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Yıldırım Koç
Geçen yıl Kasım ayı sonlarında KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek hakkında bir taciz iddiası gündeme
geldi. Emirali Şimşek, sendikaları etnik kimlik mücadelesinde kullanan ekiptendi. Taciz iddiası basına yansıdı.
Bazı iddialara göre, tacize uğrayan kişinin savcılığa yaptığı başvuru geri aldırıldı. Ancak olay büyüdü. Çeşitli
örgütler tacizcilik karşısında açık ve sert tavır aldı. KESK Genel Başkanı Sami Evren, yaklaşan genel kurulda
seçilme şansının kesinlikle bulunmadığını bildiğinden, bu olayı bahane ederek görevinden istifa etti. KESK’in
Ocak 2011 olağanüstü genel kurulunda ve 1-3 Temmuz 2011 olağan genel kurulunda Emirali Şimşek aday
olmadı.
Daha doğrusu, bir iddiaya göre, bir yerlerden gelen talimatla, aday yapılmadı.
2 Temmuz 2011 tarihinde www.haberaktuel.com sitesinde yayımlanan habere göre, BDP eşbaşkan
yardımcısı Nihat Oğraş’ta ele geçen belgede, KESK’in 1-3 Temmuz 2011 günleri yapılacak olan genel kuruluyla
ilgili şu talimat veriliyordu: “Genel başkanlıktan ziyade genel sekreterlik ve alt kademelerde etkili olma daha
doğrudur. Bir de daha önce görevde olup da hakkında bazı iddialar ileri sürülen EMR. arkadaşın bu aşamada
görev almaması daha uygundur. Olayı ister doğru, ister yanlış olsun, aynı isimde ısrar etmenin bir faydası
olmaz.”
Basında yer alan haberlere göre, EMR olarak belirtilen kişi, Emirali Şimşek’ti.
Peki, bu kişinin görevde bulunduğu süre içinde tavrı neydi?
Bu kişi, sendikaları sınıf mücadelesinin değil, etnik kimlik mücadelesinin bir aracı olarak kullanan ekiptendi;
emperyalizme, kapitalizme, aşiretlere, toprak ağalığına, şeyhliğe karşı değildi.
Birkaç örnek vereyim:
19 Ekim 2009 günü 34 PKK militanı, askeri üniformalarıyla Türkiye’ye geldiğinde, onları karşılayanlar
arasında KESK Genel Başkanı Sami Evren’le birlikte Genel Sekreter Emirali Şimşek de bulunuyordu.
Abdullah Öcalan’ın cezaevi değiştirilince, KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek’in tepkisi şöyle oldu:
“İmralı nezle olursa, Kürt halkı grip olur... Kürt sorunu İmralı’dan bağımsız çözülemez.”
2010 yılı Mayıs ayında PKK’ya karşı başlatılan askeri operasyoları engellemek isteyen BDP, bazı
demokratik kitle örgütleriyle birlikte Lice’de canlı kalkan oluşturmaya çalıştı. Canlı kalkan eylemine, KESK
Genel Sekreteri Emirali Şimşek ile KESK Kadın Sekreteri Songül Morsümbül de katıldı.
Peki, taciz iddiası nasıl sonuçlandı?
KESK Disiplin Kurulu’nun kararı şöyle:
“KESK Disiplin Kurulu olarak; 3 yıllık süreçte KESK MYK’sı tarafından Kurulumuza bir adet soruşturma
talebi gelmiştir.
“Disiplin Kurulu olarak taciz iddiaları ile ilgili iddiaların sahibi KESK çalışanı A.E.’yi defalarca aramamıza
ve çağrıda bulunmamıza rağmen taciz iddiaları ile ilgili kurulumuza bilgi vermeyi kabul etmemiştir.
“Şu ana kadar Disiplin Kurulumuzca taciz iddiası ile ilgili alınan ifadelerde iddianın oluştuğuna yönelik
hiçbir bulgu ya da söyleme rastlanmamıştır.
“Disiplin Kurulumuz KESK eski Genel Başkanı Sami Evren’in basına verdiği demeçler ve yayınlanan
yazılarla ilgili KESK’i kamuoyu önünde küçük düşürdüğü ve zarar verdiği için uyarı cezası ile
cezalandırılmasına Semra Altınsoy Kaya’nın şerhi ile oy çokluğu ile karar almıştır.”
İmzalar: Disiplin Kurulu Başkanı Hasan Güngör, Üye Mustafa Ünsal. Şerh koyan üye Semra Altınsoy Kaya.
Taciz olayı basına yansıdığında tepki gösterenler bu karar karşısında ne diyorlar?
Düşünebiliyor musunuz, tacize uğradığı iddiasıyla önce KESK yönetimine, ardından başka yerlere başvuran
kişi, bu iddiası konusunda KESK Disiplin Kurulu’na bilgi vermeye gitmemiş. Bunun üzerine Emirali Şimşek
aklanmış, bu vesileyle ayrılan Sami Evren’e ceza verilmiş.
Demokratik kitle örgütü olan KESK’in disiplin kurulu böyle çalışırsa, AKP’nin yargıçlar ve savcılar
üzerindeki etkisini eleştirenlerin samimiyetine inanılır mı?
KESK Disiplin Kurulu’nun bu kararı, KESK tarihinde kara bir lekedir.
NOT: Eğitim-Sen kurucularından emekli öğretmen Sayın Atanur Güneysu, gönderdiği iletide, Sami Evren’in
KESK’e verdiği zararlarla ilgili yazıma katıldığını belirttikten ve “emperyalizmin sendikaları ehlileştirip sarı
sendika haline getirmek için dağıttığı paralardan nasiplenenleri” eleştirdikten sonra, şunları belirtiyor:
“Girdikleri yanlış yoldaki kişisel akibetleri, sendikaları sınıf mücadelesinin bir aracı olarak gören biz emekçileri
zerre kadar ilgilendirmiyor... Kamu sendikaları ve kamu emekçileri üzerinde yaptıkları tahribat yıllarca sürecek
ve ne yazık ki emekçilerin mücadelesi sırf bu nedenle zaafa uğrayacaktır.” İletisi için teşekkür ediyorum.

