
Kamu çal›flanlar›n›n örgütlenme geçmifli

Devlet memurlar› ve sözleflmeli personelin örgüt-
lenme ve mücadeleleri, Türkiye iflçi s›n›f› hareketinin
önemli bir parças›d›r.

Türkiye’de memurlar 27 May›s Devrimi’nin ard›n-
dan kabul edilen 1961 Anayasas›n›n 46. maddesiyle
sendikalaflma hakk›na kavufltu. Bu hakk› kullanabilme-
leri ancak 1965 y›l›nda kabul edilen 624 say›l› Devlet
Personeli Sendikalar› Kanunu ile mümkün oldu. 

1965-1971 döneminde 658 memur sendikas› kurul-
du. 1965-1971 döneminde kurulan memur sendikalar›,
16 Temmuz 1968 günü Türkiye Kamu Personeli Sendi-
kalar› Konfederasyonu’nu (TÜRK-PERSEN) ve 24
Nisan 1968 günü de Türkiye ‹ktisadi Devlet Teflekkül
ve Teflebbüsleri Personel Sendikalar› Konfederasyo-
nu’nu kurdu. Ayr›ca, 1968 y›l› sonlar›na kadar 16 tane
de federasyon kurulmufltu. 

12 Mart Darbesi’nin ard›ndan memurlar›n sendika-
laflmas› yasakland›. 

28 May›s 1990 tarihinde E¤itim-‹fl Sendikas› kurul-
du. Ard›ndan sosyalistlerin önderli¤inde kamu çal›flan-
lar› sendikalar› oluflturuldu. 

Özellikle 1991 y›l›nda kamu kesiminde iflçi sendika-
lar›n›n imzalad›¤› toplu ifl sözleflmeleri ile yüksek ücret
zamlar›n›n elde edilmesinin ard›ndan, memurlar›n sen-
dikalaflma e¤ilimi güçlendi. 

KESK: 
Nereden nereye?

Y›ld›r›m
Koç

‹P Genel
Baflkan

Yard›mc›s›,

Merkez ‹flçi
Sendika
Bürosu

Baflkan›
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Ülkücüler 1992 y›l›nda kamu çal›flanlar› sendikalar› ve Türkiye Kamu-
Sen Konfederasyonu’nu kurdu. 

‹slamc›lar 1992 y›l›nda E¤itim-Bir Sendikas›’n› kurdu. Daha sonraki
y›llarda kurulan sendikalarla, 1995 y›l›nda Memur-Sen Konfederasyonu
ortaya ç›kt›. 

Sosyalistlerin önderli¤indeki kamu çal›flanlar› sendikalar›n›n bir bölü-
mü 27 A¤ustos 1992 tarihinde Kamu Çal›flanlar› Sendikalar› Platformu’nu
(KÇSP) oluflturdu.  

9-10 Ocak 1993 günü Ankara’da 25 kamu çal›flan› sendikas›n›n kat›l›-
m›yla yap›lan toplant›da “Ortak Çal›flanlar Yasas› ‹çin Eflgüdüm Komite-
si” oluflturulmufltu. Eflgüdüm Komitesi’nin 15 May›s 1993 günü yap›lan
toplant›s›na 28 sendika temsilci gönderdi. Bu toplant›da iflbirli¤inin kap-
sam›n›n daha da gelifltirilmesi ve kurumsallaflma karar› al›nd›. Bunun üze-
rine KÇSP içindeki sendikalar, Eflgüdüm Komitesi’nden çekildi. Bu yap›-
lanma, bir süre sonra, Sendikalar Aras› Eflgüdüm Komitesi’ne dönüfltü.

KÇSP ve Eflgüdüm Komitesi 15 May›s 1994 tarihinde Kamu Çal›flan-
lar› Sendikalar› Konfederasyonlaflma Kurulu’nu oluflturdu. 8 Aral›k 1995
tarihinde de Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK) ku-
ruldu.

Kürt milliyetçileri ve KESK

Bu süreçte ve daha sonraki y›llarda, Kürt milliyetçileri KESK’in ve
KESK’e ba¤l› sendikalar›n yönetimlerinde belirli ölçüde temsil edildi.
Kürt milliyetçileri, KESK ve ba¤l› sendikalar›n politikalar›n›, s›n›f çizgi-
sinden ay›rarak kendi ç›karlar› do¤rultusunda kullanmaya çal›flt›. Kürt
milliyetçilerinin KESK içinde özellikle AKP iktidar› döneminde artan güç
ve etkisi, KESK’in politikalar›n›n belirlenmesinde en önemli unsurun
Kürt milliyetçilerinin ç›karlar› olmas› noktas›na kadar geliflti.

Günümüzde KESK ve ba¤l› sendikalar›n yönetimlerinde Kürt milliyet-
çilerinin destekçisi konumuna düflmüfl siyasal örgütlerin temsilcileri de
bulunmakla birlikte, örgütün politikalar›nda belirleyici güç, Kürt milliyet-
çileridir.

KESK’e ba¤l› sendikalar›n tabanlar›nda ise büyük ço¤unluk, Kürt mil-
liyetçilerinin Türkiye’ye, Türkiye’nin demokratik devriminin kazan›mla-
r›na ve iflçi s›n›f›n›n bütünlü¤üne yönelik sald›r›lar›na tepki duymaktad›r.
Birçok kamu çal›flan›, geçmiflte büyük emek ve özveriyle kurduklar› sen-
dikalar›n›n Kürt milliyetçilerinin eline geçmifl olmas›na tepki duymakta-
d›r. Bu insanlar, tepkilerini, üyelikten ayr›lmaktan çok, KESK’in eylemle-
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rine kat›lmamak biçiminde göstermektedir. KESK’in Kürt milliyetçileri-
nin politikalar›n›n aleti haline getirilmifl olmas›, KESK’in eylemlerinin gi-
derek c›l›zlaflmas›n›n ve etkisizleflmesinin ana nedenidir. Bunun en somut
örne¤i, KESK’in 17-18 Haziran 1995 eylemi ile 16-29 A¤ustos 2013 ey-
leminin karfl›laflt›r›lmas›d›r.

Türkiye iflçi s›n›f› tarihinin en önemli eylemlerinden biri, 1995 y›l› Ara-
l›k ay›nda KESK’e dönüflen Kamu Çal›flanlar› Sendikalar› Konfederas-
yonlaflma Kurulu (KÇSKK) taraf›ndan 17-18 Haziran 1995 günleri K›z›-
lay’da gerçeklefltirilen ve 120-150 bin dolay›nda kamu çal›flan›n›n kat›ld›-
¤› K›z›lay iflgalidir. 

KESK 16-20 A¤ustos 2013 günleri "‹nsanca Yaflam, Güvenceli Gele-
cek, Eflit, Özgür ve Demokratik Bir Türkiye ‹çin Yürüyoruz!" fliar›yla 4
koldan Ankara’ya yürüdü. Atilla Özsever, ‹stanbul’daki eylemi flöyle an-
lat›yordu: “KESK’in Edirne’den bafllayan yürüyüfl kolu, 16 A¤ustos’ta ‹s-
tanbul’a geldi, akflam da Kad›köy Alt›yol’daki Bo¤a heykelinin önünden
Yo¤urtçu Park›’na bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. ‹llerdeki etkinliklerin d›-
fl›nda iller aras›nda otobüsle yolculuk yap›l›yor. Kad›köy’de otobüsten
inen 30 kadar KESK üyesi, yürüyüfle bafllad›, kendilerini de ancak 15-20
kifli karfl›lad›. Her halde ‹stanbul’daki KESK’e ba¤l› sendikalar›n sadece
yönetim kurullar› bu etkinli¤e kat›lsayd›, say› çok, çok fazla olurdu.”1

20 A¤ustos 2013 günü Ankara’daki eyleme kat›lanlar›n say›s› ise bir-
kaç yüzle s›n›rl› kald›.

KESK’in internet sitesinde 15 A¤ustos 2013 günü yer alan aç›klamaya
göre, bu eylemin amaçlar› aras›nda flunlar da var: “Mücadelemiz, bilim-
sel, demokratik, anadilde e¤itim ve özerk üniversite isteyen gençlerimizin
mücadelesidir! Mücadelemiz, Kürt halk›n›n bar›fl, demokrasi ve kimli¤i-
nin tan›nmas› talebinin gerçekleflmesi içindir!”

Yine KESK’in internet sitesinde yer alan habere göre, Diyarbak›r’daki
yürüyüfl s›ras›nda "Rojava devrimini selaml›yoruz", "El Nusra Roja-
va’dan defol" dövizleri tafl›nd› ve yürüyüfl boyunca, "Biji berxwedana Ro-
java", "Kürdistan faflizme mezar olacak", "Roboskî'yi unutma unutturma",
"Biji berxwedana gelan" sloganlar› at›ld›.

Bölücülü¤ün hizmetindeki “sar›” sendikalar

Sendika, iflçi s›n›f›n›n ekonomik-demokratik mücadelesinde kullan›lan
örgütlenme araçlar›ndan biridir. Ancak her sendika, iflçi s›n›f›n›n mücade-
lesinin bir arac› de¤ildir. ‹flçi s›n›f›n›n tarih sahnesine ç›kmas›, sendikalar-

1 Yurt, 20.8.2013.
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da ve siyasal partilerde örgütlenmesinin ard›ndan, hakim s›n›flar da sendi-
kalar kurdular ve sendikalar arac›l›¤›yla iflçi s›n›f›n› kontrol alt›na almaya
çal›flt›lar.

Sendikalar›n baz›lar› “sar›”d›r. “Sar›”l›k yaln›zca patronlara teslimiyet
anlam›na gelmez. Emperyalistlerin veya iflçi s›n›f›n›n d›fl›ndaki baz› ke-
simlerin hizmetindeki sendikalar da “sar›”d›r. 

S›n›f kimli¤i ve kardeflli¤i yerine etnik veya inanç kimli¤ini öne ç›ka-
rarak iflçi s›n›f›n›n bütünlü¤üne zarar veren örgütler de “sar›”d›r. 

“Sar›”l›¤›n söylemle ve/veya eylemlilikle ilgisi yoktur. ‹flçi s›n›f›n› s›-
n›f ç›karlar› d›fl›nda baflka amaçlarla kullanmaya çal›flan “sar›” örgütlen-
meler, çok radikal bir söylem de benimseyebilir, radikal gözüken veya
olan eylemler de gerçeklefltirebilir.

“Sar›”l›¤›n ölçütü, s›n›f ç›karlar›n›n, kimli¤inin ve kardeflli¤inin ön
planda olup olmamas›d›r.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, tarihimizde çeflitli kötü örnekler bulunmakta-
d›r. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önderli¤indeki 1908 Devrimi sonras›n-
da ayr›l›kç›/bölücü Rum milliyetçileri, Rum iflçilerini örgütlediler. Rum
milliyetçilerinin önderli¤indeki Rum sendikalar›, s›n›f kimli¤iyle hareket
etmek yerine, etnik kimliklerini öne ç›kard›lar.   

Selanik Sosyalist ‹flçi Federasyonu’nun Temmuz 1909-Temmuz 1910
dönemine iliflkin y›ll›k raporunda flu de¤erlendirme bulunmaktad›r: “Or-
todoks kilisesinin Rum iflçi kitleleri üzerinde büyük etkisi vard›r. (...) Rum
f›r›nc›, terzi ve kundurac›lar›n›n sendikalar› do¤rudan do¤ruya milliyetçi
örgütlerin denetimi alt›ndad›r ve baflkanlar› da s›rayla bir rahip, milliyetçi
bir avukat ve Selanik Metropolitidir (Ortodoks Baflpiskoposu).”2

V. Glavinof’un 1910 y›l›nda Sosyalist Enternasyonal Baflkanl›k Kuru-
lu’nu sundu¤u raporda da flöyle deniyordu: “‹stanbul, Selanik, Kavala,
Drama ve ‹skeçe’deki Rum örgütleri, birbirlerinden kopuk ve tamamiyle
Türkiye’deki Rum milliyetçilerinin etki ve yönetimi alt›ndad›r. Söz konu-
su sendikalar›n baflkanl›¤›na, rahipler hiyerarflisinin üst kademelerindeki
piskopos, baflpiskopos ve benzeri kiflilerin ya da ün yapm›fl Rum yurtse-
verlerinin seçilmesi al›fl›lagelmifl bir olayd›r. Bu yüzden bu örgütlerin mil-
liyetçi ve floven tutumlar›na, öteki milliyetlere karfl› alabildi¤ine kin bes-
lemelerine ve yaymalar›na flaflmamak gerek.”3

2 Haupt,G.-Dumont,P., Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Sosyalist Hareketler, Gözlem Yay›nlar›, ‹stan-
bul, 1977, s. 88. 

3 Haupt, G.-Dumont, P., age, 1977, s. 93-94.
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Günümüzde Türkiye’de ABD ve AB emperyalizminin ve Türkiye’deki
iflbirlikçilerinin, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye halk›na (Türk milleti-
ne), Türkiye iflçi s›n›f›na yönelik büyük bir sald›r›s› söz konusudur. Em-
peryalizm, hem vatan›m›za ve Türkiye demokratik devriminin kazan›mla-
r›na, hem de iflçi s›n›f›n›n tüm kesimlerinin hak ve özgürlüklerine sald›r-
maktad›r. Günümüzde bir sendikan›n görevi, vatan ve cumhuriyet müca-
delesiyle iflçi s›n›f›n›n hak ve ç›karlar›n› koruma ve gelifltirme mücadele-
sini birlefltirmektir. 

ABD ve AB emperyalizmine karfl› mücadele edilmeden, iflçi s›n›f›n›n
hak ve ç›karlar› korunamaz ve gelifltirilemez. Sendikalar› etnik ve inanç
kimli¤inde kullan›lacak bir araç olarak görenler, iflçi s›n›f›na büyük zarar-
lar vermektedir. Sendikalar› etnik ve inanç kimli¤i temelinde kullananlar,
iflçi s›n›f›n› ve Türkiye halk›n› bölmektedir ve (söylemleri ne olursa olsun)
emperyalizmin politikalar›na alet olmaktad›r. 

KESK sosyalistlerin öncülü¤ünde kuruldu. KESK’e üye sendikalar›n
taban›n› oluflturan kamu çal›flanlar›n›n büyük bölümü, Türkiye halk›n›n
bütünlü¤ünü, Kemalist Devrimin (Türkiye demokratik devriminin) kaza-
n›mlar›n› savunmakta, ABD ve AB emperyalizmine karfl› ç›kmaktad›r.

Ancak bu kesimler, KESK içinde örgütlü bir biçimde hareket eden ve
gerekti¤inde anti-demokratik yol ve yöntemlere baflvuran Kürt milliyetçi-
leri karfl›s›nda etkili de¤ildir. 

Türkiye’de halk içinde etkisiz konumdaki ÖDP ve EMEP gibi örgütlen-
meler ise, KESK içinde y›llar›n getirdi¤i iliflkileri kullanarak ve Kürt mil-
liyetçileriyle güç dengeleri temelinde pazarl›k ederek, konumlar›n› koru-
maktad›r. 

Kürt milliyetçilerinin gücü, KESK’in baz› sendikalar›nda tek bafllar›na
iktidara gelecek kadar büyüktür. Ancak böyle bir politikan›n KESK taba-
n›ndaki huzursuzluklar› iyice art›raca¤› ve tabanda büyük ayr›lmalara yol
açaca¤›n› bildiklerinden, ÖDP ve EMEP ile Kürt milliyetçili¤inin kuyru-
¤una tak›lan Sendikal Birlik gruplar›na tahammül etmektedir. ÖDP,
EMEP ve Sendikal Birlik temsilcilerine yönetimlerde yer verilmesi,
KESK’in taban›ndaki büyük rahats›zl›¤› perdelemeye yönelik bir anlay›-
fl›n sonucudur. 

Ancak bu giriflimlere karfl›n, KESK sürekli olarak güç yitirmektedir. 

KESK Genel Baflkan› Siyami Erdem, 28 Nisan 1997 günü yapt›¤› ko-
nuflmada, KESK’e ba¤l› sendikalar›n 500 bin kamu emekçisinin KESK’te
örgütlenmifl oldu¤unu ileri sürüyordu.4

4  Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK) Genel Baflkan› Siyami Erdem’in
“Ekonominin Küreselleflmesi ve Türkiye’de ‹flçiler Aç›s›ndan Sonuçlar›” Konulu Sempozyum
Konuflma Metni (Ço¤altma), 28 Nisan 1997.
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KESK, 1996 y›l› Ekim ay›nda yay›mlanan bir yay›n›nda 391,5 bin ka-
mu çal›flan›n› temsil etti¤ini belirtiyordu.5 Kamu çal›flanlar›n›n sendikalafl-
mas›na iliflkin ilk resmi veriler 2002 y›l›nda yay›nland›¤›nda, KESK’e
ba¤l› sendikalar›n toplam üye say›s› 262,3 bindi ve toplam sendika üyele-
rinin yüzde 40,3’ünü oluflturuyordu. 2013 y›l›na gelindi¤inde KESK’e
ba¤l› sendikalar›n toplam üye say›s› 237,2 bine indi. Ancak bu dönemde
toplam sendikal› memur say›s› 657 binden 1,5 milyona ç›kt›¤›ndan, bu ra-
kam, toplam sendika üyelerinin yüzde 16,2’siydi. 

Bu dönemde kamu çal›flanlar›n›n say›s› artt›. 2002 y›l›nda bu say› 2,1
milyon iken, 2012 y›l› sonlar›nda 2,7 milyona yükseldi. KESK’in üye sa-
y›s›, bu art›fla karfl›n 2004 y›l›ndaki 297 bin düzeyinden, 2013 y›l›nda 237
bine kadar geriledi.

KESK’in bu zay›flamas›nda önemli etmenlerden biri, AKP iktidar› dö-
neminde memurlar›n net gerçek gelirlerindeki geliflmedir. Genellikle zan-
nedildi¤inin aksine, 2002-2012 döneminde memurlar›n ele geçen net ger-
çek ücretleri yüzde 39,3 oran›nda artt›.  

Reel Net Ele Geçen Ücret Endeksi (1994:100)6

Memurlar, tüketici kredileri ve kredi kartlar›n› da yayg›n biçimde kul-
lanarak, gelecekte elde edecekleri geliri önceden harcad›lar. 

KESK hangi program temelinde örgütlenebilirdi?

Kamu çal›flanlar›n›n mutlak yoksullaflma yaflamad›¤› koflullarda,
KESK ve ba¤l› sendikalar›n önemli bir çekim merkezi olmas› da zordu.
Bu dönemde çekim merkezi olabilmenin tek koflulu, vatana, cumhuriyete
ve eme¤e yönelik sald›r›lar› bir bütün olarak ele almak, kamu çal›flanlar›-
n›n Türkiye milli demokratik devriminin kazan›mlar›n› koruma temelinde
birli¤ini sa¤lamaya çal›flmak olabilirdi. 

Ancak gerek Kürt milliyetçilerinin, gerek Kürt milliyetçilerine dayana-
rak politika gelifltirmeye çal›flan ÖDP ve EMEP gibi siyasal örgütlerin ve-
ya Sendikal Birlik gibi yap›lar›n böyle bir anlay›fl› ve niyeti olmad›. 

Bu durumda, KESK’e ba¤l› sendikalar sürekli olarak üye ve güç kay-
betti. Güç kayb›, üye kayb›n›n çok ötesinde gerçekleflti. Geçmiflte yüzbin-

5 KESK, Kamu Emekçileri Sendikalaflma Hareketi ve KESK (Ekim 1996) (Ço¤altma), ‹stanbul
1996, s. 9-10.

6 DPT, 2008 Y›l› Program›, s. 195; 2013 Y›l› Program›, s. 196.
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lerce kifliyi eylemlere götürebilen, 17-18 Haziran 1995 K›z›lay eylemini
gerçeklefltirebilen KESK, 2013 A¤ustos’unda oldu¤u gibi, birkaç yüz ki-
flilik eylemlere kald›. 

S›n›f mücadelesinin sert biçimde gündemde olmad›¤› bir dönemde
KESK’in ve ba¤l› sendikalar›n önünde iki seçenek bulunuyordu. Ya bu
dönemde emperyalistlerden ald›klar› güçle ve AKP’nin hoflgörüsüyle kit-
lesel etkinli¤ini art›ran Kürt milliyetçili¤inin kuyru¤una tak›lmak, ya Türk
bayra¤›nda ve Atatürk resminde simgeleflen demokratik devrimin kaza-
n›mlar›na sahip ç›kmak, bu kazan›mlar› daha da gelifltirerek koruma mü-
cadelesine kat›lmak.

KESK içinde etkili olan Kürt milliyetçileri, ÖDP ve EMEP ile Sendikal
Birlik, birinci seçene¤i tercih etti.

Bu tercih, hem emperyalizmle uzlaflma ve (proje almada oldu¤u gibi)
iflbirli¤i, hem Kürt milliyetçili¤inin gündemine ba¤›ml› olma sonucunu
getirdi. KESK’in bugünkü güçsüzlü¤ünün ve çaresizli¤inin temelinde bu
tercih yatmaktad›r.

KESK’in amaçlar›

KESK 8 Aral›k 1995 tarihinde kuruldu¤unda ilk tüzü¤ünde amaç mad-
desi flöyle bafll›yordu: “Madde 4: Konfederasyonun, tüm maddi de¤erle-
rin yarat›c›s› eme¤in en yüce de¤er oldu¤u gerçe¤inden hareketle ve sen-
dikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parças› oldu-
¤unun bilinciyle; “7

KESK’in günümüzde yürürlükte bulunan tüzü¤ünün ilgili bölümü ise
flöyledir: “Madde 4: Toplumun karar süreçlerinde örgütlü olarak söz sa-
hibi oldu¤u; devletten ve piyasadan azami ölçüde ar›nd›r›lm›fl kamusal
alanda eflit, ücretsiz, nitelikli, eriflilebilir ve anadilinde kamu hizmetini sa-
vunur. Konfederasyon, tüm maddi de¤erlerin yarat›c›s› eme¤in en yüce
de¤er oldu¤u gerçe¤inden hareketle ve sendikal mücadelenin demokrasi
ve özgürlük mücadelesinin bir parças› oldu¤unun bilinciyle;”

“KESK’in ilk tüzü¤ünün 4. Maddesinde flöyle deniyordu: “(N) Tüm
uluslar›n eflit ve özgürce yaflayabilmeleri ve geleceklerini belirleyebilme-
lerinin önündeki engellerin kald›r›lmas› için mücadele etmeyi amaçlar.”

Bu ifade günümüzdeki tüzükte flöyledir: g) (...) tüm uluslar›n eflit ve öz-
gürce geleceklerini belirleyebilmelerinin (...) önündeki engellerin kald›r›l-
mas› (...)

7 KESK, Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu Anatüzük, ‹stanbul 1995, s. 4-5. 
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KESK’in tüzü¤ünde 4. maddede flu talep vard›r: “Toplumun karar sü-
reçlerinde örgütlü olarak söz sahibi oldu¤u; devletten ve piyasadan aza-
mi ölçüde ar›nd›r›lm›fl kamusal alanda eflit, ücretsiz, nitelikli, eriflilebilir
ve anadilinde kamu hizmetini savunur.”

KESK’e ba¤l› sendikalar›n baz›lar›n›n tüzüklerinde de benzer amaçlar
yer almaktad›r.

KESK ve Avrupa Birli¤i emperyalizmi

Avrupa Birli¤i’ne “emperyalist” diyemeyen KESK, 2001 y›l›nda D‹SK
ve Hak-‹fl’le birlikte ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu arac›l›¤›yla
Avrupa Birli¤i’nden al›nan 1 milyon Euroluk bir projeye kat›ld›. 

KESK yönetimi, yabanc› bir devletten sa¤lanan parayla düzenlenmifl
e¤itim seminerine kat›lma konusundaki tart›flmalar› önlemek amac›yla,
üye kitlesine yanl›fl bilgi verdi. KESK’in Sesi gazetesinin 2002 y›l› Ocak
ay›nda yay›nlanan 50. say›s›nda yer alan “ETUC ile Ortak E¤itim Proje-
miz Üzerine; Üyelerimiz Gibi Alçakgönüllü, Özgür ve Ba¤›ms›z” yaz›s›n-
da, “projenin finansman› a¤›rl›kla ETUC taraf›ndan sa¤lanmaktad›r”
denmekteydi. Bu bilgi, tümüyle gerçekd›fl›d›r. Projenin finansman› em-
peryalist bir güç olan AB taraf›ndan karfl›land›. 

Türkiye’yi AB emperyalistlerine flikayet

Türkiye iflçi s›n›f› tarihinin kara sayfalar›ndan biri, iflçi ve kamu çal›-
flanlar› örgütlerinin Türkiye’yi, emperyalist Avrupa Birli¤i’ne flikayet et-
mesidir. Türkiye’de iflçi s›n›f›n›n sorunlar›n›n ana sorumlular›ndan olan
Avrupa Birli¤i, çözüm yeri olarak görülmüfltür.

Avrupa Komisyonu’nun genifllemeden sorumlu komiseri Verheugen 9
Eylül 2004 günü Türkiye’de KESK Genel Baflkan› Sami Evren, D‹SK Ge-
nel Baflkan› Süleyman Çelebi, Türk-‹fl Genel Baflkan› Salih K›l›ç, Hak-‹fl
Genel Baflkan› Salim Uslu ve T‹SK Baflkan› Refik Baydur’la görüfltü. 

Bu toplant›da özellikle KESK ve D‹SK genel baflkanlar›, Türkiye’yi
komiser Verheugen’a flikayet ettiler ve sendikal hak ve özgürlüklerin ge-
lifltirilmesi konusunda destek istediler.8

KESK yöneticileri Mustafa Avc› ve Mustafa Ecevit imzas›yla KESK’e
ba¤l› sendikalar›n genel merkezlerine 9 Eylül 2004 günü gönderilen bilgi
notunda flöyle deniyordu:9

8 Evrensel, Akflam, Sabah, Yeniça¤, Radikal, Birgün, 10.9.2004.
9 ‹ki sayfal›k bilgi notu.
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“Toplant› öncesi yap›lan lobi faaliyetleriyle, KESK’in toplant›ya kat›l-
mamas› için özel çabalar›n gelifltirildi¤i bilgisi taraf›m›za ulaflm›flt›r. (...)
Konfederasyonumuz Genel Baflkan›, toplant›da Avrupa Birli¤i’ne girelim
mi, girmeyelim mi, tart›flmas› içinde olmam›flt›r. Çal›flma yaflam›na ve de-
mokratikleflmeye iliflkin somut de¤erlendirmelerde bulunmufltur. Özellikle
E¤itim-Sen’in kapat›lma davas›, örgütlenme özgürlü¤ü önündeki engeller,
insan haklar› ihlalleri konular›nda de¤erlendirmeler yapm›flt›r. (...) Ver-
heugen’›n de¤erlendirmesinde ise, E¤itim-Sen’in kapat›lmas›n›n bir skan-
dal olaca¤›, bu durumu takip edeceklerini ve bu konuda KESK ve E¤itim-
Sen’le dayan›flma içinde olacaklar›n› belirtmifltir.”

KESK, Avrupa Birli¤i’ni emperyalist bir merkez olarak kabul etme-
mektedir. 

Ayn› durum bir ölçüde ABD emperyalizmi için de geçerlidir. Kürt mil-
liyetçilerinin ABD emperyalizmine iyice yak›nlaflt›¤› koflullarda,
KESK’in resmi belgelerinde ABD emperyalizmi kavram› giderek azal-
m›flt›r. Baz› yerlerde kullan›lan “emperyalizm” kavram› ile kastedilen de
Türkiye’dir.

KESK’in Türkiye Kamu-Sen’e itiraz›

KESK 1997 y›l› sonunda Uluslararas› Hür ‹flçi Sendikalar› Konfederas-
yonu’na (ICFTU) üye oldu. Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen de bu ör-
güte üyelik için baflvurdu¤unda, KESK’in konuya iliflkin görüflü istendi.
KESK’in Türkiye Kamu-Sen’in baflvurusuna itirazda kulland›¤› gerekçe,
KESK’te hakim olan anlay›fl› yans›tmaktad›r.

KESK’in itiraz›n›n tam metni yay›mlanmad›. KESK’in itiraz›n›n özeti,
ICFTU Genel Sekreterli¤i taraf›ndan ICFTU Yönetim Kurulu’nun 9-10
Aral›k 2005 günleri Hong-Kong’da yap›lan toplant›s›na sunulan gizli ra-
porda yer ald›. Bu rapordaki de¤erlendirme flöyledir:10

“Türkiye, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen. Bu iki baflvuru 1999 y›l›n-
dan beri henüz karara ba¤lanmam›flt›. (...) KESK ve D‹SK, Memur-Sen’in
‹slamc› bir örgüt oldu¤u ve Kamu-Sen’in de, devletin bütünlü¤ü ideolo-
jisini savundu¤u ve bunun da az›nl›klar›n haklar›n› reddetti¤i gerekçe-
siyle her iki örgütün de üyeli¤ine kesin bir biçimde itiraz etti. KESK, iti-
razlar›n› aç›klama belgeleri ve gazete kesikleriyle temellendirdi.” 

Yap›lan itirazda öne ç›kan, s›n›f bilinci, sendikal ilkeler, demokrasi mü-
cadelesi ve benzeri etmenler de¤ildir. Türkiye Kamu-Sen’in üyeli¤ine iti-
razda gösterilen gerekçe, bir ayr›l›kç› Kürt milliyetçisinin itiraz›d›r. 

10 ICFTU, Executive Board, Hong-Kong, 9-10 December 2005, Agenda item 5: Affiliation
Questions, 124EB/E/5. 
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12 Eylül 2010 Anayasa Referandumunda KESK’in Tavr›

KESK Genel Baflkan› Sami Evren, 23 Temmuz 2010 günü referandum
konusunda yapt›¤› aç›klamada aç›kça “boykot” ça¤r›s› yapmasa da,
BDP’nin tavr›n› benimsedi. Sami Evren flunlar› söyledi: “Toplumsal sorun-
lar› çözmekten uzak AKP zihniyetini teflhir eden ve bunun üzerinden ger-
çek demokrasiyi savunan argümanlar›m›z› güçlendirece¤iz. Ayn› zamanda
Ergenekoncu, darbeci, statükocu güçlerin egemenli¤ini art›racak siyasal
zeminlere düflmeden, bu kesimlere tereddütsüz tutum almak dün oldu¤u gi-
bi bugün de görevimizdir.(...) Ne AKP iktidar› bu ülkenin demokratikleflme-
sinin önünü açabilir, ne de 80 y›ld›r statükoyu koruyan güçler. Bu nedenle
örgütümüz üçüncü bir cephenin oluflmas›n›, gerçek demokrasi mücadelesi-
nin ortaya ç›kar›lmas›n› kendine ana eksen olarak alm›flt›r.”

Sami Evren, bu aç›klamas›nda, “Hay›r” cephesini Ergenekoncu, darbe-
ci ve statükocu güçler” olarak nitelendirmekteydi.

KESK Genel Kurulu’na PKK müdahalesi

2010 y›l› sonlar›nda KESK Genel Sekreteri Emirali fiimflek hakk›nda bir
taciz iddias› gündeme geldi. Emirali fiimflek, sendikalar› etnik kimlik mü-
cadelesinde kullanan ekiptendi. Taciz iddias› bas›na yans›d›. Baz› iddialara
göre, tacize u¤rayan kiflinin savc›l›¤a yapt›¤› baflvuru geri ald›r›ld›. Ancak
olay büyüdü. Çeflitli örgütler tacizcilik karfl›s›nda aç›k ve sert tav›r ald›.
KESK Genel Baflkan› Sami Evren, yaklaflan genel kurulda seçilme flans›-
n›n kesinlikle bulunmad›¤›n› bildi¤inden, bu olay› bahane ederek görevin-
den istifa etti. KESK’in Ocak 2011 ola¤anüstü genel kurulunda ve 1-3
Temmuz 2011 ola¤an genel kurulunda Emirali fiimflek aday olmad›. Daha
do¤rusu, bir iddiaya göre, bir yerlerden gelen talimatla, aday yap›lmad›.

2 Temmuz 2011 tarihinde www.haberaktuel.com sitesinde yay›mla-
nan habere göre, BDP eflbaflkan yard›mc›s› Nihat O¤rafl’ta ele geçen bel-
gede, KESK’in 1-3 Temmuz 2011 günleri yap›lacak olan genel kuruluyla
ilgili flu talimat veriliyordu: “Genel baflkanl›ktan ziyade genel sekreterlik
ve alt kademelerde etkili olma daha do¤rudur. Bir de daha önce görevde
olup da hakk›nda baz› iddialar ileri sürülen EMR. arkadafl›n bu aflamada
görev almamas› daha uygundur. Olay› ister do¤ru, ister yanl›fl olsun, ayn›
isimde ›srar etmenin bir faydas› olmaz.” Bas›nda yer alan haberlere göre,
EMR olarak belirtilen kifli, Emirali fiimflek’ti.

KESK’te taciz iddias› ve KESK Disiplin Kurulu’nun karar›

KESK Disiplin Kurulu’nun Kürt milliyetçisi Emirali fiimflek’e iliflkin
taciz iddialar› konusundaki karar› ilginçti:
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“KESK Disiplin Kurulu olarak; 3 y›ll›k süreçte KESK MYK’s› taraf›n-
dan Kurulumuza bir adet soruflturma talebi gelmifltir.

“Disiplin Kurulu olarak taciz iddialar› ile ilgili iddialar›n sahibi KESK
çal›flan› A.E.’i defalarca aramam›za ve ça¤r›da bulunmam›za ra¤men ta-
ciz iddialar› ile ilgili kurulumuza bilgi vermeyi kabul etmemifltir.

“fiu ana kadar Disiplin Kurulumuzca taciz iddias› ile ilgili al›nan ifa-
delerde iddian›n olufltu¤una yönelik hiçbir bulgu ya da söyleme rastlan-
mam›flt›r.

“Disiplin Kurulumuz KESK eski Genel Baflkan› Sami Evren’in bas›na
verdi¤i demeçler ve yay›nlanan yaz›larla ilgili KESK’i kamuoyu önünde
küçük düflürdü¤ü ve zarar verdi¤i için uyar› cezas› ile cezaland›r›lmas›na
Semra Alt›nsoy Kaya’n›n flerhi ile oy çoklu¤u ile karar alm›flt›r.”

KESK’ten PKK’ya destek

19 Ekim 2009 günü 34 PKK militan›, askeri üniformalar›yla Habur’dan
Türkiye’ye geldi¤inde, onlar› karfl›layanlar aras›nda KESK Genel Baflka-
n› Sami Evren’le birlikte Genel Sekreter Emirali fiimflek de bulunuyor-
du.11

Abdullah Öcalan’›n cezaevi de¤ifltirilince, KESK Genel Sekreteri Emi-
rali fiimflek’in tepkisi flöyle oldu: “‹mral› nezle olursa, Kürt halk› grip
olur... Kürt sorunu ‹mral›’dan ba¤›ms›z çözülemez.”

2010 y›l› May›s ay›nda PKK’ya karfl› bafllat›lan askeri operasyolar› en-
gellemek isteyen BDP, baz› demokratik kitle örgütleriyle birlikte Lice’de
canl› kalkan oluflturmaya çal›flt›. Canl› kalkan eylemine, KESK Genel
Sekreteri Emirali fiimflek ile KESK Kad›n Sekreteri Songül Morsümbül
de kat›ld›.12

Akil Lami Özgen

KESK’in Kürt milliyetçilerinin hakimiyeti alt›na girdi¤inin en önemli
göstergelerinden biri, genel baflkanl›¤a Lami Özgen’in seçilmesi ve Lami
Özgen’in de, AKP iktidar›n›n, emperyalizmin çizdi¤i politika do¤rultu-
sunda, Kürt milliyetçileriyle iflbirli¤ine girme sürecinin önemli ad›mlar›n-
dan biri olarak, 2013 y›l›nda Baflbakan R. T. Erdo¤an’›n akil adaml›¤›n›
kabul etmesi ve çeflitli elefltirilere karfl›n bu görevini kararl› bir biçimde
sürdürmesidir. 

11 Cumhuriyet, 21.10.2009.
12 Cumhuriyet, 17.5.2010.
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Öcalan’›n mektubu ve KESK Genel Baflkan›’n›n aç›klamas›

Abdullah Öcalan 21 Mart 2013 günü Diyarbak›r’daki kutlamalarda
okunmak üzere bir mektup gönderdi. Bu mektupta flu ifadeler de yer al›-
yordu:

“Za¤ros ve Toros da¤ eteklerinden, F›rat ve Dicle nehir vadilerine; kut-
sal Mezopotamya ve Anadolu topraklar›ndan tar›m, köy ve flehir uygarl›k-
lar›na ANAl›k eden halklar›n en eskilerinden olan Kürtler sizlere selam
olsun. (...) Bizim kavgam›z hiçbir ›rka, dine, mezhebe veya gruba karfl› ol-
mam›flt›r, olamaz. Bizim kavgam›z ezilmiflli¤e, bilgisizli¤e, haks›zl›¤a, ge-
ri b›rak›lm›fll›¤a her türlü bask› ve ezilmeye karfl› olmufltur. (...) Ben, bu
ça¤r›ma kulak veren milyonlar›n flahitli¤inde diyorum ki; art›k yeni bir
dönem bafll›yor, silah de¤il, siyaset öne ç›k›yor. Art›k silahl› unsurlar›m›-
z›n s›n›r ötesine çekilmesi aflamas›na gelinmifltir. (...) Etnik ve tek uluslu
co¤rafyalar oluflturmak, bizim asl›m›z› ve özümüzü inkar eden modernite-
nin hedefledi¤i insanl›k d›fl› bir imalatt›r. (...) Kürdistan ve Anadolu tari-
hine yarafl›r flekilde tüm halklar›n ve kültürlerin eflit, özgür ve demokratik
ülkesinin oluflmas› için herkese büyük sorumluluk düflüyor. (...) Sayg› de-
¤er Türkiye halk›; Bugün kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaflayan Türk
halk› bilmeli ki Kürtlerle bin y›la yak›n ‹slam bayra¤› alt›ndaki ortak ya-
flamlar› kardefllik ve dayan›flma hukukuna dayanmaktad›r. Gerçek anla-
m›nda, bu kardefllik hukukunda fetih, inkar, red, zorla asimilasyon ve im-
ha yoktur, olmamal›d›r. Kapitalist Moderniteye dayal› son yüzy›l›n bask›,
imha ve asimilasyon politikalar›; halk› ba¤lamayan dar bir seçkinci ikti-
dar elitinin, tüm tarihi ve de kardefllik hukukunu inkar eden çabalar›n› ifa-
de etmektedir. Günümüzde art›k tarihe ve kardefllik hukukuna ters düfltü-
¤ü iyice aç›¤a ç›kan bu zulüm cenderesinden ortaklafla ç›k›fl yapmak için
hepimizin Ortado¤u'nun temel iki stratejik gücü olarak kendi öz kültür ve
uygarl›klar›na uygun flekilde demokratik modernitemizi infla etmeye ça¤›-
r›yorum. (...) Hz. Musa, Hz. ‹sa ve Hz. Muhammed'in mesajlar›ndaki ha-
kikatler, bugün yeni müjdelerle hayata geçiyor, insano¤lu kaybettiklerini
geri kazanmaya çal›fl›yor.”

KESK Genel Baflkan› Lami Özgen, A. Öcalan’›n bu mektubuna iliflkin
olarak bir aç›klama yapt›: “Say›n Öcalan’la görüflmeler yap›lmas›, bu
yöntemin öne ç›kmas› hem Kürtler hem de Türkiye halklar›, ezilenler, iflçi
ve emekçiler aç›s›ndan önemlidir. Biz de bu sürecin, bu flekliyle yürümesi-
ni önemli buluyoruz. (...) Parlamento resmi olarak baz› kararlar almak
suretiyle bu sürecin yürütülmesinde rol oynamal›d›r.  (...) Ö¤rendi¤imiz
kadar›yla ‹mral›’da Say›n Öcalan’›n öne ç›kard›¤› perspektif ve bu pers-
pektif üzerinden çözüm sürecinin gelifltirilmesi bizler aç›s›ndan da önem-
lidir. Kendisi, nihayetinde bir çözüm sürecine gitmenin olanaklar›n› ifade
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ediyor. Tabii ki orta uzun vadede gelifltirilmeli, yay›lmal›, ancak bizler aç›-
s›ndan öne ç›kar›lan bu çerçeve ve içinde bar›nd›rd›¤› olanaklar›n önem-
li oldu¤unu söyleyebilirim.”13

“Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferans›”nda KESK’liler

Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferans› 15 Haziran 2013 tarihin-
de Diyarbak›r’da topland›. Toplant›ya kat›lan delegeler aras›nda,
KESK’ten oldu¤u belirtilen, Cemile Babao¤lu, Hasan Ölgün ve Metin De-
mirel bulunuyordu. Konferansta al›nan kararlar›n baz›lar› flöyleydi:

“2- Kürdistan halklar› kendi tercihleriyle statülerini (özerklik-federas-
yon-ba¤›ms›zl›k gibi) belirleme hakk›na sahip oldu¤unu, Kürdistan halk-
lar›n›n kendi kaderini tayin hakk›n›n sadece Kürdistan halk›n›n karar›na
ve onay›na b›rak›lmas› Konferans›m›zda ortaklafl›lan bir ilkedir. Konfe-
rans›m›z Kürdistan›n bir statüsü olmadan Kürt sorununun nihai olarak
çözülemeyece¤ini karar alt›na alm›flt›r. 

“11-Konferans›m›z uluslararas› örgütlerden ve devletlerden PKK’nin
terör listesinden ç›kar›lmas›n› talep eder.” 

Sonuç

KESK’in günümüzde izledi¤i Kürt milliyetçili¤i çizgisi, KESK’in üye
say›s›n›n azalmas› ve KESK taraf›ndan düzenlenen eylemlerin baflar›s›z-
l›¤›n›n en önemli nedenidir. KESK’in genel grev ça¤r›lar› kamu çal›flanla-
r› kitlesinde yan›t bulmamaktad›r. Eylemlere kat›lanlar›n say›s›, kat›l›mc›-
lar›n coflkusu iyice azalm›flt›r. 

KESK’in ve ba¤l› sendikalar›n yönetimlerinde Kürt milliyetçilerinin et-
kisinin iyice artmas›, sendika-içi demokrasiye de darbe indirmektedir.
Sendika seçimleri, belirli siyasal gruplar›n temsilcileri aras›nda yap›lan
pazarl›klarla bölüflülen yönetimlere siyasal gruplarca atanan kiflilerin
onaylanmas› biçiminde geçmektedir. Sendika-içi demokrasinin iyice za-
y›flamas› ve KESK’in siyasal örgütlerce (ve özellikle Kürt milliyetçileri
taraf›ndan) kullan›ld›¤› düflüncesi, KESK’e duyulan güvene büyük darbe
indirmektedir. 

Günümüzdeki KESK yönetimi, ABD ve AB emperyalizmine, sermaye-
dar s›n›fa, ça¤d›fl› afliret iliflkilerine, AKP’ye aç›k tav›r alamamaktad›r.
Memurlar›n ve sözleflmeli personelin net gerçek gelirlerinde art›fl›n yaflan-
d›¤› koflullarda bu tav›r milyonlarca memuru fazla rahats›z etmez. Ancak

13 http://f iratnews.com/news/guncel/kesk-genel-baskani-ocalan-in-perspektifini-

onemsiyoruz.htm
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Memur-Sen’in imzalad›¤› toplu ifl sözleflmesinde 2014 y›l›nda enflasyo-
nun yüzde 6’y› aflmas› durumunda memur ayl›klar›na enflasyon fark›n›n
eklenmesi öngörülmemektedir. 

Ekonomik kriz derinleflmekte, enflasyon h›zlanmaktad›r. 2014 y›l›nda
gerçekleflecek yüksek enflasyonla birlikte memurlar›n ve sözleflmeli per-
sonelin net gerçek gelirlerinde önemli düflmeler yafland›¤›nda, KESK yö-
netimi ya eski tavr›n› sürdürecek, ya da sosyalist gelene¤inin de etkisiyle,
AKP ve emperyalizme karfl› tav›r almak zorunda kalacakt›r. Bu ise, em-
peryalizmin ve AKP’nin iflbirlikçisi Kürt milliyetçileri ile KESK taban›
aras›nda ciddi çeliflkiler yaratacakt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, 2014 y›l›
KESK’in gelece¤inin belirlenece¤i bir dönem olacakt›r. KESK, ya tümüy-
le Kürt milliyetçili¤inin etkisine girecek ve üye kitlesinin ço¤unu kaybe-
decektir; ya da Kürt milliyetçilerini tasfiye ederek, s›n›f mücadelesi do¤-
rultusuna girecektir. 
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