lelsefe vc
din dokırinine, Mistisizm denit.

niıixsrı
so§YALİsT
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Mehmet sALiH

Çağımızın devrimci edebiyatında.
Brecht'in önemli bir yeri vardrr. Brecht,
çağımızın gerektirdiğine uyarak; değis-
mekte olan toplumsal şartlarla beraber
düşünce yapısının ve sanat anlaylşınrn da
bü},ük değişikliğe uğradığını görmüş vJ
sanatrna bir dünya görüşü kazandrrmağa
çaIışmıştır. Brccht'in bütün eylemleri
bundan böyle bu açıdan olmuş ve geniş
halk kitteterine kendini bağlamayı ve on-
lara kendi dünya görüşünden birşeyler
vcrmeği sanatrnrn görevi lıaline getirmiş.
tir. Brecht'in ortaya attığl kuramlar
özellikle burjuva tiyatro anlayrşrna l<arşı
bir tepki anlamında olmuş Ve bu anlaylşı
attüst etmiştir. sanat hayatında olduğu
gibi kendi hayatı da mücadeleler içinde
geçmiştir Brecht'in.

Almanya'da doğmuŞ olan Brecht
ı933'de uzun bir süre dönmemek üzeTe
Atmanya'dan ayrıhyor. l933'den 1939'a
kadar Danimarka'da kahyor fakat, Na.
zilerin Danimarka'ya girişiyle İsveç'e ge

74

çiyor. Danimarka'da yayınladığı şiirlerlc
Hitler'e çatıyor ve onu alaya ahyor. Da-
ha l933'de Brect'iı kitaplarl Naziler ta-
rafrndan yasaklanıyor ve yakılıyor. 1941 ..

42 yll]a.ında Finlandiya'da bulunarı
Brccht, Nazilerden kaçarak Rusya'ya vc
gcmi yoluyla Amerika'ya gidiyor. Amerii
ka'da şiirlcri basılryoı. 1947'de Amerika',
dan ayrılrp İsviçre'ye geliyor fakat 1ıır-
duna giımesine müSaade etmiyorlaİ. Na-
hayet i948 yılnda Çek pasaportuyla D.)-

ğu Bcriin'c glçivor vc ölünccyc deli llen-
dini buıada liyatİo çallşm.rlarlna leriyor.
Cöriilü}oı lii, Brecht ]]aJ3tının ]5 scncsi-
ni mcmlckcı mcmleket dolaşarak g-,çiri
yor. Dal-ıa sonra kendisi bu süreyi "Süİ,
gün Yıliırı' di] c ad]andıracaktır.

Bertolt Breclıt şiirler ve hikayeler dc
yazmaslna rağmen esas ürünlerini tiyat-
roda vermiştir. Kendisi herşeyden er,"vel

büyük bir tiyatro kuramcısı idi. Burjuva
sanat anlayış]nln üIünü olan Dramatik
Tiyalro'\a karŞl Epik tiyatro]ru kurmuş
vc dcvrimci ıiyatroda ycpyeni bir çığıı
açmrştrr. Ona göre, şimdiye kadarki
tiyatro "ister seyirci vc dinteyicilerin b61.

li bir eğitimini şart koşsun, isterse onları
cğitsin, her iki durumda da onların zev-
kine hizmet eder; çünkü gerek onlarda
görmek istediği, gerekse onlara verdiği
eğitim, bir beğeni eğitiminden başka bir
şey değildir". Işte bu duruma kaIşı Epik
Tiyatro oİtaya çıktı. Bu ıiyaıronun görev-
leri ve sorumlulukları bambaşkaydl.
Epik ttyatro, tiyatroda bir deıırim oldu-
ğLL kadar delriınci bir ttyatfoydu da.
Onun göreı,i zevk ıe eğlenceye d.eğil, hal,
kın cğıtimine w Lıyanışıncı hizmet etmektt.
Brecht'e göre Dramatik Tiyatroda "Seyir-
cide bl'r tai(lm duygularrn uyanmasl, sağ-
lanır, bir yaşantr sunulur, seyirci bir şey
içcrsine sokulur, tc]kin]c ça!ışllür, insan
önceden bilinen bir varlık gibi kabul edi-
lir, insan degişmez gjbi gö5terilir, insan
belirli bir ıliceliktir, duygu egemendir|'

Halbuki Epik Tiyat ro'da "Seyirciyc
bir tnk:m liraarlar verdirti!ir, :eyirciye
bir tak m k.rarlar verdirLiIir, seyirciyc
karşısrnda tutulur, deliller ve ispatlaıla
çalrşrlrr, insan inceleme konusu yaprlrr,
insan değişir ve değiştirir insan oluşuni
halindedir, us egcmendir".

Ereçht
üzerine



Burdan da anlaşrlryor ki, Brecht'in
sanatr bir diirrya görüşü altında işlenmiş-
tir. Bu görüş; herşeyin bir oluştlıı, bır
Eetişinü içindc oldıılunu söylc5,cn ve insa,
aln tarih içindckl görevini bclirten yoni

insanın keıclisinin değiştiği gibl dogayı
da cleğiştiği,lı kabul edcn sosyalist dünya
pöni§üdür. Ve onun içindir ki, devrimci

*İunut,n, lıalklara adayan Brecht ,dcvrim,
cilcr tarafindan her zaman anılacakttr.

Okuyan B
So ru lart

YcCi iıapılı Te şehrini kim kurdu?
Kitaplarda krallarrn adı yazılı.
Krellar mr sürükicdi lraya parçalannr?
Ya kaç kefe y:kılan BabiL
Kim yaptr oou b"yırrro yeni baştan? Hangi el,ler-üde

Altın pınltılı Liı,na'nrn oturdu yapı işgileri?
Ne::cye gittiler Çin drıvarı b:ttiği gece

Duvarcrlar ? Iİr] Roma'da
geçilmez z].fer aırhndan. Kirn ilikti bunian ? Iüm]eri
yenerek
"z:fe,rler kazandlı Sezalar ? Üsrtiiıe türküler yakılmş

BIzansia
Yalnız saraylar mı vardı oturacak? Masal ülkesi

Atlantis'te bile
Flaykırac.ak gece yar[il, deniz her şeyi yutarkeu,

köleleriıre seolenr'li boğulanlar.
Genç İskeıder Hi nCistııı'ı aldı.
Biı ,L,aşına mı?
§ezır Ğalya'lılan yendi ?

Hiç olmadı bir a§9ı da ml yoktu yanınila
İspaiı:ıa'lr Filip ağladı, filosu
Batfuğ nda. Başka ağlayanlar o]madı mr?
II. Fre,dırik Yedi Yıl Savaşurı kazanclı. Kim
Kazındl onclan başka?
Heı sayfaila bir zafer.
Zaier yeııcğini kim pişirdi ?

Hcı oıylda, bir büyük adam.
Masrıfları kin yüklendi ?

Eunca olay.
Eünca soru"

ir İşçinin

Eeıtoit .trleclıt
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çAĞR
Son fllarda, bütün dihkatlerin iizerinde yoğunlaştığ geııçlik haıe-

kctleri, gençlerin özellikle toplumun şcrunlanua eğilip köklü tteğşiklik
istemeleri ve g:alerck bu temel iizerindcki köhnemiş kuruıııtara karşı çık-
malan ile daha da önem kazaıımıştır.

Gehçler ne yapmak istiyorlar?
İstedikleri değşiklikler nelerdir?
"Iia]ka dönük eğitim", "köhnemiş ii:ıiversite iliizenine halnıJ', ''|şçi

köylü gençler üniversiteye", 'özet okul]aıa paydos'', ''Yankee, Go Ho
me!", "kahrolsun Amerika ve işbirlikçiteri'', ''bağınoız Tiirkiye'', .'ulu.i
sal eğitim", "devrlm için eğitim'', sloganlan acaba löftan ibaıet şeylerl
mid|r?

Kamu oyunda, gençlik hareketleri ve gençler iizerİne çeşitli yorıın
lar yapıl:yor. Gençleri övenler, oıılan haklı bulaıılar o cluğu g!.bi, gençli.
ğin bu hareketlerini aşın bulanlar ve onlan kınayanlar da var. Bu iki
göriiş arasında nüanslı, daha bir sürü görüş...

Haklannda bu kadar söz edilen gençler, tiselisiyle, üniveısltelis'yle,
ke:ıili seslerini kendi yaJnn oı^ga.ııIarınCan kamu oyuna cluyu.rmarun zı-,
maru geldiği inancı,yla ve miicadelelerinde bütün gençleri tek safta totr>
lauak iç in GENÇLiK DE:RGİSİ'ni çt,karnoaktadrrtar. Elinizdeki derg.,
bu di§üncenin ürünüdür.

GENç ARIiADAŞ:
Bu dergi senin dergihdir. Bu ctergi senin sesini tluyuracak, oenin aa]

valanru savunacak tek yay,n organıdır. Derg'ye yaa yaz.rıak, mali kat
Irrda bu]unmak, abone o'mak, abcne brılmak, dergiyi tanıtmg,k, onu di
ğer genç arkad" şlara ulaştırmaJ< serıin görevinclir.

DEVRrMCİ ÖĞRET1{EhILER !

Bir devr]mci öğretmen olarak gençliğn devrjmci hareket'erini deş-
tcklernek göreviıizd' r. Bulunduğuıuz okullarda, öğrenci kardeşlerimize
dergimizi tanıtın. Bizlerle ilişlıi kurmalannı sağiayın.

Yazşma adresimiz: §ülcyman Sırrı §,ok. 2/8 Yenişhir - ANKARA
Derginin fiatı, 10C kurıştur. Ytlhk abone bedeli 10,_ Tl.'ttlr.

GENÇLİK DERGİsi: Aytık gençrtk dergisi. sahibl: Nurettln PİRİM. sorumtu
Yaalşleri Müdürü l orhan Gazl ERDAL. Yönet:m yeİı ve her türlü yaztşma
ıdfesı ] süleyman Sırn Sokak 2/8 Yenişehir - ANKARA. Dizgı ve baskt: TÖYKo
matbaast. Fıatı: ı00 Krş. YılIık abone bedeli 10 TL. İı6n santimt 15 TL
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