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Yıldırım Koç
Ergenekon kumpası sona erdi. Bu ve benzeri davaların, ABD emperyalizminin aleti olan Fethullahçı
casusluk ve terör örgütünün ve onunla işbirliği yapan yerli güçlerin Türkiye’ye, Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne ve İşçi Partisi’ne yönelik büyük ve kapsamlı bir saldırısı olduğu yargı kararlarıyla ortaya
çıktı.
Şimdi geriye dönüp, bu saldırının devam ettiği yıllarda kimlerin ne söylediğini hatırlamakta yarar
var. Tarihçinin görevi başkalarının unuttuklarını veya unutulmasını istediklerini hatırlamak ve
hatırlatmaktır. Ben tarihçi değilim, ancak sendikacılık tarihiyle yakından ilgilenmeye çalışan bir
kişiyim. Ergenekon kumpası konusunda bazı sendikaların zamanında neler söylediğini hatırlatmak
görevini yapması gerekenlerden biri olduğumu düşünüyorum.
Memur‐Sen’in Ergenekon kumpası konusundaki açıklamalarını hatırlatacağım. Bu açıklamaları
yapanlar acaba günümüzde son yargı kararıyla ne diyecekler?

MEMUR‐SEN GENEL BAŞKANI AHMET GÜNDOĞDU’NUN AÇIKLAMALARI
Memur‐Sen, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu döneminde AKP’ye destek vermek üzere oluşturulan
Ortak Akıl Hareketi içinde yer aldı ve bu yapılanma 2008 yılının ikinci yarısında çeşitli illerde mitingler
örgütledi. Ahmet Gündoğdu, Ortak Akıl Hareketi’nin 19 Temmuz 2008 günü gerçekleştirilen Bursa
Mitingi’nde şunları söyledi: “Son günlerde Ergenekon bağlamında yaşananlar inşallah milletimiz için
bir milat olacaktır. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.” (Memur‐Sen Gazetesi, Ağustos
2008)
Memur‐Sen üyesi Eğitim‐Bir‐Sen de sürmekte olan Ergenekon Davasına ilişkin taleplerde
bulunuyordu: “Eğitim‐Bir‐Sen olarak, üniversitelerdeki Ergenekon izlerinin tamamen silinmesinden
yanayız. Üniversiteyi siyaset arenasına, ideolojik tavırlarıyla okulları kışlaya çevirenlerin ve yolsuzluğa
bulaşanların seslerini yükseltmeleri, geride bıraktıklarının üstünü örtemeyecektir.” (Memur‐Sen
Gazetesi, Ağustos 2008, s.19)
Memur‐Sen Gazetesi’nde sürmekte olan Ergenekon Davası konusunda 2009 yılı başlarında şu
değerlendirme yapılıyordu: “Memur‐Sen olarak, darbelere ve onun kalıntılarına hayır, demokratik
yeni bir anayasaya evet diyoruz. Demokratik yeni bir anayasa her türlü darbenin, muhtıranın,
çeteleşmenin, mafyalaşmanın panzehiri olacaktır. Bir yandan yeni anayasa çalışmaları sürdürülürken,
diğer taraftan da 12 Eylüllerin, 28 Şubatların mimarları sorgulanmalı, hesaba çekilmelidir. Yine bu
anti‐demokratik süreçlerin devamı olan Ergenekon örgütlenmesinin çökertilmesi, tasfiye edilmesi için
operasyona devam edilmeli, asla geri adım atılmamalıdır. Konfederasyon olarak, demokratik Türkiye
ve temiz toplum için üzerimize düşen her türlü görevi Ortak Akıl Hareketi’nde olduğu gibi yerine
getirmeye devam edeceğiz.” (“12 Eylül Anayasası Milletin Ayağına Takoz Olmaktadır,” Memur‐Sen
Gazetesi, Aralık 2008‐Ocak 2009)

BEM‐BİR‐SEN GENEL BAŞKANI MÜRSEL TURBAY
Sürmekte olan bir davayla ilgili bu tür açıklamalar Memur‐Sen’le sınırlı kalmadı. Memur‐Sen’e
bağlı Bem‐Bir‐Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Kayseri Bölge Eğitim Seminerinde şunları söyledi:
“Asrın davası olarak adlandırılan Ergenekon Davası’nda başlayan mahkeme sürecini hepimiz dikkatle
takip ediyoruz. Çetelerin, illegal örgütlenmenin devletin bütün kademelerine nasıl sızdığını, bunca yıl
vatansever olarak kendilerini lanse eden kişi ve gurupların, vatana ve millete karşı nasıl ihanet içinde
oldukları bir bir ortaya dökülüyor.” (Memur‐Sen Gazetesi, Aralık 2008‐Ocak 2009, s.11)

