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Türkiye’nin bugün uluslararası ilişkilerde ve iç politikada yaşadığı sorunların temelinde 
ekonomik sorunlar yatmaktadır. Bürokraside iyiniyetli birçok insan, uluslararası ve yerli 
tekelci sermayenin Türkiye’yi içine soktuğu çıkmazdan kurtarabilmek için, çaresiz bir biçimde 
çırpınmaktadır. Bu çıkmaz nedir? 
 
Bu çıkmaz, kamu açıklarıdır. Devletin tüm halktan topladığı vergi, devletin bir avuç yerli ve 
yabancı sermayedara ödediği faize yetmemektedir.  
 
2002 yılının ilk altı aylık döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 25,4 katrilyon lira vergi 
topladı ve 28,4 katrilyon lira faiz ödedi. Diğer bir deyişle, ödenen her kuruş vergi, vergi 
dairelerinin girişinde yazdığı gibi, “yol, su, elektrik” olarak halkımıza geri dönmedi; faiz olarak 
sermayedarlara ödendi. Toplanan vergi buna da yetmediği için, yeni borçlanmalar gündeme 
geldi.  
 
Bu durumun ciddiyeti her geçen gün daha da artmaktadır.  
 
2000 yılının ilk 6 aylık döneminde vergi gelirleri faiz giderlerini hemen hemen karşılıyordu. 
12,3 katrilyon liralık vergi gelirine karşılık, faiz giderleri 13,0 katrilyon liraydı.  
 
2001 yılının ilk 6 aylık döneminde faiz giderleri 15,7 katrilyon lira iken, vergi gelirleri 16,6 
katrilyon liraydı. Küçük de olsa bir fazladan söz etmek olanaklıydı. 
 
2002 yılının ilk 6 aylık döneminde ise toplanan tüm vergiler faizlere yatırıldıktan sonra arada 
3 katrilyon liralık bir açık daha kalmaktadır. 
 
Özetle; sermaye politikaları Türkiye’yi bir iflasa götürdü. Bu sermaye politikalarının 
uygulanmasından sorumlu olanlar, bugün Türkiye’yi ulusal çıkarlarla ve emekçilerin 
çıkarlarıyla taban tabana zıt siyasi kararlar almaya zorluyorlar. Türkiye’nin bugün uluslararası 
politikada (Kıbrıs, Ege, Ermeni soykırım iddiaları, v.b.) karşı karşıya bulunduğu büyük 
sorunların temelinde bu ekonomik çöküntü ve yolaçtığı teslimiyet yatmaktadır.  
 
Bu ekonomik teslimiyette yerli sermayenin büyük rolü vardır. Sermaye, sıkıştığı anda, ulusal 
çıkarları tamamiyle kenara iterek ve ulusal çıkarlarla çatışarak, karını artırmaya 
çalışmaktadır. 
 
Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odaları’nın verilerine göre, Bulgaristan’da Türklere ait 
şirketlerin sayısı 1215’tir. Ayrıca 814 ortak yatırım bulunmaktadır. Gürcistan kaynaklarına 
göre, bu ülkede Türklerin kurdukları ortaklıkların sayısı 150’yi aşmıştır. Romanya’daki Türk 
yatırımları hızla artmaktadır. ANKA’nın bir haberine göre, 2002 yılının yalnızca ilk 4 aylık 
döneminde Türklerin yurtdışına yatırım amacıyla götürdükleri net miktar 1,1 milyar Dolardır.  
 
Türkiye bugün giderek daha da derinleşen bir ekonomik kriz yaşıyor. Bu krizin temel nedeni, 
sermaye politikalarıdır. Bu ekonomik kriz Türkiye’nin bütünlüğü ve bağımsızlığı ve ulusal 
egemenlik açılarından büyük tehdit oluşturmaktadır. Türkiye’nin bütünlüğü ve bağımsızlığı ve 
ulusal egemenlik, sermaye politikalarıyla taban tabana çelişmektedir. Türkiye’nin 
bütünlüğünü ve bağımsızlığını ve ulusal egemenliği korumanın yolu, sermayeye karşı açık 
tavır takınmaktan geçmektedir.  
 


