
“IMF’YE HAYIR” AMA  
“IMF PATRONU AB’DEN VERİLEN PARAYA EVET” 

 
Aydınlık Dergisi,11 Kasım 2001 

Yıldırım Koç 
 
6 Kasım günü Avrupa Birliği’nin (oluşmakta olan Avrupa Birleşik Devletleri’nin) hükümeti 
konumundaki Avrupa Komisyonu’nun bir temsilcisinin katıldığı bir toplantıdaydım. Türk 
delegasyonunun üyelerinden biri, ekonomik kriz sonrasında Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye hiç 
yardımda bulunmadığını söyleyerek, AB’yi eleştirdi. Avrupa Komisyonu temsilcisinin 
yanıtı şu oldu: “IMF’nin yardımı AB’nin yardımıdır; çünkü IMF içinde en büyük güç 
Avrupa Birliği’dir.” 
 

Internette IMF’nin sayfasına girerseniz (www.imf.org) bu örgütün yönetiminde hangi ülkelerin 
hangi oranda söz sahibi olduğunu bulabilirsiniz. ABD’nin söz hakkı yüzde 17,16’dır. Avrupa 
Birliği’ni oluşturan 15 ülkenin söz hakkı ise yüzde 29,88’dir. Diğer bir deyişle, IMF’nin 
yaptıklarının sorumluluğu AB’dedir, ABD’dedir, Japonya’dadır. Bu nedenle, IMF’yi 
eleştirenlerin, ABD’yi, AB’yi ve Japonya’yı eleştirmesi kaçınılmazdır, zorunludur. Tutarlı 
olmak istiyorsanız, “IMF’ye hayır” söylemini, IMF’yi oluşturan ulusötesi sermayeye ve ABD-
AB-Japonya karşıtı bir söylemle tamamlamanız gerekir.  
 

Peki, eğer Avrupa Birliği’nden para alıyorsanız, “IMF’ye hayır” deseniz bile, “AB’ye hayır” 
diyebilir misiniz? AB’nin politikalarına karşı çıkmadan IMF’nin politikalarına karşı çıkabilir 
misiniz? 
 

Türkiye’de “IMF’ye hayır” diyen örgütlerin bazıları Avrupa Birliği’nden para alıyor. Ancak, 
Avrupa Komisyonu temsilcisinin 6 Kasım 2001 tarihli bir toplantıda söylediği gibi, AB 
esasında IMF’dir; IMF esasında AB’dir.  
 

Avrupa devletinden para almayı savunan sendikacılar ve uzmanlar, bu yanlışlıklarını haklı 
göstermek için, bu parayı üst örgütleri Avrupa Sendikalar Konfederasyonu aracılığıyla 
aldıklarını söylüyorlar. Benzeri bir oyun 1960’lı yıllarda AID ve 1970-1980’li yıllarda da AAFLI 
aracılığıyla ABD tarafından sahneye konmuştu. O zaman da bir başkaları, işçi sendikalarının 
aracılık ettiğinden söz ediyorlardı. ETUC’un aracılığı yapılan yanlışı düzeltmez. ETUC’un 
faaliyetlerinde harcadığı paranın yüzde 85’i zaten devlet parasıdır. 
 

Avrupa devletinden para almayı savunan sendikacılar ve uzmanlar, “biz aldığımız parayı 
istediğimiz gibi harcıyoruz” diyorlar; ama doğru söylemiyorlar. Ancak Avrupa Komisyonu (AB 
Hükümeti) tarafından onaylanan harcamaları yapabilirler. 
 

Avrupa devletinden para almayı savunan sendikacılar ve uzmanlar, Türkiye’nin AB’ye üye 
olacağını, bu nedenle durumun ABD parasından farklı olduğunu söylüyorlar. Türkiye’nin 
AB’ye kesinlikle üye yapılmayacağı gerçeğini örtmeye çalışıyorlar. 
 

Avrupa devletinden para almayı savunan sendikacılar ve uzmanlar, Hükümetin bu paranın 
verilmesini onayladığını söylüyorlar; ancak 2821 sayılı Sendikalar Yasasında ve 4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasında bu konuda açıkça özel bir Bakanlar Kurulu izninin 
şart olduğu gerçeğini gözlerden gizliyorlar.  
 

Avrupa devletinden para almayı savunan sendikacılar ve uzmanlar, 1919 yılında İngiliz 
Muhipleri Cemiyeti’nin, Soğuk Savaş yıllarında Amerikancıların yaptıklarını bugün yapıyor. 
 

Bazı insanlar, Avrupa sermayesinin başka amaçlarla gündeme getirdiği demokrasi ve insan 
hakları söylemine kanarak Avrupa devletinden para almayı içine sindiriyor ve böylece 
namuslu geçmişlerine leke sürüyor. Bu yanlışlığı, bir taraftan da IMF’ye karşı çıktığını 
söyleyerek, yapıyor. Olmaz. Ya IMF’ye karşı çıkmayı bırakın, ya da IMF’yi yöneten AB’den 
para almayı. 


