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Yıldırım Koç
AKP iktidara geldiğinde Memur-Sen’in üye sayısı 42 bin civarındaydı. 2013 yılında 708 bine
yükseldi.
Memur-Sen kaderini AKP ile özdeşleştirdi.
Bu vesiliyle Memur-Sen’in sicilinden bir sayfayı hatırlatayım.
1995 yılında kurulan Memur-Sen’in kurucu ve ilk Genel Başkanı M.Akif İnan, 6 Ocak 2000
tarihinde vefat etti.
Memur-Sen Yönetim Kurulu’nun 18 Ocak 2000 günü yaptığı toplantıda Genel Başkanlığa BemBir-Sen (Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası) Genel Başkanı Zübeyir Yetik seçildi.
Zübeyir Yetik Nurculukla yakından bağlantılı, inandığı görüşler uğrunda kararlı bir mücadele veren
bir kişiydi. Öğretmendi. “Yeni İslâmî Akım” olarak adlandırılan düşencenin öncülerindendi.
1967 yılında Şanlıurfa’da Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın karşısında Milliyetçi Öğretmenler
Sendikası şubesini örgütledi ve şube başkanlığı yaptı.
1976 yılında İstanbul’daki Uğurgül Fabrikası’nda işçilerin direnişe geçmesi üzerine, işverenle
anlaşarak direnişçi işçilerin işten çıkarılmasını ve onların yerine MSP yandaşı işçilerin işe alınmasını
sağladı. Ardından da Öz Metal-İş Sendikası’nın kurulmasına öncülük etti.
Bu sendika ve MSP yandaşlarının kurduğu diğer sendikalar da 22 Ekim 1976 tarihinde Hak-İş’i
oluşturdu. Zübeyir Yetik, Hak-İş’in genel sekreterliği görevini üstlendi. (Yetik, Z., Geçmişten Notlar,
Beyan Yay., İstanbul, 2008, s.151, 285-294)
Zübeyir Yetik’in Memur-Sen genel başkanlığına seçilmesinden bir ay sonra, 17 Şubat 2000 günü
iki televizyon kanalında Zübeyir Yetik’in İslam Savaşçısına Notlar kitabından alıntılar yapılarak bir
haber yayımlandı.
18 Şubat 2000 günlü Hürriyet Gazetesi’nde Zübeyir Yetik’in İslam Savaşçısına Notlar isimli
kitabından “Memur-Sen Genel Başkanı Zübeyir Yetik’ten Hizbullahçı Öneri: Ayrılanı Öldür” başlığı
altında uzun alıntılar yapıldı.
Televizyon ve gazetede yapılan yayın Memur-Sen yönetiminde büyük paniğe yol açtı. Yönetimin
kendisine destek vermemesi üzerine Zübeyir Yetik 21 Şubat 2000 tarihinde Memur-Sen genel
başkanlığından istifa etti.
Zübeyir Yetik’in İslam Savaşçısına Notlar kitabından bazı bölümler aşağıda sunulmaktadır:
“İslam cemaatinden ayrılan bir kişinin, bu kişi nazamını da kılsa, bu kişi orucunu da tutsa ve bu
kişi ‘ben müslümanım’ da dese, öldürülmesi gerektiği hususundaki ölçü, böyle bir insanın
öldürülmesinin farz oluşu, içtimâîlik prensibinin kuvvet ve şiddetini ortaya koymaya yetmez mi?(s.49)
“Tebliğ’de uslûp ise, zaman, zemin ve şartlarla kayıtlı (...)
“Korkma istidadında olanı korkutarak, sevme kabiliyetine sahip bulunana sevgiyle ve sevdirerek.
(...) Sertlikten anlayana anlayabileceği şekilde, inadı murat bilenin inadını kırmak suretiyle. (...)
“Kırmadan, incitmeden, örselemeden, hafife almadan, hor görmeden yapılan tebliğ.
“Bu noktalarda kalmak hususunda azami gayreti göstermek.
“Ve, bütün bunlara rağmen anlayışsızlık görmek, inkârda direnmeyi müşahede etmek, redle
karşılaşmak ve hasmane tavırlara muhatap olmak hâlinde ise, nasıl gerekiyorsa öylece tebliğ etmek.
“İşi lâfızdan ele, kuvvete, güce dökmek. Tebliğ görevini kuvvetle desteklemek yoluna girmek ve
hatta ve hatta kılıca havale etmek. Kılıçların gölgesi altında bulunarak, kılıcı araçlaştırarak.
“Ve o zaman da, müsamaha etmeksizin tebliğ. Korkmaksızın tebliğ. Acımaksızın tebliğ. Bir takım
küçük hesaplara girmeksizin tebliğ.
“Yani öldüresiye tebliğe. Yani ölesiye tebliğ. Ölümü göze aldırıcı bir tarz ve eda içinde tebliğe
devam etmek.
“Ve, tebliğ etmek. Ve, tebliği elden bırakmamak.” (s.67-69)

