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Türkiye’de beklenen bazı gelişmeler gerçekleşmeye başladı. Ulusötesi sermayenin ulusal 
bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliği zedeleyen girişimlerinin insanların somut yaşamlarında 
yansımalarının ortaya çıkmasıyla birlikte, tepki de yavaş yavaş oluşuyor.  
 
IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü üçlüsünün ülkemizin ekonomisini tahrip edici, 
Türkiye’yi yeniden sömürgeleştirici müdahaleleri, öncelikle işçiler üzerinde etkisini 
göstermişti. Özellikle 1995 kamu kesimi grevleri sırasında en yaygın kullanılan slogan, 
“Kahrolsun IMF, Bağımsız Türkiye” idi. Bu sözler daha sonraki yıllarda tüm işçi mitinglerinin 
vazgeçilmez sloganı oldu.  
 
Küçük toprak sahipleri IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü üçlüsünün etkisini 
yıllardır yavaş yavaş yaşıyorlardı. Köylünün gelir düzeyi sürekli bir biçimde düşüyordu. Ancak 
köylülüğün tepkisi daha yumuşaktır. Tabiatla uğraşmanın getirdiği bir sabırlılık bazan insanı 
çıldırtacak bir vurdumduymazlık gibi bile gözükebilir. Köylülük yıllardır bu durumdaydı. 
Yoksullaştıkça yoksullaşıyor, ama geleceğe ilişkin umutlarını bir türlü yitirmiyordu.  
 
Sanıyorum 9 Aralık 1999 tarihinde IMF’ye verilen niyet mektubu temelinde 22 Aralık günü 
yapılan stand-by düzenlemesi ve 22 Haziran 2000 günü verilen niyet mektubu, çiftçilerin 
tavrında bir dönüm noktası oldu. Yerel tepkiler oluştu. 29 Haziran 2000 günü TZOB 
tarafından Tekirdağ’da yapılan miting, geçmiş yıllarda örneği görülmeyen coşkulu bir 
tepkiydi.  
 
TÜRK-IŞ Başkanlar Kurulu’nun 21 Haziran 2000 günlü toplantısı sonrasında yayınlanan 
bildiride şöyle deniliyordu: 
 
“TÜRK-IŞ Başkanlar Kurulu, ülkemizin, halkımızın ve işçi sınıfımızın sorunlarının, uygulanan 
IMF ve Dünya Bankası programlarıyla her geçen gün daha da arttığını tespit ederek; ulusal 
çıkarlarımız doğrultusunda tarım ve hayvancılığımızı korumak için eyleme geçen 
köylülerimizi desteklemektedir.” 
 
TÜRK-IŞ Genel Başkanı Bayram Meral, 2 Ağustos 2000 günü Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Başkanı Faruk Yücel’i ziyaret edip, TÜRK-IŞ’in köylümüzün yanında olduğunu belirttiğinde, 
IMF’ye karşı ulusal bir işçi-çiftçi ittifakının oluşturulmasına verdiği önemi göstermektedir.  
 
TZOB Başkanı Faruk Yücel de IMF’nin ve Avrupa Birliği’nin korumacılığının ülkemiz tarımına 
verdiği zararları sürekli olarak vurgulamakta, çiftçinin hızla yoksullaşmasına karşı coşkulu bir 
tepki dile getirmektedir. 
 
TÜRK-IŞ ve TZOB’un ulusal bağımsızlık ve egemenlik için oluşturmakta olduğu işbirliği 
Türkiye tarihinde işçi-köylü ittifakı açısından bir dönüm noktası niteliğindedir.  
 
IMF politikalarından en büyük zararı görenlerden biri de küçük esnaf ve sanatkardır. Bu 
kesimin de IMF karşıtı politikaları benimsemesi, bu sürece önemli katkılar sağlayacaktır. 
Hayat, ulusötesi sermayeye karşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, ulusal egemenlik, 
kalkınma, huzur ve refah için ulusal işçi-çiftçi-esnaf ittifakını zorlamaktadır. 
 


