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Türkiye’de artan işsizliğin ve buna bağlı olarak da sendikaların zayıflamasının önemli 
nedenlerinden biri, bölücü terör örgütüdür.  
 
Türkiye’de kamu açıklarının önemli nedenlerinden biri, emperyalizmin maşası konumundaki 
bölücü terör örgütünün saldırılarıdır. Saldırılar karşısında kaçınılmaz olarak artırılan savunma 
harcamaları, kamu kaynaklarının verimli yatırımlara yöneltilmesini engellemektedir.  
 
Geçmiş dönemlerde istihdam yaratılmasında önemli görevler üstlenmiş olan kamu kesimi, 
terörle mücadele sürecindeki harcamalar nedeniyle istihdam artıramamaktadır. Tam tersine, 
bütçe açıkları, kamu kesiminde istihdam daraltmanın gerekçeleri olarak kullanılmaktadır.  
 
Terörle mücadelede kamu açıkları arttığında, hükümetler borçlanmaya gitmektedir. 
Borçlanma, Türkiye’deki gerçek faiz oranlarını artırmaktadır. Gerçek faiz oranları arttığında, 
sermayedarlar için çekici olan, devlete borç vermektir. Devlete borç veren sermayedar, 
parasını zamanında geri alacağından emindir. Halbuki bu parayla yatırım yapsa, hammadde 
ve enerji temininde, işçilerle ilişkilerde, ürettiği ürünü pazarlamada çeşitli sıkıntılar 
yaşayacaktır. Bu nedenle, elinde para olan kişi, yatırım yaparak istihdam yaratmak yerine, 
devlete borç vermeyi tercih etmektedir.  
 
Bölücü terör örgütünün eylemleri, bu yolla da işsizliğin artmasına ve sendikaların 
zayıflamasına neden olmaktadır. Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinin bile toplam gelirleri 
içinde “faaliyet dışı gelir” olarak sınıflandırılan faiz gelirlerinin çok önemli bir payı vardır.  
 
Terör eylemleriyle birlikte tarım sektöründe büyük bir çöküş yaşanmıştır. Bazı bölgelerde 
köylü tarlasına gidememiş, tarlasını ekememiştir. Hayvanlar meraya çıkarılamamıştır. Terör 
eylemlerinin durduğu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hayvancılık yeniden 
canlanmaya başlamıştı. Son aylarda yeniden başlayan terör eylemleri sonrasında, köylü 
elindeki hayvanı ucuz pahalı demeden elinden çıkarmaya başlamıştır. Tarımın 
çökertilmesiyle, terör korkusuyla veya teröre karşı mücadelede köylerin boşaltılmasıyla 
yüzbinlerce insan şehirlere göç etmiş ve işsizler ordusuna katılmıştır. İşsizler ordusuna 
katılan her insan, işçi sınıfı ve sendikacılık hareketine indirilen bir darbe demektir.  
 
Ortada bir çıkmaz döngü vardır. Bölücü terör örgütünün eylemleri işsizliği artırmaktadır; artan 
işsizlik ve yoksulluk ise terör eylemlerini güçlendirmektedir. Bu arada darbeyi işçi sınıfı ve 
sendikacılık hareketi yemektedir. Artan işsizlikle birlikte sendikal örgütlenme büyük sıkıntılar 
yaşamaktadır. İşverenler, sendikal örgütlenmeye giden işçileri işten çıkardıklarında, onların 
yerine koyabilecekleri milyonlarca işsiz bulabilmektedir. İşçiyi koruyucu hukuki düzenlemeler, 
artan işsizlik nedeniyle işlemez hale gelmektedir. Milyonlarca işçi, kayıt dışı sektörde, en 
temel hak ve özgürlüklerden ve sosyal güvenceden mahrum bir biçimde çalışmayı kabule 
zorlanmaktadır.  
 
İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketi, ana düşmanı olan emperyalizmin ülkemizdeki uzantısı 
bölücü terör örgütünün, aynı zamanda işsizliğin ve sendikaların zayıflatılmasının da 
sorumlusu olduğunun bilincinde olarak tavrını almalıdır. 
 
 
 
 
 


