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10 yıl önce acaba kaç köylü IMF’yi bilirdi? 3 yıl önce acaba kaç köylü IMF’ye karşı çıkardı?
Özellikle 2000 ve 2001 yıllarında ulusötesi sermayenin, ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin çıkarları
doğrultusunda uygulatılan tarım politikaları, köylülüğün yaşamında gözle görülür ve hızlı bir
kötüleşmeye yol açtı ve açıyor. Buna bağlı olarak da, köylülüğün tavrı hızla değişiyor.
Bu değişen tavrın örneklerinden biri, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu
Başkanı ve Samsun Ziraat Odası başkanı Sayın Faruk Yücel’dir. Sayın Yücel’in geçen ay
yayımlanan “Anlatamadım” isimli kitabını görünce, bu değişim süreci tekrar aklıma geldi.
Sayın Yücel’le özellikle son yıllarda birçok konuda uzun uzun sohbet etme imkanım oldu.
Bir keresinde bana, “biz geçmişte sizin grevcileri dövdük, biliyor musun?” dedi. Şaşırdım.
Haberim yoktu. 1995 yılında kamu kesimi grevleri sırasında önce Tarım-İş Sendikası 8 Eylül
günü greve çıkmıştı. Grev 26 Ekim’e kadar sürdü. Grev dönemi, köylünün TİGEM’lerden
tohum alıp ekim yapacağı günler. Sayın Yücel’in anlattığına göre, birkaç yerde köylüler
toplanıp TİGEM’den tohum almaya çalışmış. Grev gözcüleri de buna engel olmuş. Bunun
üzerine köylüler bizim grev gözcülerini dövüp, zorla tohum almış.
1995 yılında bizim en yaygın sloganımız, “Kahrolsun IMF, bağımsız Türkiye” idi. Bu slogan
1995 yılında köylülerin çok büyük bölümüne bir anlam ifade etmiyordu. Şimdi ediyor.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da edecek. Bunu en iyi biçimiyle, Sayın Yücel’in
yazılarında ve açıklamalarında görüyoruz.
Sayın Yücel, yazılarını topladığı “Anlatamadım” kitabının kapağındaki resimde, “IMF”
yazısının “M” harfinin ortasından sarkan bir ipin ucu, köylünün boğazına geçmiş durumda.
Kemal Derviş’e en sert tepkiyi gösterenlerin başında da Sayın Yücel geliyor. Faruk Yücel, 25
Mayıs 2001 günü yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Ben milletvekillerimi, bakanlarımı IMF’nin
gönderdiği eyalet valisinin emrinde, onunla birlikte hareket etsin diye seçmedim.” (Hürriyet,
26.5.2001)
Köylülüğün büyük bir bölümü IMF’nin arkasındaki gerçek gücün ABD, Avrupa Birliği ve bir
bütün olarak ulusötesi sermaye olduğunun henüz bilincinde değil. Bunun öğrenilmesi de
zaman alacak. Ancak önemli olan, bu öğrenme sürecinin başlamış olması. İnsana en keyif
veren duygu da, bir dönem grevci işçileri dövenlerin günümüzde anti-emperyalist cephede
işçi sınıfının yanında yer almaya başlamaları. Aynı durum küçük esnaf ve sanatkar için de
geçerli. 1995 kamu kesimi grevleri sırasında Kastamonu Yol-İş 1 No.lu şube yöneticileri,
esnaftan, grevci işçileri desteklediklerini gösteren bir yazıyı vitrinlerine koymalarını istemişti.
Esnaf yardımcı olmamıştı. 1995 yılında Kastamonu’da ve benzer şekilde birçok yerde grevci
işçiye dirsek çevirenler, şimdi işçilerin örgütlü gücüyle bağlantı kurmaya çalışıyor.
Determinizm etkisini her geçen gün daha etkili bir biçimde hissettiriyor ve hissettirecek.

