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Yıldırım Koç
Karl Marx 1818 yılında doğdu. Bu yıl, Marx’ın 200. doğum yıldönümü. Bu vesileyle dünyanın çeşitli
bölgelerinde Marx ve ömür boyu dostu Friedrich Engels hakkında toplantılar düzenlendi. Ben de, Vatan
Partisi Genel Başkan Yardımcısı kimliğimle, Pekin Üniversitesi’nde ve Berlin Ekonomi ve Hukuk
Yüksekokulu’nda düzenlenen iki sempozyuma katıldım ve bir tebliğ sundum. Bu iki toplantıya ilişkin
gözlemlerimi kısaca aktaracağım.
Pekin Üniversitesi’nde 5‐6 Mayıs 2018 günleri düzenlenen Marksizm ve Ortak Yazgıya Sahip İnsan
Toplumu Sempozyumu’nda Vatan Partisi Genel Başkanı Dr.Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcısı
Prof.Dr.Semih Koray, Çin Halk Cumhuriyeti Temsilcisi Adnan Akfırat ve ben birer tebliğ sunduk.
Dr.Doğu Perinçek’in tebliği, Marx ve Engels’in Asya Devrimleri Öngörüsü konusundaydı. Tebliğde
dünya devrim tarihine ilişkin, bence çok önemli olan, yeni tezler ele alınıyordu. Prof.Dr.Semih Koray,
Günümüzde Çin ve Marksizm konusunu ele aldı. Adnan Akfırat’ın tebliği de güncel gelişmelere ilişkindi.
Benim tebliğimin konusu ise, Marx’ın Devrim Stratejisi ve Sömürgeler idi.
Berlin’deki sempozyum, Dünya Ekonomi Politik Birliği ile Berlin Ekonomi ve Hukuk Yüksekokulu
Uluslararası Ekonomi Politik Enstitüsü, Marx‐Engels Vakfı ve Rosa Luxemburg Vakfı tarafından 16‐18
Temmuz 2018 günleri düzenlendi. Sempozyumda siyasal parti olarak yalnızca Vatan Partisi tebliğ sundu.
Diğer konuşmacılar akademisyenler ve vakıf temsilcileriydi.
Berlin sempozyumunda Prof.Dr.Semih Koray, Günümüzde Çin ve Marksizm başlıklı tebliğini sundu. Ben
de Marx’ın Devrim Stratejisi ve Sömürgeler tebliğimi sundum. Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Beyhan
Yıldırım da bir oturuma başkanlık yaptı.
MARKSİZMİN ÖNEMİ ARTIYOR
1991 yılı sonunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldığında dünya tek kutuplu bir görünüm
almıştı. Emperyalist ülkelerin ve genel olarak sermayenin temsilcileri, dünyadan bilimsel sosyalizmin
(Marksizm’in) izinin silineceği beklentisi içindeydi. Ancak kapitalist sistemin kriz ve savaş yaratma eğilimi
1991 sonrasında daha da güçlendi. Bölgesel savaşlar arttı. Milyonlarca insan, emperyalistlerin doğrudan
veya dolaylı saldırganlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkeler mahvedildi. Dünya nüfusunun üçte birinin
komünist partilerinin yönetiminde olduğu dönemde daha insancıl bir yüz sergilemek zorunda kalan
emperyalizm ve kapitalizm, 1991 sonrasında iyice pervasızlaştı. Baskı ve sömürü arttı. Bencillik ve bireycilik
daha da yaygınlaştı. Kapitalizm doğayı da tahrip ederek insanlığın geleceğini iyice tehlikeye attı.
Kapitalizmin 2008 yılından beri devam eden üçüncü küresel krizi, bu sorunları daha da artırdı.
Bu sorunlara çözüm arayanlar yeniden bilimsel sosyalizme dönüyor.
Bu koşullarda Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomik ve siyasal başarıları büyük önem kazandı.
Emperyalizmin saldırganlığını dengeleyen küresel güç, bilimsel sosyalizm çizgisinde ilerleyen Çin Halk
Cumhuriyeti oldu. Özellikle 2013 yılından itibaren Çin’de ve ona bağlı olarak birçok ülkede bilimsel
sosyalizmin önemi arttı. Marx’ın 200. doğum yıldönümünde gözlemlenen, Çin’in büyük katkılarıyla, tüm
dünyada bilimsel sosyalizmin yıldızının yükseldiğidir.
TÜRKİYE’NİN BİRİKİMİ BATI’DAN DA, DOĞU’DAN DA İYİ
Bu iki sempozyuma ilişkin ikinci gözlemim, Türkiye’de bilimsel sosyalizm birikiminin diğer ülkelerden
ileri olduğudur.
Emperyalist ülkelerden gelenlerin kendi ülkelerinde bugün devrim şansları yoktur. Bu nedenle bilimsel
sosyalizmin ve Marksizmin ikincil konularına ağırlık veriyorlar. Çin’den gelenlerin dezavantajı, büyük
başarılar elde eden Çin Komünist Partisi’nin çizgisi dışında fazla sorgulama ve tartışma olanaklarının
olmaması.
Türkiye’de bilimsel sosyalizmi daha gelişkin kılan, önce onyılların tartışma temelli birikimidir. Sonra,
Türkiye’nin gündemindeki devrim olgusu, umudu, beklentisi ve çabasıdır.

