KESK’E KÜRT MİLLİYETÇİLERİ Mİ HAKİM OLDU?
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KESK, Türkiye işçi sınıfı tarihine önemli katkılarda bulunmuş; ancak önemli hatalar da yapmış bir
örgüttür. Bu hataların kaynağı, sınıf çizgisini terk ederek Kürt milliyetçiliğinin kuyruğuna takılmasıdır.
Bunun en açık kanıtı, referandum konusunda KESK Genel Başkanı Sami Evren’in yaptığı açıklamalar ve
ÖDP’den ayrılan ekibin 3‐4 Temmuz günü yaptıkları kurultayda kabul ettikleri bildiridir.
12 Eylül’de AKP’nin 8 yıllık icraatı oylanacaktır. AKP icraatı demek, emperyalizmin talimatları
demektir. Türkiye, son sekiz yıllık dönemde de, ABD ve Avrupa Birliği emperyalizminin talimatları
doğrultusunda yönetilmiştir. Referandum, emperyalizmin Türkiye üzerinde hakimiyet kurma
çabalarının da oylanması olacaktır.
Kürt milliyetçileri, günümüzde, emperyalizmin talimatlarını uygulayan ikinci ana kesimdir.
Günümüzde Kürt milliyetçilerinden ABD emperyalizmine veya Avrupa Birliği emperyalizmine karşı
tavır beklenemez. Onların emperyalizm karşıtlığı, ancak emperyalizm onlara yüz çevirdiği, onları
kullanmaktan vazgeçtiği zamanla sınırlıdır. Emperyalizmin politikaları değişip yeniden onları
kullanmaya başladığında, onlar da hemen emperyalizmden medet uman, emperyalizme bel bağlayan
tavırlarını takınırlar.
Sosyalist/komünist kadroların önderliğinde ve büyük özverisiyle kurulan ve geliştirilen KESK de, ne
yazık ki, bugün bu çizgide ilerlemektedir.
KESK Genel Başkanı Sami Evren 23 Temmuz 2010 günü referandum konusunda yaptığı açıklamada
açıkça “boykot” çağrısı yapmasa da, BDP’nin tavrını benimsedi. Sami Evren şunları söyledi:
“Toplumsal sorunları çözmekten uzak AKP zihniyetini teşhir eden ve bunun üzerinden gerçek
demokrasiyi savunan argümanlarımızı güçlendireceğiz. Aynı zamanda Ergenekoncu, darbeci,
statükocu güçlerin egemenliğini artıracak siyasal zeminlere düşmeden, bu kesimlere tereddütsüz
tutum almak dün olduğu gibi bugün de görevimizdir... ne AKP iktidarı bu ülkenin
demokratikleşmesinin önünü açabilir, ne de 80 yıldır statükoyu koruyan güçler. Bu nedenle
örgütümüz üçüncü bir cephenin oluşmasını, gerçek demokrasi mücadelesinin ortaya çıkarılmasını
kendine ana eksen olarak almıştır.”
Sami Evren, bu açıklamasında, “Hayır” cephesini Ergenekoncu, darbeci ve statükocu güçler” olarak
nitelendirmektedir.
Sami Evren’in “demokrasi”den anladığı ise, herhalde Diyarbakır Belediye Başkanı’nın da açıkça
ifade ettiği demokratik özerkliktir. Halbuki demokrasi mücadelesi, emperyalizmin köleliğine, aşiret
reislerinin, tarikat/cemaat şeyhlerinin ve toprak ağalarının kulluğuna ve sermayenin köleliğine karşı
mücadeledir.
KESK’in Kürt milliyetçilerine teslim edilme çabasının bir örneği daha açık bir biçimde Temmuz ayı
başlarında ortaya çıktı.
KESK Genel Başkanı Sami Evren ve Eğitim‐Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, ÖDP’den Ufuk Uras
ekibiyle birlikte ayrıldılar. Bu ekip 1995 yılından beri Devrimci Sendikal Dayanışma Grubu içinde yer
alıyordu. Ancak ÖDP’deki ayrışmadan sonra ayrılanlar “Eşitlikçi‐Özgürlükçü Devrimci Sendikal
Dayanışma” adını kabullenmişlerdi. Bu ekip, 3‐4 Temmuz 2010 günü Kamu Emekçileri Kurultayı’nı
düzenledi. Bu kurultayda kabul edilen sonuç bildirgesine göre, “Eşitlikçi‐Özgürlükçü Devrimci Sendikal
Dayanışma” adı terk edildi. Yapılanmanın adı, “DEMOKRATİK EMEK MECLİSİ” oldu.
Bu isim değişikliği bu kadar önemli mi?
Önemli.
2005 yılından beri Kürt milliyetçilerinin alternatif sendikal örgütlenmesinin adı Demokratik Emek
Konfederasyonu’dur. Kürt milliyetçilerinin KESK içindeki temsilcilerinden Tayfun İşçi de, 2006 yılı
Aralık ayında yayımlanan yazısında KESK’in tasfiye edilerek, onun yerine Demokratik Emek Sendika
Komünleri Koordinasyonu’nun (DESK‐KOR) kurulmasını önermişti.

KESK Genel Başkanı Sami Evren, referandum konusunda emperyalizmin, AKP’nin ve Kürt
milliyetçilerinin politikasını KESK politikası haline getirerek, KESK’e büyük zarar vermektedir.
Gündemde olan, KESK’i tasfiye ederek, DESK‐KOR türü bir örgütlenmeye dönüştürmektir. KESK’e bağlı
sendikaların tabanının bunun farkında olması gerekir. Farkındalığın ilk kanıtı ise, referandumda
“Hayır” demek olacaktır. Referandumda çıkacak “hayır”, KESK’i Kürt milliyetçilerinin hakimiyeti altına
sokmaya çalışanlara da en iyi yanıttır.

