
EMPERYALİSTLER BU PARALARI NİÇİN VERİYOR?  
BİRİLERİ BU PARALARI NİÇİN ALIYOR? 

 
Aydınlık Dergisi, 3 Nisan 2005 

Yıldırım Koç 
 
Türkiye’yi parçalama gayreti içinde olduğunu bildiğimiz emperyalist güçler Türkiye’de sürekli 
olarak para dağıtıyor. Birileri de bu dağıtılan paraları alıyor.  
 
Emperyalist devletler bu paraları, “başımızın gözümüzün sadakası olsun” diye mi 
dağıtıyorlar? Çok iyi oldukları için vicdanlarını rahatlatmaya mı çalışıyorlar? Bizi sömürdükleri 
için bizim gözümüzü mü boyamaya çalışıyorlar? Bu devletlerin paraları çok da, ne 
yapacaklarını mı bilemiyorlar?  Bunların yöneticileri salak mı?  
 
Diyelim ki onlar salak; bizimkiler de uyanık. Peki, bu salak emperyalistlerin “şan olsun 
memlekete” diye etrafa saçtıkları paraları kimler topluyor? 
 
Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’daki darbelerde Soros’un rolü biliniyor. Soros’un 
Türkiye’deki doğrudan uzantısı, Açık Toplum Enstitüsü. Bu örgüt, 2001-2004 döneminde 
ilişkin çalışmalarını Kısacası, Mutlak ve Doğrular Dışında Farklı Olana Açık, Çoğulcu, 
Demokratik, Özgür Toplum adı altında bir kitapta kısa bir süre önce yayımladı. HAK-İŞ 
Genel Başkanı Salim Uslu, bu kuruluşun danışma kurulu üyesi. Ancak bu raporda yer alan 
ilginç bir bilgi var. Şöyle deniyor: “Dev.Maden-Sen’in ‘Özel Sektör Madenciliği Alanında 
Ekonomik ve Sosyal Haklar Uygulamalarının Araştırılması ve Geliştirilmesi’ projesine destek 
veriyoruz. Bu projenin amacı, özel sektör madenciliğinde çalışan işçilere yönelik ekonomik ve 
sosyal hak ihlallerinin önlenmesi ve çalışma hayatında eşitsizliğin giderilmesi yönünde 
kamuoyunda bir duyarlılık yaratmak. Türkiye’de sendikal faaliyetin yeni koşullara uyum 
sağlayacak biçime dönüşmesi ve bu dönüşümün çalışma hayatını Avrupa standartlarına 
ulaştırmasını önemsiyoruz.” (s.58). Aynı sayfada, Dev.Maden-Sen Genel Başkanı Çetin 
Uygur’un sözkonusu projeyi anlatan altı satırlık bir açıklaması da yer alıyor. Dev.Maden-Sen 
Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün ise, Referans Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Soros’a 
ait vakfa geçen yıl baharda başvurarak 20 bin Dolar civarında para aldıklarını söyledi. “Soros 
Vakfı’na başvurmak için ilk başta tereddüt ettiklerini belirten Görgün, bu endişelerine rağmen 
Açık Toplum Enstitüsü’nün kendilerine proje ile ilgili hiçbir müdahalede bulunmadığını 
söyledi. Görgün, ‘hangi finansör olursa olsun, hepsi kapitalist bunların zaten; bizim için 
Avrupa Birliği de, İsviçre Kalkınma Ajansı da, Soros da aynı; biz kendimizi biliyoruz,’ dedi.” 
 
Birbuçuk yıl kadar önce, DİSK’e bağlı Dev.Maden-Sen, Organik Tarım: Gelişimi ve İlkeleri 
isimli bir kitap yayımladı. Kitabın içinde, “bu broşür MATRA-KAP programı çerçevesinde 
Hollanda Elçiliği tarafından desteklenen” bir çalışma kapsamında yayınlanmıştır deniliyordu. 
Hollanda Büyükelçiliği’nin internet sayfası (www.nl.org.tr/en/pages/MATRA2.htm) 
incelendiğinde, 2002 yılında bir sendikaya eğitim programı için 11.500 Euro’nun verildiği 
görülmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla, Dev.Maden-Sen, Hollanda Devleti’nden 11.500 Euro 
almıştır.  
 
DİSK, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa İnisiyatifi isimli bir yapılanma (European 
Initiative for Democracy and Human Rights) aracılığıyla Avrupa Komisyonu’ndan 550.128 
Euro aldı. Proje referans numarası B7-701/2001/0222’dir. Toplam proje maliyeti ise 704.078 
Euro’dur (http://europa.eu.int/comm/europaaid/projects/eidhr/pdf).  
 
Avrupa Komisyonu, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla da projeler uygulatmakta ve para 
dağıtmaktadır. Bu fondan para almak için başvuranlar arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Ümitköy Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye 
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Hizmet-İş Sendikası, MÜSİAD Genel Merkezi, Türkiye 



Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Dev.Maden-Sen, Tekgıda-İş Sendikası Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi bulunmaktadır. 
 
Mazlum-Der ve Diyanet-Sen ise Avrupa Birliği’nden 40 bin Euro alarak, din adamlarına insan 
hakları öğretmektedir (Yeni Şafak ve Zaman, 25.06.2004). 
 
ABD emperyalizmi de boş durmuyor. ABD’nin İnsan Hakları ve Demokrasi Fonu Projeleri 
çerçevesinde 2004-2005 yıllarında Türkiye’de de para dağıtıldı. Türkiye’de yerel yönetimlere 
yurttaşların katılımının geliştirilmesi amacıyla 300 bin Dolarlık bir proje var. Ayrıca, aralarında 
Ankara’nın da bulunduğu bazı başkentlerde büyükelçiliklerin 50 bin Dolara kadar küçük 
bağışlarda bulunma yetkisi bulunuyor. Müslüman Dünyasında Demokrasi için Eğitim Projesi 
için 900 bin Dolar ayrılmış. Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) ise, aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu bazı ülkelerde, Müslüman Dünyada Demokrasinin Teşviki projesi çerçevesinde 
3.479.350 Dolar harcayacak (www.state.gov/g/drl/rls/42809.htm). 
 
Emperyalistler bu paraları niçin veriyor? Birileri bu kanlı paraları niçin alıyor? Karşılığında ne 
veriyor? Alın size bir sürü soru. 
 


