
EMPERYALİST ALMAN DEVLETİNİN PARASIYLA SOLCULUK: 
ROSA LÜKSEMBURG VAKFI 

 
Aydınlık Dergisi, 1 Mart 2009 

Yıldırım Koç 
 

Rosa Lüksemburg’un sosyalist-komünist hareket içinde olduğu kadar, iktisatçılar arasında 
da çok saygın bir yeri vardır.  

Hatırlanacağı gibi, Rosa Lüksemburg, uluslararası sosyalist hareket içinde önemli bir 
etkiye sahipti. Birinci Dünya Savaşı öncesinde savaşa karşı çıktı. Hapsedildi. 8 Kasım 1918 
tarihinde serbest bırakıldı. 14 Aralık günü Spartaküs Hareketi’nin yeni programını yayımladı 
ve 1 Ocak 1919 tarihinde, diğer iki grupla birlikte, Almanya Komünist Partisi’nin kurucuları ve 
önderleri arasında yer aldı. Karşı olmasına rağmen ayaklanma kararına uydu. Başlayan 
ayaklanma, sosyal demokratların önderi Friedrich Ebert’in emri üzerine sağcı güçlerce 
bastırıldı ve Rosa Lüksemburg ile Karl Liebknecht yakalandılar. Rosa Lüksemburg tüfek 
dipçikleriyle dövüldükten sonra, kafasına sıkılan bir kurşunla öldürüldü ve cesedi su kanalına 
atıldı. Karl Liebknecht de vurularak öldürüldü. 

Rosa Lüksemburg’un adı gerçekten saygındır. Bu nedenle de bir süre önce bazı 
sendikalarımızın Rosa Lüksemburg Vakfı ile eğitim seminerleri düzenlediğini öğrendiğimde, 
memnun olmuştum.  

Rosa Lüksemburg Vakfı’nın Türkiye’deki faaliyetleri artıyor. Örneğin, geçen yıl Mayıs 
ayında Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Rosa Lüksemburg Vakfı ve Toplumsal Araştırma ve 
Eğitim Merkezi (TAREM), Diyarbakır’da Uluslararası Yerel Yönetimler ve Kadın Konferansı 
düzenledi. Bazı başka sendikalar da ortak etkinlikler yapıyor. Ayrıca, emekdünyası.net 
sitesinin alt tarafında, bu sitenin Rosa Lüksemburg Vakfı tarafından desteklendiği açıkça 
yazıyor. 

Bir süredir, “Emperyalizm ve Türkiye Sendikacılığına Etkileri” isimli bir kitap üzerinde 
çalışıyorum. Bir kuruluşun sendikalardaki faaliyetlerini konuşurken, şeytan dürttü, Rosa 
Lüksemburg Vakfı’nın raporlarını inceledim. 

Bu vakıf parasını nereden buluyor? Bir örgütün ne olduğunu anlamak için ne yaptığına ve 
ne söylediğine değil, önce o örgütün parasını kimin verdiğine bakmak gerekir. 

Rosa Lüksemburg Vakfı’nın 2008 yılında yayımlanan 2007 yılı faaliyet raporuna göre, bu 
örgütün toplam geliri 17 milyon 323 bin Euro imiş. Bu paranın 17 milyon 258 bin Euro’luk 
bölümünü emperyalist Alman devleti vermiş. 

İnsanın inanası gelmiyor. Rosa Lüksemburg komünistti; Alman devletine karşı ayaklandı; 
sosyal demokrat Friedrich Ebert’in emriyle sağcı milislerce yargılanmadan vahşice öldürüldü. 
Aynı Alman devleti, Rosa Lüksemburg’un saygın adını kullanarak, Alman emperyalizminin 
finanse ettiği bir örgüt oluşturuyor ve uluslararası camiaya salıyor.  

Solculuğun herhalde ilk kıstaslarından biri, emperyalistlerden para almamaktır. Rosa 
Lüksemburg Vakfı’nın 2006 yılındaki toplam 13 milyon 926 bin Euroluk gelirinin 13 milyon 
870 bin Euro’luk bölümü, emperyalist Alman devletinin bağışıydı. 2005 yılındaki 11 milyon 
830 bin Euro’luk toplam gelirin 11 milyon 784 bin Euro’luk bölümü de Alman devletinin 
katkısıydı. 

2007 yılında 17 milyon 258 bin Euro’luk toplam devlet katkısının 8 milyon 517 bin Euro’luk 
bölümü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın projeler için ayırdığı paraydı. İçişleri 
Bakanlığı 4 milyon 192 bin Euro, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı da 3 milyon 142 bin Euro 
katkıda bulunmuştu. Geriye kalan para da aralarında Dışişleri Bakanlığı’nın da bulunduğu 
diğer devlet kurumlarından sağlanmıştı. 



Rosa Lüksemburg Vakfı ile işbirliğine giren, ondan para alarak çeşitli etkinlikler 
düzenleyen örgütlerin yöneticileri şapkalarını önlerine koyup düşünmek durumundadır. 

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin en önemli sorunlarının sorumlusu 
emperyalizmdir. Almanya da, dünyanın en güçlü emperyalist devletlerinden biridir. Kapitalizm 
Almanları iyice bencilleştirmiştir. “Alman usulü” lafı boşuna çıkmamıştır. Kapitalizmin bu denli 
çarpıttığı ve bencilleştirdiği insanlar, babalarının hayrına mı 2007 yılında 17 milyon Euro 
harcadılar?  

Rosa Lüksemburg’un saygın adı, Alman emperyalizminin tuzağındaki yemdir. Alman 
kapitalizmine ve emperyalizmine karşı mücadelede vahşice öldürülen Rosa Lüksemburg’un 
adının, emperyalizmin kendi çıkarları için finanse ettiği bir kuruma verilmiş olması ise, 
kapitalizmin insanlıkdışı tavrının ve pervasızlığının örneklerinden biridir. 

Rosa Lüksemburg’un saygın adına kanarak Alman emperyalizminin tuzağına düşenleri 
uyarmak bizlerin görevidir. Ama Rosa Lüksemburg’un onurlu adıyla ilgilenmeden, Alman 
devletinin dağıttığı paraların peşinde olanlara söylenecek başka sözler vardır.  

 

 

 

 
 


