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Demokratik Toplum Kongresi’nin düzenlediği Demokratik Özerklik Çalıştayı Türkiye’nin 

gündeminde ilk sıraya oturdu. Bu örgütlenme ve çalıştay, 8 Ocak 2010 günü olağanüstü olarak 
toplanacak olan KESK genel kurulunu nasıl etkileyecek? 

Kürt milliyetçilerinin bu girişimi, Türkiye’yi parçalamaya yönelik emperyalist saldırının odak 
noktasıdır. Emperyalist güçler, Kürt milliyetçilerini kullanarak, Türkiye’yi parçalamaya, Irak’ın 
kuzeyinde oluşmuş olan kukla devletin gücünü ve etkisini artırmaya çalışmaktadır. “Demokratik” 
Toplum Kongresi ve “Demokratik” Özerklik Çalıştayı’nda aşiret düzeni ve aşiret reisleri, toprak 
ağalığı ve toprak ağaları, cemaat/tarikatler ve bunların şeyhleri hakkında hiçbir tartışma yoktur. 
Demokrasi mücadelesi, emperyalizme köleliğe, aşiret reislerine, toprak ağalarına ve şeyhlere kulluğa 
ve sermayeye köleliğe karşı mücadeledir. “Demokratik” Toplum Kongresi ise emperyalizme 
bağımlıdır, feodal kalıntılara kulluğu onaylamaktadır, sermayeye teslim olmuştur. Bu yapının ve geçen 
hafta gerçekleştirilen çalıştayın, adından başka “demokrat” olan hiçbir yanı yoktur. 

Tezgahlanan oyun son derece açıktır. 
Kürt milliyetçisi N.Mehmet Güler’in bu yıl Mayıs ayında Belge Yayınevi tarafından yayımlanan 

KCK Dosyası: Küresel Devlet Devletsiz Kürtler kitabında yer alan KCK belgeleri ve yapılan 
açıklamalar, önerilen demokratik konfederalizm ve demokratik özerklik modelinin son derece ilkel bir 
toplumsal örgütlenme görünümü altında Türkiye’yi parçalama girişimi olduğunu göstermektedir. 

Bu modelde “köy ve kentlerde komünal örgütlenmenin geliştirilmesi” öngörülmektedir.  
İşin ilginç yanı, KESK içindeki Kürt milliyetçilerinden birinin günümüzden dört yıl önce yazdığı 

bir yazıda da KESK’in tasfiyesini ve benzer bir modelin kamu çalışanları sendikacılık hareketinde 
uygulanmasını istemesidir. 

KESK içinde Kürt milliyetçilerinin temsilcilerinden olan ve eski KESK MYK üyesi Tayfun İşçi, 7 
Aralık 2006 tarihinde www.sendika.org internet sitesinde yayımlanan “KESK Nedir Ne Yapmalıdır?” 
yazısında şunları önermişti: 

 
“Dünya emekçilerinin küresel saldırıya karşı mücadelesi küresel konfederal komün yaratma mücadelesidir. Bu 

konfederal komünal toplum süreç içerisinde evrensel demokratik komünal topluma gidiş yoludur. Dünya emekçilerinin 
mücadelesi emekçilerin iktidarını oluşturmak değil, emek sermaye çelişkisini kaldırmaya yani işçi-işveren olgusuna son 
vermektir. İşçi var oldukça işveren yok edilemez. Çalışan ve çalıştıran ayırımı ancak mülkiyetin ortaklaştırılmasından geçer. 
Bilimsel sosyalizmin döneme ışık tutan gelişimi böyle anlaşılmalıdır. KESK yaşamı ortaklaştırmaya dönük evrensel bir 
politikayı esas almalıdır.  

“Konfederasyon Bu günkü KESK’in örgütlenme ve yönetim anlayışı temelinde olamaz. Konfederasyon farklılıkların iç 
işleyişlerinde serbest dış ilişkilerinde konfederasyona tabi bir örgütlenme biçimidir. Bu durumda konfederasyon bir yönetim 
aygıtı değil bir yürütme kurumu olarak anlaşılmalıdır. Konfederasyon yerellerde oluşmuş sendikaların koordinasyonu olarak 
algılanmalıdır. Bu koordinasyonun görevi yerel sendikalar üzerinde karar almak değil alınan kararları ortaklaştırıp 
uygulamak olmalıdır. Bu nedenle konfederasyon yürütmesi yerellerden oluşan bir meclis olarak tanımlanabilir. Bu anlamda 
KESK yerini günümüz koşullarına uygun Demokratik Emek Sendika Komünleri Koordinasyonu’( DESK-KOR) na 
bırakmalıdır.” 

 
Bu önerilenler, bilimsel açıdan ele alınıp eleştirilecek bir yanı bulunmayacak kadar ilkel, basit ve 

işçi sınıfı mücadelesine zarar verecek görüşler. Önemli olan, böylesine saçma görüşlerin önümüzdeki 
dönemde KESK içinde gündeme gelip gelmeyeceği.  

Devrimci Sendikal Dayanışma’dan ayrılanların oluşturduğu Demokratik Emek Meclisi’nin 
önümüzdeki süreçte bir etkisi olmayacak. Bunu iyi bilen Sami Evren, bir bahaneyle çekip gitti. Bu 
zayıf ekip kendi başına etkili olamayacak, ancak KESK içindeki Kürt milliyetçileriyle işbirliğini 
geliştirecek, onlara destek verecek. Bu koşullarda, sosyalist/komünist kadroların çok büyük 
fedakarlıklarla yarattıkları ve Kürt milliyetçilerinin 500 binlerden 200 binlere zayıflattığı KESK, yeni 
süreçte bir büyük darbe daha yiyebilir. 

KESK’i kuranlar, KESK’in kuruluşundaki anlayışla, KESK’e sahip çıkmalı; KESK’i Kürt 
milliyetçiliğinin demokratik özerklik oyununda piyon olarak kullanılmasına izin vermemelidir. 

 


