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Yıldırım Koç
İşçi sınıfının tarih sahnesine bir güç olarak çıkmasıyla emperyalistler de müdahil oldu. Amerikan
emperyalistlerinin girişimleri dört ayrı dönemde ele alınabilir.

ÇANTADA KEKLİK YILLARI
İlk dönem, 1951‐1962 yıllarıdır.
Bu yıllarda ABD devletinin bir birimi olan AID ile İş ve İşçi Bulma Kurumu sendikacılara seminerler
düzenledi. AID, Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü’nün (CIA) kontrolü altındaydı. Hükümet ve devlet
politikaları, ABD emperyalizminin politikalarıyla uyum içindeydi. İşçi sendikaları da hükümetten ayrı
hareket etmiyordu. Amerikalılar bu nedenle işçilerle çok fazla ilgilenmediler.

AMAN KAÇMASINLAR
1962 yılından itibaren Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde sorunlar yaşandı; Türkiye, dış politikasında
çeşitlendirmeye gitti. TİP kuruldu ve TKP’lilerin yönetimine geçti. İşçi hareketi de canlandı. ABD bu
koşullarda Türk‐İş’i kontrol altına almak için girişimlerini yoğunlaştırdı.
Türk‐İş’in ve bağlı sendikaların yöneticilerinin hemen hemen tamamı 1‐3 aylık sürelerle ABD’de
gezmeye götürüldü. 600’den fazla sendikacının kişisel özellikleri ve özellikle zaafları Amerikan
istihbaratçılarınca fişlendi.
ABD emperyalistleri bu yıllarda ayrıca Türk‐İş’e büyük miktarda para verdi. 1960‐1970 döneminde
ABD’nin bir devlet örgütü olan AID’den TÜRK‐İŞ’e ödenen para 13,4 milyon liraydı. Aynı dönemde
TÜRK‐İŞ’in aidat geliri 13,5 milyon lira düzeyindeydi.

CIA DOĞRUDAN DEVREDE
Üçüncü dönem, ABD Merkezi İstihbarat Örgütü’nün neredeyse bir yan kuruluşu olan Asya Amerika
Hür Çalışma Enstitüsü’nün (AAFLI) Türkiye’de faal olduğu 1972‐1992 yıllarıdır. Bu işbirliğinin
sorumlusu da Türk‐İş’tir.
AAFLI tarafından TÜRK‐İŞ’le işbirliği içinde Türkiye’de düzenlenen seminerlere katılan kişi sayısı
1972‐1976 döneminde 1.074 kişi, 1977 yılında 948 kişi, 1978 yılında 377 kişi, 1979 yılında 935 kişi,
1980 yılında 929 kişi oldu.
Bu arada Türk‐İş’in Pathfinder Vakfı ile de ortak çalışmaları başladı.
AAFLI tarafından TÜRK‐İŞ’le işbirliği içinde Türkiye’de düzenlenen seminerlere 1981 yılında 1289
kişi, 1982 yılında 1121 kişi, 1983 yılında da 1280 kişi katıldı. AAFLI seminerlerine 1968‐1983
döneminde 7953 kişi katılmışken, seminere katılanların sayısı 1984 yılında 4037 kişi, 1985 yılında
3287 kişi, 1986 yılında 1142 kişi, 1987 yılında 1586 kişi, 1988 yılında 1042 kişi, 1989 yılında 1376 kişi,
1990 yılında 1287 kişi, 1991 yılında 1213 kişi ve 1992 yılında da 876 kişi oldu.

BAŞARISIZ GİRİŞİMLER
1992 sonrasında Amerikan emperyalizminin sendikaları etkilemede kullandığı bir araç, George
Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü oldu.
HAK‐İŞ Genel Başkanı Salim Uslu, 2002‐2004 döneminde bu kuruluşun danışma kurulu üyesiydi.
Bu örgüt, 2001‐2004 döneminde ilişkin çalışmalarını Kısacası, Mutlak ve Doğrular Dışında Farklı
Olana Açık, Çoğulcu, Demokratik, Özgür Toplum adı altında bir kitapta yayımladı. Bu kitapta
Soros’un DİSK’e bağlı Dev Maden‐Sen’le olan ilişkileri anlatılıyordu. Ayrıca, Dev.Maden‐Sen Genel

Başkanı Çetin Uygur’un işbirliği yapılan projeyi anlatan bir açıklaması da yer alıyordu. Dev.Maden‐
Sen Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün ise, yaptığı açıklamada, Soros’a ait vakfa başvurarak 20 bin
Dolar civarında para aldıklarını söyledi ve bu ilişkiyi savundu.
Amerikan emperyalistleri 1992 sonrasında Dayanışma Merkezi adında bir yapı oluşturarak
sendikal gelişmeleri etkilemeye çalıştı. Devletin kontrolü altındaki bu örgütün temsilcileri 2012 yılında
Türk Metal yöneticileriyle görüştü.
Özetle; emperyalistlerin çabaları gözardı edilerek sendikacılar anlaşılamaz.

