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15 Ocak 1919’da Almanya Komünist Partisi’nin
(KPD) kurucular› Rosa Luksemburg ve Karl
Liebknecht, o zamanki Alman Sosyaldemokrat

fleflerin emriyle katledildiler. Bu y›l da bir çok örgüt ve
parti anma eylemlerine kat›lacak ve Rosa ve Karl’› kendi
amaçlar› do¤rultusunda yorumlayarak kullanmaya çal›fla-
caklar. Biz bu y›l Ocak ay›nda Berlin/Friedrichsfelde’de
yap›lacak eylemlere, Rosa ve Karl’›n KPD’nin kurucusu
olan komünistler oldu¤unun bilincinde ve bunu bir kez da-
ha bilinçlere ç›karmak için kat›laca¤›z. Onlar sosyalizm
için mücadele eden öncü savaflç›lard›.

Reform mu, devrim mi?… Rosa ve Karl oportunizme
ve o dönemin sosyaldemokrasisi içinde egemen olan refor-
mizme karfl› b›k›p, usanmadan mücadele yürüttüler. O dö-
nemde de, bugüne benzer bir biçimde, devrimci ve sol ha-
reket içinde Marksizmin art›k eskimifl oldu¤unu ve sosya-
lizme “bar›flç›” geçiflin mümkün oldu¤unu savunun opor-
tunist görüfller egemendi. Rosa ve Karl, reformlar›n ger-
çekte sistemin yamalar› oldu¤unu, reform mücadelesinin
mutlaka devrim mücadelesine tabi k›l›nmas› gerekti¤ini
savunuyorlard›. Biz de bugünün komünistleri olarak, bu-
günün iflçi hareketi içinde oportunizmin felç edici etkisine
karfl› mücadele görevine sahibiz. Rosa ve Karl eylemleri
aç›s›ndan bu, bizim Rosa Ve Karl’› PDS gibi sahte sosya-
listlere b›rakmama, onlar›n Rosa ve Karl’› sahiplenme sah-
tekarl›¤›n› teflhir etme görevine sahip oldu¤umuz anlam›na
gelir.

Bolflevik parti olmaks›z›n devrim olmaz… Egemenle-
rin komünistlere, devrimcilere, antifaflistlere, bir bütün ola-
rak iflçi s›n›f› ve emekçilere karfl› tav›rlar›, sald›r›lar›
gözönüne al›nd›¤›nda bir fley aç›k olmal›d›r: Nas›l ki Karl
ve Rosa döneminde, emperyalist sisteme, onun iktidar›na
karfl›, kendi üyeleri için bile ‘ba¤lay›c›l›¤›’ olmayan grup-
çuklarda örgütlenmek yeterli de¤ildiyse, bugün de yeterli
de¤ildir. E¤er sisteme karfl› direnme konusunda ciddi isek
ve sistemin bir genel sald›r›s›nda daha ilk anda yok olup
gitmek istemiyorsak, bize “siyasi mücadeleye enerji, diren-
genlik ve süreklilik kazand›ran” (Lenin) bir devrimciler ör-
gütü gereklidir. Örne¤imiz Rusya’daki 1917 Ekim Devri-
mi ve onun örgütlenmesidir. Ekim Devrimi, sömürücülerin
sisteminin parçalanmas›n›n ve yerine iflçi s›n›f›n›n iktidar›-
n›n kurulmas›n›n mümkün oldu¤unu göstermifltir. Rusya’-
daki Ekim Devrimi, bu devrime öykünerek Almanya’da,
bolfleviklerin izinde Kas›m Devrimi’ni gerçeklefltirmeye
çal›flan Rosa ve Karl’a ve di¤er Alman komünistlerine de
örnek olmufltur. Bu devrimin zaferini engelleyen önemli
faktörlerden biri, sosyaldemokrasi ile araya kesin çizgile-
rin çekilmemifl olmas›, gerçek bir komünist örgütün eksik-

li¤i idi. Rosa ve Karl, 1918/1919 y›ldönümünde Komünist
Partisi’nin kurulmas›na önderlik ettiler, fakat sosyalde-
mokratlar›n iflçi hareketi içindeki etkisini k›rmak mümkün
olmad›. Ocak Ayaklanmas›’n›n kanla bast›r›lmas›, yüzler-
ce devrimci iflçi ve askerin katledilmesi, Rosa ve Karl’›n
hunharca öldürülmesi, egemen sömürücü s›n›f›n devrimci-
komünist örgütlenme ve ayaklanma denemesine cevab› ol-
du.

Unutmak yok! Affetmek yok! Kahrolsun Emperya-
lizm! Komünizmin zaferi için! Rosa ve Karl’dan ö¤ren-
mek, onlar›n burjuva devlete ve emperyalist dünya sistemi-
ne karfl› uzlaflmaz tav›rlar›ndan ö¤renmek, bizim aç›m›z-
dan, ayn› onlar›n yapt›¤› gibi egemen sistemi, egemen du-
rumlar› teflhir etmektir. Bugün de onlar›n döneminde oldu-
¤u gibi “Bu sistemde gelecek yok”tur. “Emperyalizm ulus-
lar politikas›nda iflas etmifltir, savafl politikas›nda iflas et-
mifltir, ne yapaca¤›ni bilmemektedir. O art›k yaln›zca çö-
küntü, yoksulluk ve anarfli sunabilir ve ölümü örgütleyebi-
lir. O art›k infla edemez, hayat› örgütleyemez, o burjuva
toplumunu anarfliden ve ölümün Baküs ziyafetlerinden,
normal geliflme yoluna döndüremez. Bütün bunlar› yaln›z-
ca egemen haydutlar›n sistemini büyük bir gürültüyle çö-
kertecek olan ve ac› çeken insanl›¤a yeni bir toplum siste-
minin kurtar›c› yolunu gösterecek olan sosyalizm, proleter
devrim gerçeklefltirebilir.” (Spartacus Mektuplar›, say› 10,
a¤ustos 1918, ç›karanlar Rosa, Karl vd.) Dün oldu¤u gibi
bugün de insanlar›n büyük ço¤unlu¤unu açl›k ve yoksulluk
içinde tutan, say›s›z milyonlar› göçe, savafla, iflkenceye sü-
rükleyen, gerici, faflist ideoloji ile beyinleri y›kay›p ayakta
kalmaya çal›flan ayn› sistemdir. Ya sosyalizm ya da barbar-
l›k içinde çöküfl, bu bugün de var olan biricik alternatiftir.

“Y›k›ls›n taçlar ve tahtlar! Y›k›ls›n s›n›f egemenli¤i!
Kahrolsun dünya emperyalizmi! Yaflas›n Rus devrimi…
Yaflas›n sosyal dünya devrimi! Yaflas›n enternasyonal
proletaryan›n diktatoryas›!”

(Karl Liebknecht, Eserler, cilt 9, sayfa 590 Alm.)
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devrimci bir tarzda anal›m!


