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Yıldırım Koç
Türkiye’de saflar netleşirken, KESK’te saflar ne durumda? Bir netleşme var mı?
KESK’in 6.4.2002 tarihinde yürürlüğe giren tüzüğünün 4. maddesinde Konfederasyonun amaçları
belirtiliyor ve şu bölüm yer alıyordu: “Konfederasyon, tüm maddi değerlerin yaratıcısı emeğin en yüce
değer olduğu gerçeğinden hareketle ve sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin
bir parçası olduğunun bilinciyle;(...)”
KESK’in 2013 yılında yürürlükte bulunan tüzüğünün 4. maddesinin aynı bölümü şöyledir:
“Toplumun karar süreçlerinde örgütlü olarak söz sahibi olduğu; devletten ve piyasadan azami ölçüde
arındırılmış kamusal alanda eşit, ücretsiz, nitelikli, erişilebilir ve anadilinde kamu hizmetini savunur.
Konfederasyon, tüm maddi değerlerin yaratıcısı emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle
ve sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunun bilinciyle; (...)”
KESK günümüzde anadilinde kamu hizmetini savunmaktadır.
Bu talep, anadilinde eğitimin de ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut devlet yapısının kökten
değiştirilmesini öngören bölücü bir anlayışın ifadesidir.
KESK tüzüğünün 4/g maddesi şöyledir: “Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya amacıyla; ülkede ve
dünyada savaşa karşı kalıcı barışın yaratılması, tüm ulusların eşit ve özgürce geleceklerini
belirleyebilmelerinin ve evrensel insan haklarının önündeki engellerin kaldırılması, faşizme karşı
demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı
halkların kardeşliği için mücadele etmeyi; (...)”
“Tüm ulusların eşit ve özgürce geleceklerini belirleyebilmeleri” talebi günümüzde emperyalistlerin
kullandığı bölücü bir ilkedir. Bu ilke tartışılırken, “milliyet” ve “millet” (ulus) ayrımı yapılmazsa,
emperyalistlerin oyununa gelinir. KESK’in tüzüğünde yer alan bu talep, Türkiye halkının bir parçası
olan Kürt kökenlilerin ayrı bir devlet kurma hakkını, bölücülüğü savunmaktır.
KESK tüzüğünde “emperyalizme karşı bağımsızlık” savunulmaktadır. “Emperyalizm” kimdir? ABD
ve Avrupa Birliği midir? Türkiye midir? KESK tüzüğünde bu konuda bir açıklık yoktur. Bölücülere göre
Türkiye emperyalist bir ülkedir. Bizlere göre, ABD ve Avrupa Birliği emperyalizmi Türkiye’yi
parçalamaya çalışmaktadır.
Bölücülere göre, “bağımsızlık”ın anlamı, Türkiye Cumhuriyeti’nden kopup ayrılmaktır. Bizlere göre
bağımsızlık, Türkiye’nin ABD ve AB emperyalizminin baskı, hegemonya ve sömürüsünden
kurtulmasıdır.
KESK’in genel başkanı, emperyalizmin planını desteklediğini açıkça ilan etti. Fırat Haber Ajansı’na
verdiği demeç, bunun açık bir kanıtıdır. Bu plan, emperyalizmin, AKP’nin ve PKK’nın ortaklığında
yürümektedir.
KESK’in genel başkanı, Başbakan’ın atadığı akil adamlar arasında yer aldı.
Lami Özgen’in çizgisi, Sevr Antlaşması’nı savunan ve emperyalistlerle işbirliği yapmak için 1918
yılında kurulan Kürdistan Teâli Cemiyeti’nin çizgisidir.
Emperyalizmin bu iç savaş kışkırtıcısı politikasının karşısında, emperyalizme karşı mücadele içinde
milletleşme, demokratikleşme, bağımsızlaşma ve devrimcilik çizgisi vardır.
KESK tüzüğüne göre “Konfederasyon, sınıf çıkarları temelinde üyelerini bilinçlendirmek; örgütsel
bilinci, dayanışma ve işbirliğini geliştirmek için her türlü eğitim çalışmasını yapar.”
Lami Özgen sınıf kimliğini terketmiş, etnik kimliği öne çıkaran bir politika izlemektedir.
KESK, emperyalizmin işbirlikçisi gerici bir yapı mı olacaktır, emperyalizme karşı mücadele eden
devrimci cephenin bir unsuru mu?
Dileriz ikincisi olur.

