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İnsanoğlunun geleceğe ilişkin beklentilerinin merkez noktasında gelecekte her şeyin
daha iyi olacağı beklentisi yer alır. Savaşlara bir son verilecek, insanlar barış ve kardeşlik
içerisinde yaşayacaklar, açlık ve yoksulluk sorunları çözülecek, çocuklar ilaç bulamamaktan
dolayı ölmeyecekler, işçiler ve emekçiler gelişen teknolojinin getirdiği olanaklardan yararlanarak
daha az çalışıp, kendilerine, ailelerine daha fazla zaman ayırabilecekler vb. gibi.
Ama bugün dünya bakıldığında bütün bu beklentilerin tam tersine doğru bir gidişin olduğu
kolaylıkla görülebilir. Bölgesel ve yerel çatışmalar giderek ivme kazanıyor. Silahlanma çılgınlığı
her geçen gün yeni silahlar edinme ve geliştirme hamleleri ile sürüyor. Yoksul ve bağımlı ülkeler
batırıldıkları borç batağına her geçen gün biraz daha fazla gömülüyor. Açlık ve yoksulluk
yaygınlaşırken, ırkçı, faşist, gerici düşünceler ve bunları savunan liderler ve partiler giderek güç
kazanıyor.
Yaşadığımız dünyada beklentilerin tersine olup biten bütün bu gelişmelerin nedeni nedir
ve insanoğlunun beklentilerinin aksine neden bu lanetli gelişmeler gerçekleşmektedir. Bütün bu
olup bitenlerde elbette anlaşılamayacak, açıklanamayacak bir yön bulunmamaktadır. Olup biten
her şey somut maddi nedenlere bağlıdır.
Eğer bugün Trump, Boris Johnson, Boris yeltsin, Xi Jimping, Balsanoro, Modi, Salvini, Afp vb
gibi liderler ve partiler bu gidişattan sorumlu tutuluyorlarsa, bu onların "doğaüstü güçler"
kuşanmış olmalarından ileri gelmemektedir. Bunların yanına bağımlı ülkeler ve onların Erdoğan
ve benzerlerinide eklemek olanaklıdır. Bu liderler, partiler ve akımlar faşist, gerici, ırkçı, yabancı
düşmanı ideoloji ve akımları kollayıp, koruyorlar, onların yol alması için önlerini açıyorlar.
Her ne kadar ticaret savaşları, artan silahlanma, bölgesel çatışma ve gerginlikler, ırkçılık
ve yabancı düşmanlığı bu liderlerin kişiliklerine, gerici partilerin yaklaşımlarına yüklense de,
onların kişisel özellikleri ve karakterleri, partilerin programları -programlar kuşkusuz önemsiz
değildir ama o programları destekleyecek maddi güçler olmadan bu programlar hayata
geçirilmez- bu gidişatta belirleyici bir rol oynamıyor. Tabii bu hiç bir rol oynamadıkları anlamına
gelmiyor. Onlar bu gidişatı hızlandırma veya yavaşlatma gibi etkilere elbette sahipler. Bu nedenle
bir an için bunları bulundukları yerden çekip alsak birazda şaşkınlıkla mutlaka onların yerini
dolduracak şahsiyetlerin bulunduğunu görürüz.
Çünkü onları doğuran, yön veren ve davranışlarını belirleyen somut maddi koşullar vardır
ve bu koşullar ülkeleri yöneten egemen sınıfların, yani büyük sermaye ve onun devletlerinin
sınıfsal karakteri, yönelimleri, güç ve egemenlik ilişkilerine kaçınılmaz olarak yön veren vaz
geçilemez, uzlaşmaz çıkarlardır. Tarihte de bunun örnekleri çoktur. Nazileri yaratan ve iş başına
getiren Hitler'in "kaçık, yarım akıllı" olması değil, Alman mali sermayesinin dizginlenemez
çıkarlarıdır. Mussoliniler, Bushlar, Pinoşeler, Evrenler vb de bu ilişkilerin ortaya çıkardığı
aktörlerdir. Öyle ki kimisi emeklilik günlerinde nasıl vakit geçireceklerini planlarken birden bire
kendilerini sahnenin en önünde buluvermişlerdir.
Devletlerin kirli işlerini yapan kişiler içinde bunlar geçerlidir. İşler büyük çatışmalara doğru
gittiğinde, çelişkiler keskinleştiğinde, hesaplaşmalar gündeme geldiğinde bütün bunları
kararlılıkla yerine getirecek "akıllı", "yarım akıllı", "cani veya melek ruhlu" veya pejmürde etme
sevdalısı aktörler mutlaka bulunur. Bunlara görev verildiğinde sömürücü egemen sınıflar veya o
an dümende olanlar bütün imkanlarını, olanaklarını, güçlerini ve ilişkilerini bu aktörlerin ardına
yığarlar. İşlerini "başarıyla " tamamladıklarında ise bir köşeye rahatlıkla atılabilirler.
Bugün dünyanın gidişatını 1935-40 arası döneme benzetenler çoğalmaktadır. Bu
dönemin neyi çağrıştırdığını tarihe birazcık ilgisi olan, asgari genel kültüre sahip hemen herkes
bilmektedir. Bilinen, bilinmesi gereken başka bir gerçekte bütün bunların insanlığın kaderi
olmadığı, kötü gidişi engellemenin, tersine çevirmenin olanaklı olduğudur. Yani olup bitene
katlanacak bir kadercilik değil, ezilen, sömürülen sınıf ve emekçilerin, bağımlı halkların,
emperyalist ülke işçi sınıflarının mücadelesinin bu sürecin önünü kesmeye yetenekli olduğu
bilerek hareket etmek. Yani bu direnmedir, birleşmedir, mücadele etmek, gericiliğin ve büyük
sermayenin saldırısına her alanda püskürtmek için ileri atılmaktır.
Zalimleri, cellatları, katilleri, diktatörleri vb ortaya çıkaran sömürü be baskı koşulları
koşullar aynı zamanda kitlelerin kahramanlığını, atılımını, mücadelesini de ortaya çıkaran zemini
hareketlendiren özelliklere sahiptir. İsyanlar, ayaklanmalar, devrimler bu koşullarda ortaya
çıkarlar. Emperyalist ve gerici güçler arasındaki çelişkiler sertleşip derinleşirken, işçi ve emekçi

halklar da burada olduklarını, bu dünyanın geleceğini gerici güçlerin ellerine bırakmayacaklarını
geçmişte göstermişlerdir ve yeniden gösterebilirler.
Tarih yenilgilerle, zaferlerle, geriye dönüşlerle, duraklamalarla, atılımlarla ilerliyor.
Bugün tarih yeni bir dönüm noktasına doğru ilerlerken, yeni bir atılım için güçleri hazırlamak,
saflarını düzene koymak, insanlığın büyük yürüyüşü için tıpkı bir seferberlik ilanındaki gibi çaba
göstermek gerekiyor.
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