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Yıldırım Koç
Memur‐Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 26 Mart 2013 günlü açıklamasının sonunda şöyle
deniyor: “KESK, açıklamasıyla Kemalist ideolojinin milletimizi ve değerlerini hiçe sayan fetvalarının
yeni çığırtkanı, vesayetin yeni(k) borazancısı olduğunu ilan etmiştir.”
Kemalist ideoloji, Türkiye’de bir ulus‐devlet yaratma ve koruma, Osmanlı’dan devralınan halktan
bir millet oluşturma ve insanları padişahın, halifenin, din adamlarının, şeyhlerin, toprak ağalarının,
aşiret reislerinin ve emperyalistlerin kulu olmaktan kurtararak, özgür birer yurttaş yapma
mücadelesinin düşünce sistemidir. Kadınların erkeklerin kulluğundan kurtarılması da bu mücadelenin
önemli unsurlarından biridir.
Kemalist ideoloji, “milleti oluşturma” anlayışıdır. Osmanlı’dan devralınan halk, bir millet
oluşturmuyordu; etnik kimliği veya inanç aidiyeti ön planda olan insanlardı. Kemalist ideoloji onlardan
bir millet yarattı.
Türkiye 1919 yılında emperyalistlerin ve taşeronlarının işgali altındaydı.
Emperyalistler ve onların taşeronu Yunanlılar, yerli Rumlar ve Ermeniler, insanlarımızın canına,
namusuna ve malına saldırıyordu.
Padişah/halife ise emperyalistlerle işbirliği yapıyordu. Bazı vatan hainleri, emperyalistlere hizmet
ederek millicilere karşı isyanlar örgütlediler.
Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğindeki milli mücadeleyle emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin bu
saldırıları defedildi.
Ardından da milletimizi yaratan ve onu ve değerlerini temel alan bir dönüşüm başlatıldı.
Bu demokratik devrim, fetvalarla değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen kanunlarla
yürütüldü.
Memur‐Sen bugün mevcutsa, Atatürk ve Kemalist ideoloji sayesindedir.
Memur‐Sen’e bağlı Eğitim‐Bir‐Sen’in üyesi öğretmenler bugün okullarda ders verebiliyorsa, bunu
Atatürk’e ve Kemalist ideolojiye borçludurlar.
“Kemalist ideolojinin milletimizi ve değerlerini hiçe sayan fetvaları” ifadesi önemlidir.
Memur‐Sen yöneticileri!
Siz memursunuz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Atatürk İnkılap ve İlkelerine,
Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma (...) namusum ve şerefim
üzerine yemin ederim,” dediniz.
Yemininize sadık mısınız?
“Kemalist ideolojinin milletimizi ve değerlerini hiçe sayan fetvaları” açıklaması, namus ve şerefiniz
üzerine sadakatle bağlı kalacağınıza yemin ettiğiniz Atatürk İnkılap ve İlkelerine uygun mudur?
Ayrıca, Memur‐Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada kılık kıyafet yasağının
“1980 askeri darbesi ürünü militarist anlayışın dayattığı” bir düzenleme olduğu ileri sürülmektedir.
Bu iddia tümüyle gerçekdışıdır.
Bu düzenleme Atatürk dönemine uzanmaktadır.
1965 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan Devlet Memurları Kanununda da bu konuda
düzenleme vardır.
Memur‐Sen’in karşı çıktığı, 1980 askeri darbesinin değil, Atatürk’ün getirdiği kılık kıyafet
düzenlemesidir.
Bu açıklamanın unutulmaması gereken bir bölümü KESK’e ilişkin şu dayanaksız iddiadır: “Kaldırım
taşı sökmeyi, cam‐çerçeve indirmeyi, illegal örgütlerin hazır kıta üyeliğini sendikal mücadele olarak
gösterme çabalarının hükümsüz kılan özgürleşme kararlılığımıza sessiz kalmayacaklarını ve çamur
atmaya yelteneceklerini biliyorduk.”
Memur‐Sen’in KESK’e ilişkin bu iddiaları ahlaki değildir. Bazı KESK yöneticileri hakkında davalar
açılmıştır; ancak KESK’in illegal örgütlerle ilişkileri konusunda hiçbir iddia bile gündeme gelmemiştir.
Gün gelecek, devran dönecek, ömrü AKP iktidarıyla sınırlı Memur‐Sen, Atatürk’e ve halka hesap
verecek.

