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KESK 1995 yılında kurulduğunda bağlı sendikaların toplam üye sayısının 500 bin dolayında olduğu ileri
sürülüyordu. KESK’in üye sayısı son 15 yıl içinde sürekli olarak düştü. 2009 yılında üye sayısı 224 bine kadar
gerilemişti. Önümüzdeki haftalarda 2010 yılı üye sayıları yayımlandığında, bu sayının son bir yılda nasıl geliştiğini
görebileceğiz.
KESK’in bu küçülüşünün göstergelerinden biri, eylemlerinin cılızlaşmasıdır.
657 sayılı Yasada öngörülen değişiklikler KESK’in tüm önder kadrolarının işten atılmalarına olanak verecek
biçimdeyken, KESK tarafından 15 Haziran 2010 günü gerçekleştirilen eylem son derece zayıf ve etkisiz oldu.
Bu zayıflamada en önemli nedenlerden biri, KESK yönetiminin Kürt milliyetçilerinin politikalarına teslim
olmasıdır.
Bu teslimiyetin göstergelerinden biri, geçen yıl Ekim ayında Habur sınır kapısından giriş yapan PKK
militanlarının karşılanmasında KESK Genel Başkanı Sami Evren’in de hazır bulunmasıdır (Cumhuriyet Gazetesi, 21
Ekim 2009).
Diğer bir teslimiyet göstergesi, PKK’nın saldırılarına karşı gerçekleştirilen operasyona karşı BDP öncülüğünde
başlatılan canlı kalkan eylemine Lice’de KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek ve KESK Kadın Sekreteri Songül
Morsümbül’ün de katılmasıdır (Cumhuriyet Gazetesi, 17.5.2010).
Kürt milliyetçilerinin KESK’te artan etkisi, KESK’in politikalarında birçok tutarsızlığa yol açmaktadır.
Bu tutarsızlıklardan biri, Türkiye Kamu-Sen’le Emek Platformu içinde işbirliği yapan KESK’in, Kamu-Sen’in
Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (ICFTU) üyelik başvurusuna yaptığı itirazda ortaya çıkmaktadır.
KESK’in itirazının tam metni yayımlanmamıştır. Ancak, bu itiraz temelinde Uluslararası Hür İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Genel Sekreteri’nin bu örgütün Yönetim Kurulu’na sunduğu gizli raporda yer alan değerlendirme,
dehşet verici niteliktedir.
KESK, 1997 yılı Aralık ayında Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (ICFTU) üye oldu.
Bu örgüte daha sonraki tarihlerde üyelik için başvuran Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen’in üyelik başvurularına
ise itiraz etti.
KESK’in itirazının özeti, ICFTU Genel Sekreterliği tarafından ICFTU Yönetim Kurulu’nun 9-10 Aralık 2005
günleri Hong-Kong’da yapılan toplantısına sunulan gizli raporda yer aldı. Bu rapordaki değerlendirme şöyledir:1
“Türkiye, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen. Bu iki başvuru 1999 yılından beri henüz karara bağlanmamıştı. Bir sekreterya misyonu
15-16 Kasım 2005 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etti ve başvurucularla olduğu kadar ICFTU’nun dört üyesiyle görüşmeler yaptı.
Türk-İş ve Hak-İş, her iki başvuru sahibinin de üyeliğini destekledi ve bunun hareketin bütünlüğüne katkıda bulunacağını belirtti.
KESK ve DİSK ise, Memur-Sen’in İslamcı bir örgüt olduğu ve Kamu-Sen’in de, devletin bütünlüğü ideolojisini savunduğu ve
bunun da azınlıkların haklarını reddettiği gerekçesiyle her iki örgütün de üyeliğine kesin bir biçimde itiraz etti. KESK, itirazlarını
açıklama belgeleri ve gazete kesikleriyle temellendirdi. Belgelerin tümü Türkçedir. Çeviri ve analiz için daha fazla zamana gereksinim
olduğundan, Yönetim Kurulu’nun bir sonraki toplantısına daha ayrıntılı bilgi sunulacaktır ve bu başvuruların daha etraflı bir biçimde
değerlendirilmesi önerilmektedir.”

Dikkat edileceği gibi, yapılan itirazda öne çıkan, sınıf bilinci, sendikal ilkeler, demokrasi mücadelesi ve benzeri
etmenler değildir. Türkiye Kamu-Sen’in üyeliğine itirazda gösterilen gerekçe, bir sosyalistin veya bir komünistin
itirazı değil, bir ayrılıkçı Kürt milliyetçisinin itirazıdır. Türkiye Kamu-Sen’in üyelik başvurusu, devletin bütünlüğünü
savunduğu için veto edilmektedir.
KESK’in tavrındaki tutarsızlık ise, ICFTU üyeliğine yukarıdaki gerekçeyle karşı çıktığı Türkiye Kamu-Sen ve
Memur-Sen’le birlikte 14 Temmuz 1999 tarihinden itibaren Emek Platformu içinde yer almasıdır. Emek
Platformu’nun bazı belgelerinde Türkiye’nin bütünlüğüne vurgu yapılmıştır ve hiçbir metninde “Kürt” sözcüğü bile
yoktur; Türkiye’de Lozan Antlaşması’nda belirtilen dini azınlıklar dışında azınlık olduğu iddiası kabul edilmemiştir.
Bu ilkeleri Emek Platformu’nda onaylayan KESK’in, bir başka örgütün ICFTU üyeliğine itirazda yukarıda belirtilen
gerekçeyi kullanması, emperyalistlerin “sosyal ortağı” sendikalara, emperyalistlere ve Kürt milliyetçilerine yaranma
çabasından başka bir şey değildir.
Dileriz, ICFTU Genel Sekreterliğinin raporunda yer alan değerlendirme gerçekleri yansıtmasın.
Bu konuda görev KESK’e düşmektedir. KESK eğer Türkiye Kamu-Sen’in ICFTU üyeliğine itirazına ilişkin
raporunu açıklarsa, ICFTU Genel Sekreterliğinin değerlendirmelerinde bir yanlışlık olup olmadığı da ortaya
çıkacaktır.
Eğer ICFTU Genel Sekreterliğinin raporu KESK’in gerçek itiraz gerekçelerini doğru bir biçimde yansıtıyorsa,
ortada ciddi bir sorun var demektir.
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