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68 kadınları: 1968 Öğrenci Deviniminde yer alan, Meksika Ulusal 

Politeknik Enstitüsü Eğitim - Araştırma Kurumunda Gönüllü Hizmet 

Veren Bilim Kadınlarının Solcu Andrés Manuel López Obrador’un 

kazandığı son seçimden sonra yapılan toplantısında - 68 Kadınları 

adına sesleniş1: 

 
                                                                                          Stratejik Yönetim Sekreterliği Konferans Salonu  
                                                                                                                  Ulusal Politeknik Enstitüsü  
                                                                                                              (Instituto Politécnico Nacional)                                                                   
                                                                                                              

 

                       Marta Servín Martínez - Politeknik Enstitüsü Kadınlar Temsilcisi  
Hayatı yaşamak gerek sanki yaşamamız onun, o eylemin, içindeymişçesine. (La vida hay que vivirla como si la vida nos fuera 

en ello.) - Juan Manuel Gutiérrez Vazquez. 

 
 

                                                           
1
 El Activista Regional dergisi, No: 214 - Ocak 2019 sayısında yayınlanmıştır. 
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Saygıdeğer Başkanlık, Değerli Yoldaşlarım,   

Ne hızlı akıyor zaman, diye sesleniyordu, tüm yaşamını savaşarak tüketmiş olan,  yetmişlik Aztek 
ozanı Netzahualcóyotl. On beşinci yüzyıldan söz ediyoruz, 1402 - 1472 yılları arası. Adil yasalar yapan ve 
halkının yaşamında daha iyi koşullar kuran doğuştan toplum düzenleyicisi. O yalnızca suları yönlendiren 
taş kanallar yaparak güçlü selleri ve Meksika vadisini yıkıp yok eden akıntıları önlemekle kalmayıp, aynı 
zamanda, bu dünyada zamanımızın az olduğu ve arkamızda hiç olmazsa çiçekler ve ezgiler bırakmamız 
gerektiği bilinciyle, eşi görülmeyen eğitim işlemleri düzenleyerek toplumsal ve yaşamsal alanda büyük 
insancıl kurumlar kurdu. Onun çağlar içinden gelen sesi beni, tüm Meksikalıları ve tüm İnsanlığı var eden 
ortak yazgımıza inandırmayı başardı. Yirminci yüzyılın yetmişli yıllarında Biyolojik Bilimler Ulusal 
Okulu’nda “düzenin güçleri”, 1968’de bu eğitim alanına öfke ve ateş ile girdiğinde,  birçok başka dilekleri 
arasında, enstitüden çıkarılan Jesús Vargas ile ben Marta Servín adlı öğrencilerin yargılanmasını da 
isteyen bir Genel Kurul Toplantısı’nda, karşı hareketin kazanılan utkusundan kök alarak,  beni şu ilk 
sözlerimi söylemeye iteleyen belki de onun bu sesiydi. Şöyle söylemiştim: “Ben size teşekkür etmeye 
gelmiyorum. O konumda ayrıca neden onlara, bu parlak zaferlerine karşın, teşekkür etmeye gelmediğimi 
de açıklıyorum. Onun utkusu aynı zamanda bir iyiliktir; yalnız benim kişiliğime olmayan bir iyilik.. Bu 
hepimizin ortak iyiliği olan bir büyük zaferdir, onda hepimiz var olma hakkımızı kazandık. Zamanla 
yitirilen bir savaşa katkı yapabilme özgürlüğünü kazandık; kendi topraklarını dolduran zenginliklere, 
kendi halkının iyiliği için kendisi iye olan özgür ve egemen bir ülke kurma özgürlüğü. Politeknik 
Enstitüsünün dersliklerinde, koridorlarında, bahçelerinde ve kendi kovuklarımızda, bilimin ve tekniğin 
ancak insana hizmet götürdüğünde, -büyük harfle tüm İnsanlığa, yâni Vatana- hizmet götürdüğünde 
anlam - önem - saygınlık kazanacağı yönündeki derinlikleri tam tamına anlamamız boşuna değildi. İnsan 
sıcaklığı ve insan saygınlığı ile çevrelenmiş olan o toplantıdan çıkar çıkmaz, yoldaşlarımızın ve eleştirmen 
dostlarımızın yorumları gelmekte gecikmedi. Raúl Álvarez’in dediklerini hiç unutmuyorum; -o keşke şimdi 
burada olsaydı da ta Mictlán’a yürümeye gerek kalmasaydı-! O demişti ki: Hey Marta… Ne amaçla bunca 
karmakarışık oluyorsun, bir sağ ol demen yeterdi. Üzgünüm Raúl, bak yine aynı yanılgıya düşüyorum, 
aradan geçen koskoca elli yıl da olsa. Çünkü şimdi, SEP (Secretaría De Educación Pública (=Kamusal 
Eğitim Bakanlığı)’ndaki anılarımızın ötesine, çok ötesine giden bir eylemin ne anlama geldiğini her gün 
daha iyi anlıyorum; Kamusal Eğitim Bakanlığı’ndan tut da Narciso Bassols’un 1932 yılından bu yana 
yaptığı yöneticilik görevine değin; Teknik Öğretim Bölümü’nün şefi Luis Enrique Erro idi; Milli Teknoloji 
Eğitim Sistemi’nin felsefî temelleri, pedagojisi ve temel programları oturmuş durumdaydı; Politeknik 
Okulunun işlevselliğinde ve genel olarak Politeknik Enstitüsü’nde adını aldığı örgütselliği ve ideolojiye 
uygun bir şeması vardı.. Tarihsel kökenimizin, ta Mezoamerika evrengörüşüne (kozmovizyon) ve onun o 
çetin yürüyüşlerinin nice nesnel ve diyalektik olduğunu gösteren olağanüstü simgelerine dek uzanarak 
zamanın en derinliklerine sokulduğunu anlayan görüş sâhipleri, onların yüzlerinin ve yüreklerinin 
biçimlenmesinde oynadıkları rolü anlarlar; aşk ve özveri ile gerçekleştirilen çabayı da anlarlar. Yıllar 
sonra, unutulmaz usta Juan Manuel Gutiérrez Vázquez bize şöyle öğüt verecekti: <Hayatı yaşamak gerek 
sanki yaşamamız onun içindeymişçesine>2. İşte bu nedenle ben size teşekkür etmeye gelmiyorum, ama 
tıpkı o zamanki gibi sizi kutlamaya geliyorum, kendimizi kutlamaya geliyorum; çünkü, öyle ya, bugün, 
tam elli yıl sonra Meksika yitirdiği yola yeniden dönüyor. Çektiğimiz çilelerin yükünü taşıyanları 
kutluyorum.. İktidardaki kim bulunuyorsa onu gözlemliyorlardı o zaman; şimdiyse rotalarını değiştirmeye 
ve <artık yeter> diyerek bize, ülkemize, bugüne dek verilmeyen gelişme olanaklarını sunmaya hazırdırlar. 
İşte şimdi aynı zamanda bizim sevgili Ulusal Politeknik Enstitümüzü ve eğitim merkezi olarak ona anlam 
verip yol gösteren ilkeleri fianse etmenin de tam sırası. Ondan varlığını - gücünü - canlılığını göstermesini 
bekleyerek. <Aman, dikkat, tohum saban yarığından dışa düşmesin!> diye uyarıyordu Luis Enrique Erro, 
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  İspanyolcası: ‘la vida hay que vivirla como si la vida nos fuera en ello’ - Juan Manuel Gutiérrez Vázquez  
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tüm Evrenin ufuklarını kucaklamaya alışmış olan Luis Enrique Erro.. Dünyaları yutan ve bizi ayaklarının 
altına alıp çiğneyebilecek güçte olan yedi tabanlı devlerini3 (gigantes de siete suelas) pek iyi tanıyordu. 
Evet, pekâlâ doğrulayabiliriz ki, Meksika otuz yıl - altmış ya da yetmiş yıl önceki Meksika değil, XX. yüzyıl 
Meksikası değil; ama yine de unutmamalıyız ve yüksek sesle - apaçık - somut olarak söylemeliyiz ki, 
bugünkü Meksika 68 yılında yer alan biz her yaştan gençlerin kurmayı düşlediği Meksika da değil. Ve ister 
bireysel bağlamda olsun ister toplumsal küre içinde olsun, biz eğer, yolsuzluklardan ve adaletsizliklerden 
arınmış bir özgür Meksika uğruna savaşmak istiyorsak, bu savaşı bir kez daha kazanmak için  ‘birlik 
olmanın’ ne denli büyük önemde olduğunu yaşanmış deneyimler göstererek, zihinlerimize kazımış değil, 
ateşle acımasızca dağlamıştır. Bunun için ki, bir kez daha <kutlu olsun> diyorum; kapımıza dayanmış olan 
yeni yılda en iyi dileklerimi sunuyorum. Düzeni değiştirecek olan ve tüm zamanlar boyunca bize yol 
göstermiş olan o karşıtların birliğinden doğan gücü kurma çabasını sürdürebilmeyi umuyorum! 
Tenochtitlán’da4 bulunan Büyük Tapınak’taki (Templo Mayor) içinde birleşerek tek bir yaşamsallık 
oluşturan ulu güçlerin göz kamaştırıcı evrengörüşünü (kozmovizyonu) simgeleyen değiştirici erk: Tláloc5 
ile Huitzilopochtli6.. Su ile güneş arasında, tek bir demet içinde kaynaşan işlem; günümüzde bilimin 
ışınbireşim (fotosentez) ve yaşamsal işlemler adını verdiği canlı özdek üretme eylemini (proses) anlatan 
karşılıklı etkileşim (interaksiyon).. Bu da, kendi insanlarımız için kendi olanaklarımızla ileri gitmek 
anlamına gelir. Öyle ya, bugüne dek kendi topraklarına - kendi insanlarına acı çektiren ısırıcı vahşi dişler 
güçlü idiler. Yoldaşlarım! Alma Mater’imizin7, bizi doğuracak olan toplumsal dölyatağımızın (resmen) 
tanınıyor olmasını sevinçle umuyla karşılayalım. Her zaman tüm yüreğimizden koparak!..  

 

        Amo el canto del cenzontle, - - - - - - - - - - - - - - - - Severim şakıyan ‘cenzontle’yi,8 

            Pájaro de cuatrocientas voces; - - - - - - - - - - - - - - - dört yüz türlü sesi olan kuşları; 

                    amo el color del jade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - yeşimin yeşilini çok severim 

        y el enervante perfume de las flores - - - - - - - - - - - - bayıltıcı kokusunu çiçeklerin 

    pero amo más a mi hermano: el hombre  - - - - - ama daha çok severim seni, insan kardeşim 

¡Que viva por siempre el Instituto Politécnico  - - - - - - - - - Yaşasın Politeknik Enstitüsü 

                         Nacional! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - Ulusal! 

                                                           
3
 Dünyaları ezebilecek yedi kat güce sâhip olan, dünyayı ayakları altında ezebilen. 

4
 Tenochtitlán: Bugünkü Meksika’nın başkanti olan Meksiko Kenti (Mexico City)’nin Aztekçe eski adı. Tenochtitlán antik Aztek 

İmparatorluğu’nun başkentidir. Texcoco Gölü 'nde bulunan bir ada üzerine kurulu olan kenti 1520'lerde Hernan Kortez 
yönetimindeki İspanyol Konkistadorlar (fethediciler/müstevliler/yağmacılar) ele geçirerek güzel ve varsıl kenti çok büyük oranda 
yakıp yıkmışlardır. 
5
 Tláloc: Aztek yağmur - su - ekin/tarım tanrısı. 

6
 Huitzilopochtli: Aztek güneş ve savaş tanrısı, simgesi kartal. 

7
 Alma Mater: bir kimsenin okuduğu okul, bizi yetiştiren anamız olan okul.. anlamında, Klasik Kültüre ilişkin Latince bir 

terim/deyiş. 
8
 Cenzontle kuşu: adını Aztek dilinde “dörtyüz-şarkı anlamına” gelen “cenzon-tlahtol-e” deyiminden almıştır; cenzontle kuşu, 

sayısı yüzlerceye varan türde ezgileriyle tanınmıştır. 
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(Çeviren: A. Cengiz Büker) 
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DERGİLERDEN BİR İKİ ALINTI: 

Son 150 yıl içinde sera etkisiyle yayılan gaz salınımı korkunç bir hızla çoğalmıştır, bu süre içinde, 

1871’den bu yana (Cubadebate 14/01/2019, Pazartesi) 

"Devrim kuramı olmadan devrim eylemi olmaz" 

Radyo - TV gibi yayın organları olmadan inandıramayız/inandıramıyoruz sorunlarını çözmek için 

kurtarıcı bekleyen kitleleri.   

http://www.marservi.org/

