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Yıldırım Koç
Son yıllarda piyasaya bir Rosa Lüksemburg Vakfı çıktı.
Biliyorsunuz, Rosa Lüksemburg dünya sosyalist/komünist hareketi tarihinde ve ayrıca bir iktisatçı olarak
önemli bir yere sahip. Polonya kökenli, ancak siyasal mücadelesini ağırlıklı olarak Almanya’da verdi. 1919
yılında da Almanya’da sivil faşistlerce öldürüldü.
Sol harekette, Rosa Lüksemburg’un adı geçti mi, akan sular durur.
Bu adla kurulmuş bir vakıftan şüphe eder misiniz?
Eğer işin içinde Almanya varsa, edeceksiniz.
Bu vakıf, son dönemde sendikalarla ve güneydoğu Anadolu’daki bazı “sivil toplum örgütleri” ile
ilişkilerini hızla geliştiriyor.
TAREM (Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi) İstanbul’da kurulu ve önemli çalışmalar yapmaya
çalışan bir kuruluş. Bir süre önce sendikalara bir yazı gönderdi. Genel Koordinatör Gökhan Biçici imzasıyla
gönderilen yazıda şöyle deniyor:
“Sendikalar ve eğitim tartışmasında uluslararası işçi hareketinin deneyimlerinden yararlanmak elbette
önem taşımaktadır. TAREM olarak Rosa Lüksemburg Vakfı’nın desteğiyle, Türkiye’den bir grup sendika
eğitimcisinin Almanya’ya götürülmesi ve burada Alman sendikalarının ilgili birimleriyle karşılıklı deneyim
alışverişi içinde bulunmasını sağlayacak bir ortak programın hayata geçirilmesini hedefliyoruz.”
Ne kadar güzel. Rosa Lüksemburg’un adına ve anısına yaraşır bir enternasyonalizm, değil mi
Ancak işin aslı hiç de öyle sanıldığı ve sunulduğu gibi değil.
Ünlü komünistin adıyla kurulan vakfın parası nereden geliyor? Bu soruyu sormadan yapılan işbirlikleri,
Alman istihbaratının oyununa gelmek demektir.
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.
Alman devleti sinekten yağ çıkarıyor; 1919 yılında katlettiği komünist Rosa Lüksemburg’un adını
kullanarak çeşitli ülkelerdeki sosyalist eğilimli kişi ve örgütler hakkında istihbarat topluyor, onları
yönlendirmeye çalışıyor.
Türkiye Cumhuriyeti devleti, 1921 yılında bazı kişilerce katledilen komünist Mustafa Suphi adına bir
vakıf kursa ve bu yolla, diyelim Azerbaycan’da istihbarat toplamaya ve oradaki örgütleri yönlendirmeye
çalışsa, şaşırmaz mısınız?
Rosa Lüksemburg Vakfı’nın durumu daha da çarpıcı.
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.
Alman devletinin bu uyanıklığına, “mezhebi geniş”liğine, pervasızlığına şapkayı çıkarmak gerekli.
Rosa Lüksemburg Vakfı ile işbirliğine giren, ondan para alarak çeşitli etkinlikler düzenleyen örgütlerin
yöneticileri de şapkalarını önlerine koyup düşünmek durumundadır.
Rosa Lüksemburg’un saygın adı, Alman emperyalizminin tuzağındaki yemdir.
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 ise söylenecek (burada yazılamayacak) başka sözler vardır.

