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Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik

DEVRÝMCÝ GENÇLÝK
Þimdi akkor zamanýdýr, yakýnda yalnýz ýþýk görülecektir!

TEHDÝT ALTINDA TÜRKÝYEDE
KORKULARDAN KURTULUÞ YOLU

Ekonomistler artan cari açýðýn büyük bir ekonomik krize yol açacaðýndan korkuyor.
Eðitimciler, okullardaki þiddetin kendilerine ulaþmasýndan korkuyorlar.
Aileler çocuklarýnýn uyuþturucu kurbaný olmasýndan korkuyorlar.
Üniversite öðrencileri okulu bitirdiklerinde nasýl iþ bulacaklarýnýn korkusundalar.
Varoþlar, uyuþturucu ve fuhuþtan; kamu emekçileri kredi kartlarýnýn limitlerinin dolmasýndan korkuyor.
Kadýnlar kapkaççý teröründen korkuyorlar, ev sahipleri güpegündüz eve giren hýrsýzlardan korkuyorlar.
Ýþçiler iþsiz kalmaktan, köylüler ürünlerini yok pahasýna satmaktan korkuyorlar.
Aydýnlar kültürel yozlaþmadan, ülkenin baðýmsýzlýðýný yitirmesinden, þeriatçýlarýn yönetimi ele geçirmesinden kaygýlýlar.
Bazý solcular Amerikanýn ülkeyi iþgal edeceðinden korkuyorlar.
Laikler, kara çarþafýn yaygýnlýðýndan, þeriatçýlarýn güçlenmesinden korkuyorlar.
Þeriatçýlar askeri darbe korkusuyla yatýp kalkýyorlar.
AB yandaþlarý, AB ile iliþkilerin kopmasýndan korkuyorlar.
Globalizm yandaþlarý globalizmsiz nasýl yaþayacaklarýnýn korkusundalar.
Kemalistler, çaresizlik içinde kemalizmin ideoloji olup olmadýðýný tartýþýyorlar.
Orhan Pamuk öldürülmekten korkuyor.
Solcular ölmekten korkuyor.
Danýþtay basýlýyor, Hrant Dink öldürülüyor, akýllý ol tehditleri ortalýkta dolaþýyor.
Herkes kaygýlý, herkeste bir korku var.
Herkes Kýbrýstan, Ermeni soykýrýmýndan, Kürtlerin bölücülüðünden söz ediyor.
Herkes ahlakýn bozulduðunu, toplumun yozlaþtýðýný söylüyor.
Herkes ekonomik bir krizin ülkeyi altüst edeceðini düþünüyor.
Herkes kendi adaletini kendisi vermeye kalkýþýyor.
Herkes ne olacak bu memleketin halinden söz ediyor.
Kurumlar ile kiþiler, uluslar ile halklar, dini inançlar ile dinler, devlet ile sýnýflar birbirine karýþtýrýlýyor.
Yine de herkes eðleniyor, televizyon karþýsýnda dizi seyrediyor, her fýrsatta tatil beldelerine koþturuyor, sýrasý mý þimdi bu konularýn diyerek birbirlerini susturuyor.
Konuþanlar ise, bunlardan deðil, þunlardan korkun diyerek yeni korku senaryolarýndan
söz ediyorlar.
Korkuyla eðlence, kaygýyla boþvermiþlik bir arada yürüyor.

Korkutanlar korkuyor, korkanlar korkutuyor.
Gerçeði bilmek isteyenler düþünmüyor, düþünenler ne düþüneceklerini bilmiyorlar.
Korkuyu yaratanlar ve korkanlar boþ durmuyorlar. Ýnsanlar bir þeyleri anlamaya baþladýklarýnda, anladýklarýný anlamamalarý için ellerinden geleni yapýyorlar. Kavramlarýn içeriðini
boþaltýyorlar, olmadýk yeni sözcükler üretiyorlar, olaylarý medya aracýlýðýyla gün be gün
çarpýtýyorlar, yeni korkular üretiyorlar.
Hepimiz biliyoruz: Korkunun ecele faydasý yoktur.
Ama bu korkular gerçektir, somuttur. Ne kadar önemsiz, ikincil olurlarsa olsunlar, toplumun þu ya da bu kesimlerinde mevcuttur.
Korkular bu kadar çok ve somutken, korkmuyoruz diye slogan atmak, karanlýkta ýslýk çalmaktan farksýzdýr.
Sömürünün, baskýnýn, zulmün, eþitsizliðin, adaletsizliðin, yolsuzluðun, yoksulluðun, yozlaþmanýn, çürümenin olduðu yerde korku, korkunun olduðu yerde karanlýk, karanlýkta terör
ve terörün olduðu yerde faþist terör vardýr.
Tüm bu korkularýn arasýnda din, ne kadar korkusavar olarak ortaya çýkarsa, þeriatçýlýk
da o kadar kurtarýcý olarak görünür.
Laik, demokratik, özgür, baðýmsýz bir ülke için, aþ için, iþ için, emek için, toprak için,
onur için, özgürlük için, baðýmsýzlýk için, eþitlik için, insanlýk adýna mücadele etmekten
baþka alternatif yoktur.
Che Guevaranýn sözleriyle:
Bu uzun süreli bir savaþ demektir. Ve, bir kez daha yineleyelim, acýmasýz bir savaþtýr. Savaþ gelip çattýðýnda, kimse onu yumuþatýrým diye kendini aldatmasýn ve kimse, halký uðruna katlanabileceði savaþýn sonuçlarýnýn verdiði korkuyla, savaþý kýzýþtýrmakta
duraksamasýn. Bu, hemen hemen tek zafer umududur.
Bu bir çaðrýdýr.
Emperyalizme ve yerli iþbirlikçilerine karþý, faþizme karþý, þeriatçýlýða karþý, anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadeleye katýlma ve yükseltme çaðrýsýdýr.
Bu çaðrýya kulak asmayanlara, legalist oportünistlerin umudu büyütmekle avunmaya
çalýþanlara, Che'nin þu sözlerini anýmsatmakla yetineceðiz:
Bu mevzilerin adý, parlamentodur, kanuniliktir, yasal ekonomik grevdir, ücret artýþýdýr, burjuva anayasasýdýr, bir halk kahramanýnýn serbest býrakýlmasýdýr... Ve iþin en kötü tarafý þudur ki,
bu mevzileri elde etmek için bile, burjuva devletinin oyun kurallarýný kabul etmek ve bu tehlikeli siyasal oyuna katýlmak iznini alabilmek için de uslu ve aklý baþýnda insanlar olduðumuzu, hiçbir
tehlike arz etmediðimizi; örneðin kýþlalara ve trenlere saldýrmak,
köprüleri uçurmak, katilleri ve iþkence uzmanlarýný cezalandýrmak,
daðlara çýkýp ayaklanmak ya da yumruklarýmýzý sert ve kararlý bir
biçimde kaldýrarak, Amerika'ya son kurtuluþ mücadelesinin kesin
müjdesini vermek gibi tehlikeli iþlerle bir alýþ-veriþimizin olmadýðýný ispat etmek lazýmdýr.
YAÞASIN HALK KURTULUÞ MUCADELESÝ!
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ!
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