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Emperyalistlerden para dilenenlere müjdeler olsun. Emperyalistlerden avanta alanlar zil takıp 
oynasın. Emperyalistlere uşaklık edip kendilerine kemik atılanlar, daha büyük kemikler 
beklesin. Yeni bir döneme giriyoruz. 
 
Türkiye’de eskiden bir insana yapılabilecek en büyük hakaretlerden biri, onu yabancı bir 
devletten, hele hele yabancı bir devletin istihrabat örgütüyle bağlantılı bir kuruluştan para 
almakla suçlamaktı. Böyle bir olay doğru olmasa bile, bu nitelikte bir suçlamayla karşı karşıya 
kalan kişi ciddi bir sıkıntı yaşardı. Bir kişiyi çökertmek isterseniz, “bu adama güvenmeyin; 
yabancı devletlerden para alıyor” demek yeterdi. Yabancılardan para alanlara “yabancı 
devletlerin kullandığı adam, işbirlikçi, hain, ahlaksız” gözüyle bakılırdı. Yabancı bir devletten 
para aldığı öğrenilen kişi, utancından toplum içine çıkamazdı.  
 
Ne yazık ki bu güzel özelliğimiz de aşındı; daha da aşınması için AKP elinden geleni yapıyor. 
 
1963 yılında kabul edilen ve 1983 yılına kadar yürürlükte kalan 274 sayılı Sendikalar Yasası, 
sendikaların yabancılardan para almasını katı kurallara bağlamıştı. Yasanın 22. maddesinin 
3. bendi şöyleydi: “Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküller, üyesi bulundukları 
milletlerarası teşekküllerden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu milletlerarası 
teşekküllerden gayrı dış kaynaklardan Bakanlar Kurulu’ndan izin alınmadıkça yardım kabul 
edemezler.” 
 
274 sayılı Yasanın 30. maddesinin 3. bendi, bu yasağın iptali durumunda şu yaptırımı 
getiriyordu: “Bu kanuna göre kurulan bir mesleki teşekkül 22nci maddenin 3ncü bendinde 
yazılı yasağa aykırı hareket ettiği takdirde, iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme 
kararıyle üç aydan altı aya kadar faaliyetten menedilir.” 
 
274 sayılı Yasanın 31. maddesinde de şu düzenleme yer alıyordu: “30uncu maddenin 3üncü 
bendi gereğince teşekkülün faaliyetten men’ine karar verilmiş olması halinde, 22nci 
maddenin 3üncü bendinde yazılı yasağa uymayanlarla bunların şerikleri hakkında, eğer fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına ve mali yardım 
veya bağışın bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. Söz 
konusu yasağa aykırı olarak alınmış mali yardım veya bağışa el konulur ve İş Kanununun 
30uncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığı’nın tasarrufuna verilir.” 
 
1983 yılında kabul edilen ve günümüzde de yürürlükte bulunan 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu’nun 40. maddesi 3. bendi hükmü şöyledir: “Sendika ve konfederasyonlar, 
kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan başka 
dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin almadıkça yardım ve bağış kabul edemezler.” 
 
Bu hükmün ihlalinin yaptırımı 56. maddenin 1. fıkrasında şöyle belirtiliyordu: “40ıncı 
maddenin üçüncü fıkrası hükmüne aykırı olarak yardım alınması halinde iş davalarına 
bakmakla görevli mahalli mahkeme, üyelerden birinin veya valinin veya Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanının başvurması üzerine, sendika veya konfederasyonun faaliyetini üç aydan 
altı aya kadar durdurur ve alınan yardım Hazineye intikal ettirilir.” 
 
59. maddenin 7. fıkrasının getirdiği yaptırım ise şöyleydi: “40ıncı maddenin üçüncü fıkrasına 
aykırı hareket eden sendika veya konfederasyon sorumlu yetkilileri hakkında altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezasına ve mali yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasına hükmolunur.” 
 



2008’e kadarki dönem, insanların yabancılardan para alanları aşağıladığı yıllardır. Bu 
dönemde, ne yazık ki, bazı sendikalar yabancı güçlerden önemli miktarlarda para aldı ve 
almaya devam ediyor. Bu para akışı bazen çok pervasızca yapıldı; ancak yasaları açıkça 
ihlal edenler hakkında herhangi bir kovuşturma yapılmadı. Bazısında ise işler kılıfına 
uyduruldu. 
 
Şimdi artık yabancılardan para alanların hiçbir korku yaşamayacağı bir döneme giriyoruz.  
 
Agah Kafkas ve arkadaşları tarafından 21 Mayıs 2008 günü TBMM Başkanlığı’na verilen bir 
kanun teklifi, hızlı bir biçimde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda 
kabul edildi. Bu kanun tasarısı, sendikal örgütlerimizin yabancılardan para almalarının önünü 
açmaktadır. Öngörülen düzenlemeye göre, 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 40. maddesinin 
3. fıkrası şöyle olacaktır: “Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye 
Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar ile yurt dışındaki diğer kişi, 
kurum ve kuruluşlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına önceden bildirimde 
bulunmak şartı ile ayni ve nakdi yardım alabilirler.” 
 
Peki, ilgili sendika veya konfederasyon bu bildirimde bulunmazsa ne olacaktır? Hüküm 
şöyledir: “40ıncı maddenin üçüncü fıkrası hükmüne aykırı olarak yardım alınması halinde, 
üyelerden birinin veya valinin veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının iş davalarına 
bakmakla görevli mahalli mahkemeye başvurması üzerine, bu mahkeme kararıyla sendika 
veya konfederasyonca alınan yardım hazineye intikal ettirilir.” 59. maddenin 7. fıkrasındaki 
yaptırım ise korunmuş. 
 
Emperyalistlerden para almayı içlerine sindirecek düzeyde olanlar, artık Soros’tan da, 
CIA’nın çeşitli perde örgütlerinden de, Avrupa Birliği’nin veya herhangi bir emperyalist ülkenin 
çeşitli kurumlarından da korkmadan para alabilirler. “Gönül rahatlığıyla para alabilirler” 
demiyorum; çünkü onlar zaten gönül rahatlığıyla alıyorlardı. Yeni düzenlemeyle, korkuları 
sona erdirilmiş oluyor. Emperyalistlerden artık korkusuzca alınacak olan avantalar hayırlara 
vesile olur inşallah. 
 
  
 
 
 
 
 


