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1919 yılında yurdumuzu işgal edenler silah kullanıyor, ulusal ve kutsal değerlerimize 
açıkça hakaret ediyor, vatanımızı açık bir biçimde yağmalıyorlardı. Bağımsızlığımıza 
ve ulusal egemenliğe yönelik bu tehdit karşısında geniş bir milli cephe oluşturulması 
daha kolaydı.  
 
Günümüzde emperyalizmin yurdumuzu işgali ve yağması çok daha gizlidir. Bu 
amaçla aracılar kullanılmaktadır. Bu aracıların en önemlisi de Uluslararası Para Fonu 
(IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü’dür.  
 
Emperyalizm, tamamiyle kendi denetimi ve güdümü altındaki bu kuruluşlar 
aracılığıyla bağımsızlığı ve ulusal egemenliği tehdit ve tahrip etmekte, yabancıların 
sömürüsünü artırmaktadır.  
 
IMF, yanlış politikalar uygulayarak veya uygulattırılarak ekonomik kriz içine düşmüş 
ülkelere yardım için şartlar ileri sürmektedir. Bu şartların başında,  

- kamu kesiminden işçi ve memur çıkarılması,  
- ücret artışlarının enflasyon oranının altında tutulması,  
- özelleştirme uygulamalarıyla ulusal ekonominin temel direklerini oluşturan 

kamu kurum ve kuruluşlarının ya tahrip edilmesi, ya da yerli veya yabancı 
tekelci sermayenin eline geçmesi,  

- ulusumuzu besleyen tarımın çökertilmesi 
gelmektedir. 
 
Hükümetler yıllardır ulusumuzun çıkarlarına ters düşen politikalar uygulayarak krize 
yol açmışlardır.  
 
İşler her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. 2001 yılında ilk beş aylık dönemde 
Devletimizin vergi gelirleri 13,5 katrilyon lira iken, faiz giderleri bundan azdı, 11,9 
katrilyon liraydı.  
 
2002 yılının ilk 5 ayında Devletimizin topladığı vergi 21,0 katrilyon lira iken, bir avuç 
yerli ve yabancı sermayedara ödediği faiz bundan fazladır, 24,6 katrilyon liradır. Diğer 
bir deyişle, bugün Devletimizin topladığı vergi, ödediği faize yetmemektedir. 
Hükümetler, memur ve işçi aylıklarını ödeyebilmek için borçlanmak zorunda 
kalmaktadır. Devletimiz, bu şartlarda, yeni borçlanmalara gitmekte, geleceğimizi iyice 
ipotek altına almaktadır.  
 
Burada da uluslararası sermayenin ve emperyalist devletlerin aracı olan IMF devreye 
girmektedir. 
 
IMF demokratik bir kuruluş değildir. IMF Yönetim Kurulu’nda Avrupa Birliği ülkelerinin 
oy gücü yüzde 29,88’dir. ABD’nin oy gücü tek başına yüzde 17,36 iken, Türkiye’nin 
oy gücü yalnızca yüzde 0,46’dır.  



 
IMF ve diğer bazı uluslararası kuruluşlar, Avrupa ve ABD emperyalizminin 
politikalarının yürütülmesinin amacıdır.  
 
O zaman, IMF’nin, kendisinden borç almak için başvuran veya bankalardan borç 
almak için IMF’nin olumlu görüşüne ihtiyaç duyan ülkelere dayattığı politikalar, o 
ülkelerin halkları için işsizlik, yoksulluk ve açlık demektir.  
 
IMF’nin talimatlarına uyulduğunda Türkiye’de neler olmaya devam edecektir? 
 

- Kamu kurum ve kuruluşlarına yeni işçi veya memur alınmayacak, işçiler ve 
memurlar zorunlu emeklilik veya başka yollarla işsizliğe, yoksulluğa ve açlığa 
itilecektir. 

- Özelleştirmelerle Devletimizin gücü zayıflatılacak, piyasaya bir avuç yerli ve 
yabancı tekel hakim olacak, özelleştirilen işyerlerinden işçi atılacak, piyasayı 
ellerine geçiren tekeller fiyatları yükseltecektir. 

- Tarıma verilen destek kaldırıldığında, köylerde yaşayan onmilyonlarca 
insanımız geçimlerini tarımdan sağlayamayacak, toprağını terkedip şehirlere 
göçecek, çok düşük ücretlerle çalışacak iş arayacaktır. 

- Bu yoksulluk ve çaresizlik ortamında, ulusal ve kutsal değerlerimiz hızla tahrip 
edilecek, fuhuş, hırsızlık, gasp, yoksuzluk, rüşvet yayılacaktır.  

 
Bu tehlikeler zaten yıllardır yaşanmaktadır. Ancak, ekonomik kriz derinleştikçe, 
hükümetlerin IMF ve onun arkasındaki güçlere bağımlılığı arttıkça, bu eğilimler daha 
da güçlenecektir. 
 
Bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliği tehdit eden IMF ve benzeri kuruluşlar ve 
arkasındaki güçler, işsizlik, yoksulluk, açlık demektir. Ulusumuz tehdit altındadır. 
Bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliği savunan ve vatandaşlarımıza insanca 
yaşayabilecekleri bir Türkiye isteyenlerin önündeki en önemli engel, IMF ve 
arkasındaki emperyalist güçlerdir.  


