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Önce birkaç söz…
IMF sözcüðünü duymayan var mý?
Nasýl olabilir ki?
Türkiye’de yaþýyorsanýz, emekçiyseniz, köylüyseniz ya da
küçük bir dükkanýnýz varsa ve ekmeðiniz küçülüp duruyorsa
IMF’yi bilmemeniz mümkün mü?
Uluslararasý Para Fonu, yani IMF…
Geliyor, gidiyor, ev ödevleri veriyor, sonra kontrol ediyor,
not veriyor, azarlýyor, fýrça atýyor, ceza kesiyor, kýrmýzý kart
gösteriyor, yeþil ýþýk yakýyor, vs. vs…
Ne zaman ondan söz edildiðini duysak, cebimizde bir hareketlenme olur… Paramýz durduk yerde azalmaya baþlar.
“IMF reform istiyor” denilirse örneðin, eyvah! Sosyal haklarýmýzýn bir bölümü daha elden gidiyor demektir.
“Ýstikrar Programý”ndan söz edilirse, tamam! Yoksulluðun
biraz daha artacaðý kesindir!
Artýk bütün bunlarý herkes öðrendi. Öyle ki memlekette
herhangi bir tütün ya da pamuk üreticisine mikrofonu uzat-
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san, adam IMF temsilcisinin adýný bile biliyor. Emekli maaþý
kuyruðundaki vatandaþ, IMF’ye küfür etmeyi artýk alýþkanlýk
edinmiþ durumda. Fabrikalarý kapanan iþçilere zaten hiç sormayýn!
Peki nasýl bir þey bu IMF?
Tamam, kötü olmasýna kötü de, nasýl bir þey?
Nasýl çalýþýyor? Kimin hizmetinde? Neden soframýza elini
uzatýyor?
Televizyonlarý mesken edinmiþ satýlýk ekonomi uzmanlarý
durmadan “ne var caným, o da bir banka iþte” diyorlar; acaba
gerçekten öyle mi? Sýradan bir bankaysa eðer, pancarýn ne
kadar ekileceðine, saðlýk sisteminin nasýl þekilleneceðine
neden karýþýyor? Bu nasýl bir bankaymýþ ki, emekli Hasan
amcanýn kaç kuruþ zam alacaðý ona soruluyor? Bu nasýl bir
bankaymýþ ki, hükümetleri devirip hükümetleri kuruyor?
Gerçekten bizim ona borcumuz mu var; yoksa alacaðýmýz
mý?
Sorular çok; saymakla bitmez…
O zaman, her þeye en baþtan baþlayýp þu musibeti iyice
bir tanýyalým.
Tanýyalým; çünkü insanýn düþmanýný tanýmasý gerek…
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IMF Ne Zaman
Kurulmuþtur,
Amaçlarý
Nelerdir?

Bütün dünya halklarýnýn baþýna bela olan bu hýrsýzlýk
þebekesi, 1944 yýlýnda ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods’da kurulmuþ ve 1947’de faaliyete
geçmiþtir.
Neden daha önce deðil de 1947’de?
Çünkü, Ýkinci Paylaþým Savaþý sonrasýnda sosyalizmin
güçlenmesiyle ortaya çýkan dünya tablosundan paniðe kapýlan Amerika, dünyadaki çýkarlarýný korumak ve müttefiki olan
diðer soyguncu devletleri ayakta tutmak için bu kuruma ihtiyaç duymuþtu. Böylece ABD, kendi hegemonyasý altýnda 44
devleti bir araya getirerek Bretton Woods anlaþmasýný ortaya
çýkardý.
Bu anlaþmanýn özü, dolarý uluslar arasý para yapmak, yani bütün ülkelerin paralarýný kontrol etmek, borçlar ve kredilerle dünya ekonomisini baðýmlýlaþtýrmak, sermaye akýþýnýn
önündeki engelleri kaldýrmak ve bu iþler için de IMF ve Dünya Bankasý’ný kurmaktý.
Her iki kuruluþ da böyle ortaya çýktý.
Ve herhalde söylememize hiç gerek yok… Her iki kuruluþun merkezi de Washington’dadýr!

5

2

IMF’nin Yapýsý ve
Ýþleyiþi Nasýldýr?

Artýk sokaktaki çocuklarýn bile bildiði gibi IMF’nin
patronu Amerika’dýr!
IMF, paranýn gücüne göre yönetilir. Bir ülkenin IMF’deki
oy gücü, fondaki hissesine baðlýdýr. Örneðin tek baþýna
ABD’nin oy gücü yüzde 17.16’dýr. ABD, Ýngiltere, Fransa, Almanya, Japonya’dan oluþan “beþler” grubunun oy oraný ise
yaklaþýk yüzde 40’týr. Avrupa Birliði’ninki ise yüzde 30...
Yani sonuçta kararlarý belirleyen güç, Amerika ve diðer
emperyalist ülkelerdir.
Buna karþýlýk örneðin Türkiye’nin IMF’deki oy gücü, binde
46’dýr!
Ne kadar demokratik deðil mi?
IMF’nin en yetkili yürütme organý Ýcra Direktörleri Kurulu’dur. 24 kiþilik bu kurulda da ABD, Almanya, Fransa, Ýngiltere, Japonya, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan kendi baþlarýna temsil edilirler; diðer üyelerin ise “Grup Temsilcileri” vardýr. Yani Türkiye’nin bir toplantýda kendi baþýna söz hakký bile yoktur. Zaten olsa da bir anlam ifade etmez; çünkü IMF’ye
Amerika ve birkaç emperyalist ülke tamamen hakimdir. Hatta
öyle ki, kurulduðu günden beri IMF Baþkaný bir Avrupalý olur,
Baþkan Yardýmcýsý ise ABD vatandaþýdýr. Dünya Bankasý
baþkaný ise her zaman Amerikalýdýr. Bunlar deðiþmez kurallardýr.
Yani köþeler tutulmuþ, kilit noktalar paylaþýlmýþtýr.
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Dünya Bankasý
Nedir? Amaçlarý
Nelerdir?

Dünya Bankasý da aslýnda
IMF’nin “tek yumurta ikizi”dir!
Ayný toplantýda, ayný kararlarla kurulmuþtur ve IMF’ye üye
olan ülkeler ayný zamanda Dünya Bankasý’na üye olmak zorundadýrlar. Merkezi Washington’dur; baþkaný da her zaman
bir Amerikalýdýr.
Ne yapar Dünya Bankasý?
IMF’nin yaptýðýnýn aynýsýný! Özellikle baðýmlý ülkelere
borç vermek, bu borçlarý tahsil etmek için onlara koþullar dayatmak… Bu amaçla Dünya Bankasý, 1960’lardan beri bu ülkelerde “Kalkýnma Bankasý” gibi adlarla kendi kontrolünde
iþbirlikçi kurumlar yaratmýþ, böylece verdiði borçlarýn, kredilerin bu ülkelerde kimlere gideceðini de belirlemiþtir. Ýþ ödemeye geldiðinde ise durum deðiþir. Borcu ödeyen, borcu alan ve kullanan deðil, vergi veren biz oluruz.
Yani Türkçesi, yapýlan iþ tefecilik ve tahsilatçýlýktýr; ama eþi benzeri görülmemiþ bir tahsilatçýlýk!
Bankanýn yönetiminde ise tabii ki G-8 diye anýlan en büyük 8 emperyalist ülke vardýr ve bunlar arasýnda en büyük
hisse yüzde 17 ile ABD’ye aittir.
Yani patron bellidir.
Dünya Bankasý da öyle söylendiði gibi bir banka deðildir!
Dünyayý yönetmek, emperyalizmi bütün dünyaya egemen
kýlmak, bizim gibi ülkelerin de iliðini kemiðini kurutmak için
kurulmuþ bir soygun çetesidir!
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Borçlandýrma Nasýl
Bir Sömürü
Sistemidir?

Bu soygun nasýl yapýlýr?
Sokaktaki soyguncular gibi silahla deðil tabii. Yani gerektiðinde elbette iþin içine silah da girer, askeri cuntalar yapýlýr,
IMF politikalarýna itiraz eden yöneticilere komplolar tezgahlanýr ama esas olarak iþ silahla deðil, borçlar ve kredilerle yürür.
Borç meselesinin ise en önemli yaný þudur: Borcu alanla
ödeyen farklýdýr!
Siz, normal hayatta, size ait olmayan bir borcu öder misiniz? Tabii ki ödemezsiniz.
Ama emperyalist dünya düzeninde iþler farklýdýr. Borcu
çoðunlukla devlet ya da “Kalkýnma Bankasý” gibi kurumlar alýr ve þirketlere paylaþtýrýr ama iþ ödemeye gelince vergilerimizle borcu ödeyen biz oluruz!!
Hayatta böyle bir ticaret gördünüz mü hiç?
Aklýnýz yatýyor mu buna?
Yatsýn yatmasýn, düzen böyledir!
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Bizim gibi ülkelerde zaten sanayileþme, kalkýnma dedikleri þey, daha iþin en baþýndan itibaren emperyalist þirketlerin
kontrolü altýnda, onlara her bakýmdan baðýmlý bir geliþmedir.
Yani geçmiþte ülkeleri ordularla iþgal edenler, özelikle
1940’lardan sonra o ülkelerde iþbirlikçi patronlar bulup onlarla birlikte bir sömürü düzeni kurmayý benimsemiþlerdir. Türkiye’de þu anda ilk sýralarda yer alan kodamanlarýn tamamý
bu yoldan, emperyalist efendilerin çanaklarýný yalayarak zengin olmuþlardýr.
Ama bu baðýmlýlýk düzeni, aynen eroin kullanýmýnda olduðu gibi borca ve kredilere baðýmlý bir düzendir ve iþler aksadý mýydý, aynen eroinde olduðu gibi kriz baþlar.
Bu amaçla IMF ya da Dünya Bankasý, o ülkedeki iþbirlikçi, uþak ruhlu satýlmýþ yöneticilerle anlaþmalar yapar. Ortaya
birtakým koþullar koyar; duruma göre örneðin özelleþtirmelerin þu hýzla yapýlmasýný, iþçi ve memur ücretlerinde þu sýnýrýn aþýlmamasýný, sosyal güvenlik kurumlarýna aktarýlan paralarýn kesilmesini, tarýma yapýlan desteðin azaltýlmasýný, vs.
vs. ister. “Ülkesini pazarlamakla görevli” yöneticiler de onlara
sözler verirler ve sözde “yeþil ýþýklar” yakýlýr. Tabii bu borçlarýn tamamý, IMF’den alýnan borçlar deðildir; yabancý bankalar ve baþka kurumlar da vardýr ama IMF, bütün sistemin
mafyasý olarak tahsilat iþini üstlenir. Zaten onun ýþýk yakmadýðý koþullarda kimse o ülkeye borç vermez.
Ama durum öyledir ki, bu alýnan yeni borçlar, eski borçlarýn faizlerini bile karþýlamaz. Böylece ortaya bir türlü iþtahý
kapanmayan, ülkenin bütün kaynaklarýný yalayýp yutan ama
doymayan bir borç canavarý çýkar. Sonuç biraz daha baðýmlýlýk, biraz daha sömürüdür.
Üstelik, IMF, böylece istediði hükümetleri ya da partileri
de destekler ve istemediklerini düþürür. Para piyasalarýyla
birazcýk oynamasý bunun için yeterlidir. Bu yüzdendir ki zaten Türkiye’de iktidara oynamak isteyen parti liderleri, önce
þöyle bir Washington’a uðrarlar; oradan garantiler almak için
sekiz takla atarlar!
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Ýstikrar Programý
Nedir? IMF Düzeni
Nasýl Yürür?

Sokaktaki soyguncunun yöntemi bellidir: Adamýn önüne dikilir ve bir defada ya parasýný alýr ya da canýný!
IMF’de ise iþler öyle yürümez!
IMF adamý ne öldürür, ne canlandýrýr!
Süründürür!
Emperyalist ülkelere ve þirketlere borçlarýnýz biriktikçe yeni anlaþmalar kapýya dayanýr. Ne emperyalistler, ne de onlarýn tahsilatçýsý IMF, sizin ülkenizdeki insanlarýn saðlýðýný, refahýný düþünmez; onlar kendi politikalarýný uygularlar ve kasalarýn daha çok dolmasýna bakarlar. Ve siz, borcunuzu (daha doðrusu borcunuzun faizini!) ödeyemiyorsanýz, “iyi o zaman” derler, “büyük kamu iþletmelerini sat!” Böylece bir bakarsýnýz ki, PETKÝM örneðinde olduðu gibi koca bir petrokimya tesisi satýlýr. Bu satýþtan saðlanan para, bir yýllýk borç
faizi bile deðildir ama kaybedilen koca bir tesistir!
“Ýstikrar Programý” diye bir þey vardýr örneðin…
Gelirler uzun vadeli bir anlaþma yaparlar. 24 Ocak
1980’de olduðu gibi, “þu kadar sürede þunlarý satýn, þunlarý
azaltýn, bu arada da iþçileri susturun” derler. Yöneticiler sekiz takla atarak anlaþmayý imzalarlar ama bu kadar vahþi bir
programýn uygulanmasý için toplumu susturmak zordur. Orada da devreye CIA girer ve 12 Eylül gecesi CIA yöneticileri
aralarýnda þöyle konuþurlar: “Bizim çocuklar iþi becerdi!”
Böylece sendikalar susturulur, idam sehpalarý kurulur, bir
yandan da IMF emirleri yerine getirilir…
“Niyet Mektubu” diye bir baþka þey vardýr…
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Yani iþbirlikçi yöneticiler, IMF Baþkaný’na hitaben bir mektup yazarlar ve borç ödemeleri için nasýl bir planlarýnýn olduðunu, þu kadar süre içinde nelere ne kadar zam yapacaklarýný, tarým ürünü fiyatlarýný, vergileri ve maaþlarý nasýl ayarlayacaklarýný anlatýrlar, yemin billah edip onu inandýrmaya çalýþýrlar.
Ve bu mektup uyarýnca bir “Stand-by” anlaþmasý yapýlýr.
“Stand-by” anlaþmasý, IMF kaynaklarýnýn kullanýmýný belli koþullara baðlar. Yani sizin “Niyet Mektubu”ndaki taahhütlerinizi
anlaþmaya baðlar ve cezalarýný da belirler.
Yani aslýnda koþullara deðil koþumlara baðlanýrsýnýz ve
koþumlarýn ipi de onlardadýr. Þunu þunu geciktirirseniz, þunu
þunu yapmazsanýz ipleri çekerler ve size kýrbaçlarlar.
Onursuzluðun dik alasý! Her gün televizyonlarda “vatanýn
bölünmezliði”nden dem vuranlar, bütün bu anlaþmalarý imzalarken hiç utanmazlar. En milliyetçisinden en dincisine hepsi
de bu utancý þu kararcýk hissetmez.
Peki bunlarý yaparken bize sorarlar mý?
Ne gezer! Akýllarýna bile gelmez!
Oysa ekmeði küçülen, cebi delinen biziz!
Üstelik, borcu ödeyecek olan da biziz!
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IMF dýþarýdaki Bir
Güç müdür?

Ýþte iþin bütün sýrrý burada!
Emperyalizm, bu ülkelerde ve
Türkiye’de yabancý bir güç deðil artýk. Yani yalnýzca dýþardan gelip emir yaðdýran bir düþmanla karþý karþýya deðiliz.
Ýþlerini uþaklarýyla ve ayrýca bizzat kendi yetiþtirdiði adamlarýyla yönetiyor.
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Tarihe bir bakýn þöyle…
Nasýl olmuþ da örneðin sýradan bir su mühendisi olan ve
Amerikan vakýflarýnýn bursuyla yetiþen Demirel 1960’larda
koca bir partinin baþýna gelmiþ? Dileyenler Vehbi Koç’un anýlarýna bakabilirler! Orada Koç, Demirel’i desteklemek için
ne numaralar çevirdiklerini anlatýr.
Peki, 12 Mart 1971 askeri darbesinin ertesi günü Atilla
Karaosmanoðlu isimli bir IMF memuru nasýl olmuþ da Maliye Bakaný oluvermiþ? Þimdi ayný Karaosmanoðlu, IMF Güneydoðu Asya masasýnda çalýþmýyor mu?
Turgut Özal nereden gelmiþ? Houston’daki þu malum
hastanede neler dörmüþ? Gelirken beraberinde getirdiði
“prensleri”nin hepsinin de ABD üniversitelerinde, IMF’de “eðitim” görmüþ olmasý rastlantý mýdýr?
Havaalanýnda “kurtarýcý” gibi karþýlanan IMF ajaný Kemal
Derviþ’in emriyle birkaç haftada tarýmý mahveden yasalar
meclisten nasýl çýkarýldý? Bu adamýn adýný daha önce duyan
var mý hiç?
Peki ya þimdi… Cüneyt Zapsu, Ali Babacan, Egemen
Baðýþ gibi AKP’nin yeni yetme bakan ve danýþmanlarý nereden geliyorlar? Kim eðitti bu çok “deðerli” elemanlarý? Nereden çýkýp geldiler?
Bir de bakanlýklara ve büyük holdinglerin yönetim kurullarýna bir bakýn bakalým kaç tane IMF kadrosundan gelme adam var?
Ve en önemlisi, þu anda halen Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn oðlu Bilal efendi dahil kaç kiþi IMF ve Dünya Bankasý
tezgahýnda staj adý altýnda eðitiliyor? Bunlarýn kaç tanesi yarýn havaalanýndan inip baþýmýza bela olacak?
Yani IMF artýk yabancýmýz deðil! Ýçerde bir yerlerde mevzilenmiþ halde ve ocaðýmýzý söndüren kararlarý birlikte alýyorlar. Üstelik bu, bütün bizim gibi ülkeler için böyledir. ABD
ve CIA, her yýl ABD üniversitelerine baþka ülkelerden gelen
öðrencilerin en parlaklarýný seçip “iþe alýyor” ve bunu bilmeyen de yok!
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Ýþ Yalnýzca IMF ve
Dünya Bankasý’yla
Bitiyor mu?

Elbette bitmiyor!
Daha neler neler var!
Özellikle 1990’lardan sonra sömürü ve soygun artýk iyice
gemi azýya aldý.
Mesela, Dünya Ticaret Örgütü var… Hani þu 11 Eylül’de
kuleleri yýkýlan hýrsýzlýk imparatorluðu…1995’te kuruldu ve o
günden bu yana yaptýðý toplam 144 ülkenin halklarýný doðrudan etkiliyor ve bütün uluslar arasý þirketler bu anlaþmalarla
kasalarýný dolduruyor.
Mesela, yine 1995’te iþe baþlayan “Çok Taraflý Yatýrým
Anlaþmasý”, yani MAI var. Tam bir sömürgecilik anlaþmasý
ve ülkelerin yabancý sermayeye tamamen açýlmasýný, bu konuda zorluk çýkarýlmasý halinde o ülkenin mahkum edilmesini kapsýyor.
Onun ikiz kardeþi MIGA da yatýrýmcýlarý “siyasi tehlikelerden” korumak için kurulmuþ bir baþka örgüt. Dünya Bankasý
uzmanlarýndan oluþturulan uluslar arasý TAHKÝM mahkemesi de bir diðeri…
Yani Türkçesi þu, eðer olur da bizim gibi bir ülkede bir hükümet, emperyalizme karþý bir tutum almak isterse, örneðin
yabancý þirketleri kamulaþtýrmak ya da onlarýn iþlerini zorlaþtýrmak için adým atarsa, sistem onu mahkum etmeyi ve hizaya getirmeyi karar altýna alýyor. Kâr transferini engelleyemezsin diyor, ekonominin bazý alanlarýna kýsýtlama koyamazsýn...
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Bu kadarla bitse iyi, bir de Ticaret ve Gümrük Tarifeleri
Genel Anlaþmasý (GATT) ve Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) var…
Birincisi, uluslar arasý ticaretin önündeki bütün engellerin
kaldýrýlmasýný, bütün kapýlarýn sonuna kadar emperyalizme
açýlmasýný emrediyor. Ülkeler, yasalarýný deðiþtirmeyeceklerinin garantisini veriyorlar!
Ýkincisi ise, en tehlikelisi! Saðlýk ve eðitim baþta olmak üzere bütün hizmet alanlarýný ticaret alaný olarak ilan ediyor
ve bütün ülkelere bu alanlarý yerli ve yabancý sermayeye açacaksýn diyor! Açmazsan seni sistem dýþýna iterim ve beþ
kuruþ alamazsýn!
Yani özet olarak emperyalizm, ülkeleri dört bir yandan kuþatýyor, aykýrý davrananlarý cezalandýrmak için de bütün tedbirleri alýyor!
Türkiye mi? Onu hiç sormayýn!
Türkiye’nin uþak yöneticileri, önlerine gelen bütün kaðýtlarý imzalarlar! Yeter ki Ýngilizce olsun!
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IMF’nin Ekonomisini
Düzelttiði Tek Bir
Ülke Var mý?

Hayýr! Yok!
Bir tane bile örnek yok!
IMF’nin el attýðý ülkelere getirdiði tek þey, iþsizlik ve yoksulluktur!
IMF, özellikle son yirmi yýldýr ayný þeyleri istiyor: Sanayiyi
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çökertin, vergileri artýrýn, elinizde ne varsa satýn ve saðlýktan
eðitime, tarýma kadar ülkenizin bütün alanlarýný sonuna kadar yabancý sermayeye açýn!
Bu tablodan refah ve mutluluk çýkar mý?
Tabii ki çýkmaz! Çýkmýyor da zaten!
Bugün dünya nüfusunun yüzde 15’ini oluþturan zengin ülkeler dünya gelirinin yüzde 80’ine el koyarken, dünya nüfusunun yüzde 56’sý dünya gelirinin yaklaþýk % 5’ini alýyor.
Bugün dünyanýn en zengin üç asalaðýnýn (Bill Gates, Paul Allen, Werren Buffet) servetlerinin toplamý 48 ülkenin milli
gelirine eþittir! Zenginlerin dünya gelirinden aldýklarý pay yüzde 85 iken yoksullarýn payý yüzde 1.4’tür.
Bugün yoksul ülkelerdeki ücretler emperyalist ülkelerdekinden 70 kat daha düþük ve 1980’ler boyunca yoksul ülkelerin geliri yüzde 60 gerilemiþ durumda.
Bizzat Dünya Bankasý raporuna göre, Afrika ülkelerinin
çoðu 40 yýl öncesine göre çok daha berbat durumda. Afrika’daki 48 ülkenin toplam yýllýk geliri, Belçika’nýn yýllýk geliri
kadar! Örneðin IMF ile anlaþma gereði Mozambik hükümeti
kamu harcamalarýný kýstý, gýda maddelerinin fiyatlarýna uyguladýðý desteði kaldýrdý ve 900’ün üzerinde kamu kuruluþunu
özelleþtirdi. Sonuç ortada; Mozambik’te doðan her dokuz çocuktan biri 5 yaþýna gelmeden ölüyor.
Rus halký, IMF programlarýyla ilk kez 1992’de tanýþtý ve
1996 yýlýnda, ülkenin ulusal geliri yarý yarýya düþmüþtü. Yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþayan insan sayýsý, ayný sürede 2
milyondan 60 milyona fýrladý.
IMF, Þili’yi Arjantin’i mahvetti. Bolivya’da, tarým ürünleri ihracatý 1980’lerde rekor düzeyde arttý. Ama bu arada yoksul
köylülerin oraný yüzde 95’e fýrlarken yabancý þirketler verimli
topraklarý ele geçirdi, kimyasal tarým teknikleri yüzünden toprak zehirlendi.
IMF ve DB politikalarý nedeniyle Kolombiya tarihinin en
büyük krizini yaþýyor. Ýþsizlik oraný %19’a çýktý. El Salvador’da en büyük telefon þirketi IMF’nin emriyle Fransýzlara

15

satýldý ve özelleþtirmeden bir süre sonra telefon ücretlerine yüzde 400 zam yapýldý. IMF þimdi de hem El Salvador’da, hem de bütün Güney Amerika’da saðlýk sisteminin
tamamen özelleþtirilmesi için bastýrýyor.
IMF kurallarýný harfiyen uygulayan Güney Kore hükümeti,
iki yýl içinde ülkeyi adeta bir harabeye çevirdi. Ekonomi küçülür, halk yoksullaþýrken yüz binlerce iþçi iþten atýldý. Neredeyse ABD ile rekabet edecek duruma gelmiþ Koreli þirketler, baþta otomotiv sektörü olmak üzere, emperyalist tekellerin eline geçti.
Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Hangi birini anlatalým?
Bugün dünya yoksulluk ve açlýk bakýmýndan 20 yýl öncesine göre iki kat daha berbat durumdadýr. Düne kadar tarihe
gömüldüðü söylenen hastalýklar bugün kol geziyor dünyada
ve her yýl yüz binlerce çocuk önlenebilecek hastalýklardan ötürü can veriyor.
Yani IMF, her nereye el atarsa kara bir bela gibi halkýn iliðini kurutuyor, yoksulluðu artýrýyor ve açlýða mahkum ediyor.

9

Türkiye IMF Belasýna
Ne Zaman ve Nasýl
Bulaþtý?

19 Þubat 1947…
Bu tarih, Türkiye açýsýndan felaketin baþlangýcýdýr.
Türkiye’nin iþbirlikçi yöneticileri, daha kurulur kurulmaz,
19 Þubat 1947’de IMF’ye girmiþler ve o günden bugüne
IMF’nin en sadýk uþaklarý olmuþlardýr. Ayný yýllarda Amerikan
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emperyalizminin yeni-sömürgesi olan Türkiye, ayný zamanda
IMF’nin de kulu kölesidir. Bir yanda NATO ve onursuz Kore
Macerasý, diðer yanda ikili anlaþmalar ve IMF…
Bu süreçte önce 1958 ilk “Ýstikrar Paketi” gelmiþ, para deðeri düþürülürken zamlar birbirini izlemiþ, daha sonra 1966
ve 1970 paketleri kapýya dayanmýþtýr. Sonuçta, 1958 müdahalesi Menderes’in baþýný yerken, 1970 operasyonu 12 Mart
cuntasýnýn temelini oluþturacaktýr. Ama artýk ekonominin de
çivisi çýkmýþ ve 1978 Ýstikrar Programý da çare olamayýnca
24 Ocak 1980’e gelinmiþtir.
Bundan sonra artýk çukurun dibine doðru yolculuk baþlamýþtýr. Serbest piyasa adý altýnda ülke emperyalist sermayeye sonuna dek açýlmýþ, para düzeni ortadan kaldýrýlmýþ, kamu kurumlarýnýn tasfiyesine giriþilerek ülke bir baþtan bir baþa IMF’nin emirlerine göre yeniden düzenlenmiþtir.
Ve tabii bütün bunlar için iþçilerin, toplumun susturulmasý
gerekince de 12 Eylül cuntasý tepemize çökmüþtür!
1990’lardan sonra ise artýk sanayisizleþtirme operasyonu
tamamlanmýþ ve Türkiye ekonomisi tamamen çökertilerek
büyük bir kumar makinesine benzetilmiþtir. Bu arada muazzam kârlar patronlarýn ve yabancý þirketlerin kasasýna akarken iþsizlik ve yoksulluk katlanarak artmýþtýr. Ünlü 5 Nisan
1994 kararlarý ve 2001 krizi bu süreçteki patlama anlarýdýr.
Bugün, 18’inci Niyet Mektubu yürürlüktedir ve hükümetler
hâlâ IMF emirlerini uygulamaya devam ediyorlar.
Sonuç olarak IMF ile geçen 60 yýlýn faturasý son derece
aðýrdýr.
Bugün dýþ ve iç borçlarýn miktarý 250 milyar dolardýr. IMF
operasyonlarýnýn sonucu olan banka ve þirket batýklarýnýn ise toplam maliyeti 200 milyar dolarý bulmuþtur. Tarým tam
anlamýyla çökmüþ ve ülke buðday ithal etmek utancýyla karþý karþýya kalmýþtýr. Tamamen sýcak para denilen kaypak paralarla þiþen ekonomi ise aslýnda gerçekte büyümemekte,
býçak sýrtýnda her an krizlere açýk halde bulunmaktadýr.
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IMF Özelleþtirmeleri Neden Ýstiyor?

Bunun en baþta gelen nedeni
þu: IMF dünyada genel olarak alýnýp satýlmayan tek bir þey bile kalmasýn istiyor! Ne kamu
yararý, ne insan saðlýðý, ne ulusal kaygýlar… Her þey satýlacak ve her þey tekelci zenginlerin olacak!
1980’lerden sonra baþlayan yeni politikalarýn özü budur:
Kamu diye bir þey kalmayacak, her þey patronlarýn eline geçecek!
Gayet basit!
Satýlan bir nesneyi kim alýr? Parasý olanlar! Yani siz, bir
kiþiye gider, ona “evini sat” diye baský yaparsanýz ve sizden
yarým saat sonra bir arkadaþýnýz gidip evi alýrsa, ticarette bunun adý nedir?
Dolandýrýcýlýk!
O evi satýn alýr; siz de üç kuruþa evini satmak zorunda kalan adamdan alacaðýnýzý tahsil edersiniz. Sonuçta siz kasanýza para
koyarsýnýz, arkadaþýnýzýn yeni bir
evi olur; evini satan ise
dýmdýzlak ortada kalýr!
Bu kadar basit
mi? Deðil tabii… Kamu kurumlarýný satma iþinde üç aþama
vardýr. Önce, o
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kuruma yýllarca tek bir çivi çakmayýp onu çürütürsünüz. Sonra medyadaki maaþlý uþaklarýnýz
“bu kurumlar zarar ediyor, kahrolsun devletçilik” diye yaygara koparýrlar. Sonra vatandaþ da, “hakikaten yahu, bari satsýnlar da kurtulalým” diye düþünmeye baþlar. Ve
sonra, o kurum haraç mezat satýlýr.
Yerli almýþ yabancý almýþ meselesi
de o kadar fark etmez. Yerli denilenler de zaten yabancýlarýn uþaðýdýr.
Böylece mal elden gider; üç kuruþ IMF faizi ödenir. Geriye çorak bir ülke kalýr.

11

IMF Neden Ülkelerin
Sanayi Yapýsýný
Çökertiyor?

Çünkü IMF, 1970’lerden beri baþlayan emperyalizmin
krizine çözüm arýyor. 1970’lerin sonuna doðru, emperyalist þirketlerle iþbirliði içinde montaj fabrikalarý açýp milleti soyma modeli iflas bayraðýný çekti. Ýthalata dayalý bu
sistem, sürekli borç bataðý içine girince IMF, buna karþýn
bir yol aradý ve ortaya yani bir sistem çýktý.
“Bir þey üretmene gerek yok, ne bulursan sat!” modeli denebilecek bu model, artýk sanayinin dibine darý ekti. Ülkelerin geliþme ihtiyaçlarý deðil, borç ödemek için gerekli yapsatçýlýk öne çýktý ve giderek de borsa ve diðer oyunlar ege-
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men oldu. Dünya sistemi de böyle deðiþti. Muazzam miktarlardaki paranýn bilgisayarlar üzerinden bir yerlerden bir
yerlere aktarýldýðý, paradan para kazanýlan bir sistem bütün
dünyayý sardý. Büyük sanayi þirketleri ise fason üretimlerini
ucuz iþçi cenneti olan ülkelere kaydýrdýlar.
Sonuçta ortaya çýkan þey, emperyalist tekellerin inanýlmaz biçimde kazançlar saðladýklarý ama insanlarýn ihtiyaçlarý için ciddi bir katký sunmayan bir modeldir.
IMF, iþte bu modeli bütün ülkelere yaydý ve bütün ülkelerin ulusal sýnýrlarýný parçalayýp hýrsýz para tüccarlarýnýn dünyada istediði gibi at oynatmasýný saðladý.
Bugünkü büyük kriz nereden geliyor ki?

12

IMF’nin Kamu Hizmetleriyle Derdi Ne?

Þunu açýkça söyleyelim: Her þeyden önce dünya kapitalist sisteminin sosyalizmle bir derdi var!
Bir sürü yanlýþlar yapmýþ olsalar da, sosyalist ülkeler geçmiþte sosyal haklar, kamu hizmetleri, ulaþým ve barýnma alanýnda önemli baþarýlar kaydettiler. En azýndan bu hizmetlerin
ücretsiz olarak da yapýlabileceðini kanýtladýlar. Hatta bu nedenle büyük batý ülkeleri de kendi emekçilerinin isyan etmesini önlemek için kamu hizmetlerini ve sosyal haklarý geliþtirmek zorunda kaldýlar.
Þimdi hesaplaþma zamaný! Patronlarýn düzeni emekçilerden intikam alýyor! Ulaþýmdan telefona, enerjiye kadar her
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alanda bütün kamu hizmetlerini devletin elinden alýp barababalarýnýn insafýna terk ediyor.
Üstelik de bu dünyanýn en avantajlý iþi!
Hazýr altyapý tesisleri var. Hazýr abonelik sistemleri var.
Madense kuyusu var, telefonsa þebekesi, demiryoluysa raylarý, istasyonlarý var…
Sen sadece hükümetteki, medyadaki iliþkilerini kullanýp alavere dalavere tesisi ucuza kapatýyorsun. Aldýktan sonra da
önce iþçilerin bir bölümüne yol veriyorsun, sonra fiyatlarý
yükseltiyorsun. Bu arada madense kazalar artýyor, elektrikse
arada sýrada kesinti yapýp þantaj yapýyorsun…
Sonra da tutmazsa eðer, “beceremedim” deyip geri veriyorsun; iþin bedelini halk ödüyor! Yok durum iyice kötüyse,
soluðu Miami plajlarýnda alýyorsun… Ara ki bulasýn!

13

IMF Saðlýðýmýzla
Neden Ýlgileniyor?

Neden ilgilenmesin ki? En tatlý alanlardan biri bu!
Ama daha önemlisi þu: IMF ve emperyalizm, genel olarak
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larak bütün dünyada sosyal güvence sistemini yýkmak ve
patronlarý ve devletleri bu gereksiz yükten kurtarmak istiyor.
Onlara göre büyük emeklilik fonlarý, iþsizlik sigortalarý, saðlýk
kurumlarý, hepsi muazzam paralarý yutuyor ama kendilerine
bir kazanç saðlamýyor!
IMF, kârlý olmayan iþleri sevmez!
Örneðin, týp biliminin sadece ve sadece insan saðlýðýna
yönelmesi, IMF için bir cinayettir!
Örneðin, insanlarýn çalýþtýktan sonra makul bir yaþta emekli olmasý akýldýþýdýr!
Ellerinden gelse, hastalarý, yaþlýlarý fýrýnlarda yakarlar ama ne çare, Hitler artýk öldü!
O yüzden de emeklilik yaþýyla oynuyorlar sürekli, emekçilerin neredeyse mezarda emekli olmalarýný dayatýyorlar ve
Türkiye’de de bunu yaptýrdýlar zaten.
Hastaneleri, saðlýk alanýný yerli ve yabancý þirketlere açacaksýn diyorlar, böylece ülkenin saðlýk sistemini çökertip adým baþý soyguncu özel hastaneleri dikiyorlar.
IMF, kârlý olmayan iþleri sevmez!
Ona göre týp, para kazandýrmýyorsa eðer ne iþe yarar ki?
Bu yüzden uluslar arasý anlaþmalarla eðitim
ve saðlýk alanlarýnýn
devlet kontrolünden çýkarýlmasýný ve ticarete
açýlmasýný garanti altýna
alýyorlar. Türkiye de bütün bu anlaþmalarý imzalýyor.
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IMF Tarýmda Ne
Yaptý, Ne Yapýyor?

Türkiye’nin tarýmý bugün bir harabedir!
1990 sonrasýnda Dünya Bankasý’nýn emriyle tarýmdaki
destekleme tedbirlerinin tümü kaldýrýlmýþ, üretici kendi
kaderine terk edilmiþtir.
Özellikle belli alanlarda üretim kýsýtlanmýþ, bunun yerine
Dünya Bankasý’ndan alýnan borçla çiftçilere Doðrudan Gelir
Desteði (DGD) rüþvet olarak verilmiþtir.
DGD’nin anlamý gayet basittir: Devlet IMF’nin emriyle vatandaþýna “al þu üç kuruþu git kahvede otur ve þu þu ürünleri
üretme” demektedir.
Bu politikalarýn mimarý da bizzat kendisi IMF ajaný olan
Kemal Derviþ’tir. IMF’nin emriyle haftalar boyu gece gündüz
çalýþan meclis, tarihin en rezil yasalarýný çýkarmýþ ve tütün,
pancar ve diðer ürünleri bir darbede katletmiþtir. Öyle ki, sonuçta muazzam verimli bir iklime sahip olan Türkiye en basit
tarým ürünlerini bile emperyalist þirketlerden ithal eder hale
gelmiþtir.
Hatta, artýk herkesin bildiði gibi, pancar üreticilerini mahveden þeker yasasýnýn taslaðýný bizzat Amerikan Cargill þirketinin uzmanlarý yazýp bizimkilerin eline vermiþtir. Böylece
suni tatlandýrýcýlar alanýnda dünyanýn en büyük þirketi olan
(Ülker-Cola Turka’nýn ortaðý) Cargill, Türkiye þeker piyasasýna balýklama dalmýþtýr! Ortadoðu þeker pazarýnýn yüzde
85’ini hakim olan Türkiye þeker üretimini bitirip saðlýk açýsýndan tehlikeli olduðu kanýtlanmýþ bulunan yapay þekeri bu pi
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yasaya yaymak Cargill’in baþlýca amacýdýr ve IMF ile Türkiye’nin uþak ruhlu yöneticileri de bu amaca hizmet etmektedirler.
Yalnýzca þeker deðil, bu IMF yasalarýyla bütün alanlara
yabancý tekeller girmiþ, küçük üretici pahalý girdilerle, vergilerle canýndan bezdirilirken bu soyguncularýn önü açýlmýþtýr.
Üstelik en tehlikelisi, bu anlaþmalarla tarýma musallat olan yabancý tohum þirketleri “Terminatör Tohum” da denilen
genetiði ile oynanmýþ tohumlarý piyasaya sokmuþlardýr. Bu
tohumlarýn en önemli özelliði ise bitkinin yeni tohum yapamamasý, yani her seferinde üreticinin yeni tohum almak zorunda olmasýdýr.
Ýþte IMF budur.
IMF, ekmeðimizin çalýnmasýdýr; yoksulluðumuz ve açlýðýmýzdýr.
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IMF Sýradan Bir
Banka mýdýr?

Televizyonlarda bazen duyarýz; ruhunu patronlara satmýþ koca profesörler utanmadan þöyle derler: “Caným
ne var, IMF de bir bankadýr. Bankadan para alýrsan ödeyeceksin tabii..”
Hiç utanmýyorlar!
Hiç yüzleri kýzarmýyor!
Nasýl bir bankaymýþ o öyle?
Bankalarýn tümü zaten tefecidir, o ayrý hikaye; ama IMF
normal bir banka mýdýr?
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Dünyadaki askeri darbelere bir bakýn bakalým, kaçýnýn altýnda IMF’nin imzasý vardýr?
Bu nasýl bir normal bankaymýþ ki, benim ne yediðimi ne
içtiðimi, ne ektiðimi ne biçtiðimi belirliyor?
Bu nasýl bir normal bankaymýþ ki, elini hastanelere, okullara sokuyor, emekli maaþlarýna, iþçi ücretlerine karýþýyor?
Bu nasýl bir normal bankaymýþ ki, istediði hükümeti destekleyip istemediðini düþürüyor?
Yalan söylüyorlar!
Maaþ aldýklarý efendilerine hizmet için gözümüzün içine
baka baka yalan söylüyorlar!
Ne IMF ne de Dünya Bankasý, bildiðimiz anlamda sýradan
bir bankadýr.
Ýkisi de emperyalist soygun çetesinin dünya çapýndaki hýrsýzlýk ve gasp örgütüdür!

16

IMF ile Duyun-u
Umumiye’nin
ne farký var?

Bir sözümüz de þu pek milliyetçi, pek muhafazakâr olanlara…
Yýllardýr bize ve çocuklarýmýza tarih kitaplarýnda Osmanlý’nýn son zamanlarý anlatýlýrken periþan bir manzara çizilir.
Kapitülasyonlardan söz edilir, borçlarý tahsil etmek için sömürgecilerin Duyun-u Umumiye diye bir örgüt kurarak Osmanlý’nýn merkez bankasýna dahi el koyduðundan dem vurulur…
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Doðrudur. Hatta öyledir ki, o zamanlar Ýngiliz Büyükelçisi
Babýali’ye, yani hükümete doðru indiðinde bütün memurlar
düðmelerini iliklermiþ!
Peki þimdi? Yani vatan millet, kahramanlýk, “ülkeyi böldürtmeyiz”, “bir Türk dünyaya bedeldir” falan filan…
Tamam ama þimdi?
Yýllardýr tepemize çökmüþ bir avuç iþbirlikçi ülkeyi ne hale
getirdiler?
Ayda bir gelen IMF temsilcilerinin önünde sekiz takla atanlar kimlerdir?
Üç ayda bir Washington’a gidip Amerikalý büyük efendilere diller dökenler kimlerdir?
Ýncirlik gibi üslerle de yetinmeyip iþgalci katillere Türkiye’nin bütün havaalanlarýný ardýna kadar açanlar kimlerdir?
Büyük efendilere yaltaklanmak için Siyonist kasaplarý kýrmýzý halýlarla karþýlayýp onlarýn çocuk kanýna bulaþmýþ ellerini sýkanlar kimlerdir?
Açýn bakalým bütün düzen partilerinin programlarýný,
bir tanesi bile “ben IMF’yi bu ülkeden defedeceðim, üsleri kapatýp tümünü kovacaðým” diyor mu?
Diyemezler! Demeyi akýllarýndan bile geçiremezler!
Çünkü hepsi o çanaktan beslenirler!
Çünkü hepsi iþbirlikçidirler!
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IMF’ye Borcumuz
Var mý?

Bir de utanmadan þöyle derler: “E, ne yapalým, borcumuz var ödeyeceðiz…”
Öyle mi?
Gerçekten öyle mi?
Peki borcu biz emekçiler mi almýþýz? Hayýr!
Borcu siz almýþsýnýz; hýrsýz çetesi olarak da aranýzda pay
etmiþsiniz; bundan bize ne?
Alýrken sen alýyorsun da öderken neden biz ödüyoruz?
Geçelim bunu, tamam, diyelim ki borç borçtur.
Ama gerçekten bizim IMF’ye borcumuz mu var yoksa alacaklý mýyýz?
Bir an için þu okumakta olduðunuz broþürü kenara býrakýn ve gözlerinizi kapatarak bir düþünün…
Bu ülke, baðýmsýz bir ülke olsaydý eðer, yani iþbirlikçi hainlerin deðil, emekçilerin yönettiði, halkýn söz, karar ve yetki
sahibi olduðu bir ülke olsaydý… Bugün hangi noktada olurdu?
Bunu hayal edebiliyor musunuz?
Böyle bir Türkiye’nin tarýmý, sanayisi, hastaneleri, okullarý,
sokaklarý, caddeleri ne durumda olurdu?
Bu muazzam güzellikte ve verimlilikteki coðrafya, milyonlarca namuslu emekçinin üretken ellerinde ortaya nasýl bir
zenginlik çýkarýrdý?
Ýþte bu hayal ettiðiniz þeyi alýn, sonra da IMF’ye ödenmiþödenecek borçlarýn tümünü bu hayalinizden çýkarýn… Geriye
kalan, bizim IMF’den ve bütün emperyalist hýrsýzlardan ala
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caðýmýzdýr!
Bizim IMF’ye ve bütün hýrsýzlara tek bir kuruþ borcumuz
yok, alacaðýmýz var!
Yýllar yýlý bu ülkeden çaldýklarýný, ucuza kapattýklarý yer
altý-yer üstü zenginliklerimizi, borç ve faiz adý altýnda sýzdýrdýklarý kaynaklarýmýzý ve en önemlisi iþbirlikçi patronlarla birlikte hayvanca sömürdükleri alýnterimizi, yoksulluktan ölen
bebelerimizin gözyaþlarýný, iþsiz yattýðýmýz gecelerin uykusuzluðunu, hepsini, hepsini bir kenara koysunlar; diðer tarafa da borç dedikleri þeyi…
Kimin kimden alacaðý var?
Durum son derece açýk deðil mi?

18

IMF’siz
Yaþayabilir miyiz?

Neden yaþamayalým ki?
Bu sorunun kendisi yanlýþ zaten… Çünkü biz IMF ile zaten yaþayamýyoruz!
Bazen, aklý baþýnda emekçi insanlarýmýz bile þöyle düþünüyorlar, biliyoruz: “Tamam, haklýsýnýz ama baðýmsýz yaþayamayýz ki, bizi ezerler…”
Peki ama neden?
Nasýl ezerlermiþ bizi?
Aradan 50 yýl geçti, Küba’yý ezebildiler mi? Baþlarý dimdik
geziyorlar hâlâ.
Yani siz, onurlu bir halk olarak ayaða kalkar ve isyan ederseniz, emperyalizmi ve iþbirlikçilerini bu topraklardan defederseniz, bütün bu asalaklarýn mallarýný mülklerini halkýn
malý haline getirirseniz; kim ezebilir böyle bir gücü?
Ayaða kalkmýþ ve devrim yoluyla kendi kaderine sahip
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çýkmýþ onurlu bir halký yenebilecek bir güç var mý bu dünyada?
Ambargo mu uygularlar? Uygulasýnlar, bu topraklarda eksik olan ne var ki?
Borçlarý, kredileri mi keserler? Aman eksik olsun, kim onlardan borç istiyor ki!
Baský mý yaparlar? Yapsýnlar, baþýmýzý eðecek deðiliz ya!
Saldýrýrlar mý? Bizim niye elimiz armut toplasýn? Savaþacak cesaretimiz mi yok?
Ayrýca, baþý dik olmaktan daha önemli ne var dünyada?
Yalancý profesörler, satýlýk köþe yazarlarý bütün gün beynimizi borsa, piyasa, vesaire gibi laflarla dolduruyor. Ama hiçbiri
onur denilen þeyden söz etmiyor.
Ýnsan gibi, onurlu bir yaþam sürmek, deðersiz bir þey mi?
Tam tersine, bize yýllardýr unutturulan asýl deðerli þey budur!
Onurla yaþamak, özgür bir ülkede insan gibi, baþý dik,
kimseyi ezmeden, kimseye kendini ezdirmeden yaþamak…
Evet, IMF’siz yaþam mümkündür!
Hatta tam tersi, asýl mümkün olmayan þey, IMF ile birlikte
yaþamaktýr!
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Özgür Bir Ülkede
Ýnsanca Yaþam
Nasýl Olabilir?

Özgür bir ülkede insan gibi yaþamak mümkündür.
Bunun için yapýlacak þey de son derece basit ve açýktýr.
Bütün emperyalistleri derhal bu topraklardan kovmak, onlarýn üslerine, tesislerine, iþletmelerine
el koymak, bütün gizli-açýk anlaþmalarý feshetmek, IMF,
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Dünya Bankasý ve NATO baþta olmak üzere bütün emperyalist kurumlardan çýkmak…
Emperyalist þirketlerin ve onlarýn iþbirlikçileri olan büyük
patronlarýn bütün mallarýna mülklerine karþýlýksýz olarak el
koymak ve bu mallarý, tesisleri derhal halkýn malý yapmak,
halkýn iktidarýnýn emrine vermek, yapýlmýþ ve yapýlacak bütün özelleþtirme anlaþmalarýný geçersiz saymak, bütün büyük iþletmeleri halk mülkiyeti yapmak…
Emperyalistleri ve iþbirlikçilerini koruyan bugünkü baský
ve zulüm araçlarýný, kurumlarýný derhal daðýtmak, onun yerine emekçi halkýn örgütlerini koymak, bütün halkýn söz ve
yetki sahibi olduðu tabandan bir demokrasiyi bu ülkede hakim kýlmak…
Aþaðýdan yukarý demokratik bir planlamayla üretimi ve ekonomiyi yeniden halk için örgütlemek, çalýþmayanýn yemediði sosyalist bir düzene geçmek…
Bütün bunlar hayal deðildir!
Bize bunlarýn hayal olduðunu söyleyenler düzenin aþaðýlýk temsilcileridirler.
Bütün bunlar hayal deðildir!
Örgütlü halkýn gücü her þeye yeter!
Bir araya gelen ve güçlerini birleþtiren emekçileri yenebilecek hiçbir güç dünyada mevcut deðildir!
Yeter ki biz bir araya gelelim, örgütlenelim.
Evet, bugün örgütlenerek belki düzeni hemen deðiþtiremeyiz. Sokaklara çýktýðýmýzda, tepkimizi, öfkemizi ortaya
koyduðumuzda her þey birdenbire deðiþmez.
Ama bir ucundan örgütlenmeye, bir araya gelerek sesimizi, aklýmýzý birleþtirmeye baþlarýz. Gücümüzü büyütürüz, tek
tek cýlýz olan seslerimizi gürleþtiririz.
Yavaþ yavaþ onlara, bu ülkeyi babasýnýn çiftliði zannedenlere, kazýn ayaðýnýn öyle olmadýðýný göstermeye baþlarýz. Bakanlýk koltuklarýnda oturup memleketi pazarlayanlara
bu topraklarýn sahipsiz olmadýðýný gösteririz.
En önemlisi de, bir araya gelip örgütlendiðimizde çoktan-
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dýr bize unutturulan dayanýþma, omuz omuza yürüme, acýda
ve sevinçte birlikte olma geleneklerini yeniden yaratýrýz. Bizi
robotlaþtýrýp kapý komþumuza yabancýlaþtýranlara “her koyunun kendi bacaðýndan asýlmadýðýný” gösteririz; sana bana
dokunmasa da hepimize birden dokunan yýlanla hesaplaþýrýz.
Gençlerimizi uyuþturuculardan, sokak çetelerinden kurtarýp mücadele içinde damarlarýndaki zehiri temizleriz.
Kadýnlar mutfaklarýnýn darlýðýndan kurtulup sokaklara çýkarlar, kendi sesleriyle kendi davalarýný savunurlar.
Magazin programlarýyla, televolelerle, aptallýk üreten kadýn programlarýyla sakatlanan beyinlerimizi insan sýcaklýðýyla
onarýrýz; yozlaþtýrýlan kültürümüzü, ayaklar altýna alýnan halk
deðerlerimizi yeniden canlandýrýrýz. Fabrikadaki arkadaþýmýzýn ya da kapý komþumuzun düðününden-cenazesinden bile
haberimizin olmadýðý bugünkü kör-saðýr iliþkileri parçalar birbirimizin elini tutarýz. Gerekirse toplanýp kocaman binalarýnýn
kapýsýna dayanýp bizi, yoksullarý, iþsizleri medya maymunu
yapanlardan, þeref ve haysiyetimizi aþaðýlayanlardan hesap
sorarýz. Gerekirse okullarýn önüne bizzat gidip uyuþturucu
tüccarlarýný kendi ellerimizle cezalandýrýrýz. Gerekirse havalara dolarlar saçýlan saray düðünlerinin kapýsýna dikilir “nereden geliyor bu deðirmenin suyu” diye sorarýz.
Emek ve Özgürlük Cephesi, iþte bu özgür ülke insanca yaþam mücadelesinin platformudur.
Emek ve Özgürlük Cephesi, halkýn kendi özgücüdür; halkýn
kültürünün, dayanýþmasýnýn üretildiði mücadele alanýdýr.
Emek ve Özgürlük Cephesi, iþsizliðe, yoksulluða, uyuþturucu ve yozlaþmaya karþý mücadele etmek isteyenlerin cephesi, insanca bir yaþam özleyenlerin dayanýþma aðýdýr.
Emek ve Özgürlük Cephesi’nde buluþalým ve hayatýmýzý
zindan edenlere karþý birlikte mücadele edelim.

Özgür Bir Ülkede Ýnsanca Yaþam Ýçin
Emek ve Özgürlük Cephesi’ne!
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