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Tam 21 yıl önce, o tarihlerde Kürt milliyetçileri tarafından yayımlanan Yeni Ülke Gazetesi’nin 3
Mayıs 1992 tarihli sayısında “Biji ‘Sendika Kurdi’ mi?” başlığıyla, ayrı Kürt sendikalarının kurulması
tartışılması başlatıldı. Bu girişim bu tarihlerde tutmadı. İşçiler genellikle mantıklı insanlardır. Etnik
kimliğe dayalı ayrı örgütlenmelerin sınıf çıkarlarının korunması açısından zararlı olacağını sezmişlerdi.
Bu tarihlerde memurlar arasında da bu konuda bazı yoklamalar yapıldı, ancak somut adım atılamadı.
Daha sonra KCK oluşturuldu. KCK Sözleşmesi’nin 42. maddesi sendikalara ilişkindi. KCK bünyesinde
sendikalar oluşturulacak ve bunlar Demokratik Emek Konfederasyonu’nu kurup bu yapı içinde
çalışacaktı.
Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, 6‐7 Nisan 2013 günleri Viranşehir’de
düzenlenen Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Kürdistanlılar, bu politikalar karşısında kendi öz örgütlenmelerini yaratmalıdır. Emekçiler güçlerinin
farkına varmalı, sadece iktisadi değil tüm toplumsal alanlarda örgütlenmelidir. Kürdistanlı emekçiler,
Türkiye emekçilerine sözlerini söylemeli, kardeşliğini ilan etmeli”
Halkevleri ile bağlantılı Ferda Koç ise bu toplantıdaki açıklamasında şunları söyledi: “Kürt
mevsimlik tarım işçilerinin kendi geleceklerini belirleme yolunda atacakları bu tarihsel örgütlenme ve
mücadele adımının, Kürdistan, Türkiye, Ortadoğu ve tüm dünya emekçileri için eşitlik, özgürlük ve
halkların kardeşliği yolunda yeni ve güçlü bir mücadele ocağını yaratacağına inanarak, tüm emek ve
demokrasi güçlerini Kurultayımızı izlemeye, Mevsimlik Tarım İşçilerinin taleplerini ve mücadelelerini
desteklemeye çağırıyoruz.”
Ferda Koç 6 Nisan 2013 tarihli yazısında da şunları söylüyordu: “Neredeyse 1 milyon insanın
çalıştığı Mevsimlik Tarım İşçiliği alanını etkili bir biçimde örgütleyebilirsek, Türkiye’nin en büyük emek
örgütünü de kurmuş olacağız.”
9 Nisan 2013 tarihli Evrensel Gazetesi’nin haberine göre, “Kürdistan’ın göç veren kent
merkezlerinde Mevsimlik Tarım İşçileri Dernekleri” kurulacak, bu dernekler bir çatı altında biraraya
gelecek.
Bu çok tehlikeli ve zararlı bir süreçtir.
Türkiye’de sermayedar sınıf içinde her kökenden patron, işçi sınıfına karşı ortak cephe
oluşturmuşken, işçi sınıfını etnik kökene göre ayrı ayrı örgütleme girişimleri, ancak emperyalistlerin
ve sermayedar sınıfın işine yarar.
Etnik ayrımcılığa dayalı bu tür örgütlenme girişimleri, özellikle Güneydoğu Anadolu dışındaki
bölgelerde yaratacağı tepkilerle, emperyalistlerin Türkiye’de iç savaş çıkartma planlarına destek verir.
Etnik temelli emek örgütlenmeleri, eninde sonunda aynı etnik kökenden toprak ağalarının, aşiret
reislerinin ve şeyhlerin hakimiyeti altına girer.
2009‐2010’da 78 günlük Tekel eyleminde her etnik kökenden, her inançtan, her siyasal görüşten,
her bölgeden insanlar, sınıf kimlikleriyle biraraya geldiler. Eylemin yarattığı büyük etkinin en önemli
nedeni, bu birliktelikti.
Günümüzde Kürt milliyetçilerinin bazı sendikaların politikalarını etkileme çabaları, bu örgütlerin
zayıflamasına yol açmaktadır.
KESK Genel Başkanı akil Lami Özgen, etnik kimliğiyle hareket ettiğinde, emperyalistlerle ve AKP ile
aynı safta yer almıştır. Etnik temele dayalı işçi örgütlenmeleri de emperyalistlerle, toprak ağalarıyla,
aşiret reisleriyle, şeyhlerle aynı safta yer alacaktır.
Etnik temele dayalı işçi örgütlenmeleri, işçi sınıfının ortak mücadelesine ihanet anlamına
gelmektedir.

