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EMPERYALİZMİN USTA TEZGÂHLARI VE MEMUR-SEN 
 

19 Mart 2021 
Yıldırım Koç 

 
Tarihçinin görevi, başkalarının unuttuklarını, unutulmasını istediklerini ve unutturmaya 

çalıştıklarını hatırlamak ve hatırlatmaktır.  
Bu yazıda Memur-Sen Konfederasyonu’nun 2013 yılı Aralık ayı öncesinde Fethullahçı 

örgütlenmeye nasıl yaklaştığına, AKP ile FETÖ arasında bir mücadele başladıktan sonra tavrını nasıl 
değiştirdiğine ve Fethullahçılara karşı nasıl tavır aldığına ilişkin bilgileri hatırlatacağım.  

Memur-Sen, AKP çizgisindeki değişimle birlikte Fethullahçı yapılara karşı tavır alınca, Fethullahçı 
casusluk ve terör örgütü de ayrı sendikalar oluşturma sürecini başlattı. Aksiyon-İş ve Cihan-Sen 
konfederasyonları ve bunlara üye sendikalar bu tarihten itibaren kuruldu.  

Memur-Sen, AKP çizgisini izleyeceğim derken, 2013 Aralık öncesinde, birçok başka örgüt gibi 
emperyalizmin oyununa geldi. Emperyalizm, İslamcı hareketleri etkilemek amacıyla İslamcı gözüken 
bir ajan örgütlenmesi olan FETÖ’yü, solcu hareketleri etkilemek amacıyla da solcu gözüken bir ajan 
örgütlenmesi olan PKK’yı kullandı.  

PKK terör örgütünün ve siyasal uzantılarının nasıl Amerikan ve Avrupa Birliği emperyalizmi 
tarafından desteklendiği, yönlendirildiği ve beslendiği konusunu yıllardır tekrar tekrar yaşıyoruz. 
Ancak buna rağmen, PKK’yı solcu zanneden anlayışlar ne yazık ki hâlâ var.  

Fethullahçı casusluk ve terör örgütünü de İslamcı zanneden mütedeyyin kişiler ve İslamcı örgütler 
ancak 15 Temmuz 2016 ayaklanma girişimi sonrasında gerçek durumu anladılar. Bu tarihten önce bu 
casusluk ve terör örgütünü “hizmet hareketi”, bu casusluk örgütünün mensuplarını da “alnı secdeye 
değen Müslümanlar” olarak görüyorlardı.  

Bu yazı, Fethullahçı casusluk ve terör örgütünün yaygın biçimde “hizmet hareketi” olarak 
nitelendirildiği ve sahiplenildiği yıllarda, Memur-Sen Konfederasyonu’nun çizgisini hatırlatmayı 
amaçlamaktadır. Bunları hatırlatalım ki, örgütler ileride mahcup ve pişman olacakları davranışlardan 
sakınma konusunda daha duyarlı olsunlar.  

 
“HİZMET HAREKETİ”NE ÖVGÜLER 
 
Adalet ve Kalkınma Partisi’ne çok yakın bir çizgi izleyen Memur-Sen Konfederasyonu’nda 

Fethullahçı örgüte olumlu yaklaşım, Ahmet Aksu’nun 2008 yılında genel başkanlıktan, bu 
örgütlenmenin desteği de alınarak, tasfiye edilmesinden ve Ahmet Gündoğdu’nun genel başkanlığa 
getirilmesinden itibaren başladı. (Ahmet Gündoğdu, 2015-2018 döneminde AKP’den Ankara 
milletvekilliği yaptı.) 

AKP’nin “Hizmet Hareketi” (Fethullahçı casusluk ve terör örgütü) ile görünürde bir sorununun 
olmadığı dönemlerde, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu hareketin çalışmalarından şu 
şekilde övgüyle söz ediyordu: “Bugün devletin yapması gereken birçok tanıtım faaliyetini Fethullah 
Hocaefendi’nin cemaati yapıyor. Kültür elçiliği yapan bu tür okulları şeriatçı yaftasıyla karalamaya 
çalışmak çok çirkindir. Tam bir ikiyüzlülük örneğidir.” (Vakit Gazetesi, 20.4.2009; Basında Memur-Sen 
2009) 

Ahmet Gündoğdu, 2009 yılında “Hizmet Hareketi”nin düzenlediği 7.Türkçe Olimpiyatları eleme 
turlarının yapıldığı Kızılcahamam’da olimpiyat heyetini ziyaret etti, öğretmenlere kitap hediye etti ve 
Hizmet Hareketi’ni övüp göklere çıkardı. “Yapılan bu hizmetlerin karşılığını ölçmenin, takdir etmenin 
mümkün olmadığını belirten Gündoğdu, ‘Bu kardeşlerimiz, karşılığını sadece Allah’tan umarak 
fedakârlık yapıp değerlerimizi dünyaya yayıyorlar. Sevgi ve barış dili Türkçe, küresel barışa yol 
gösteriyor. Türkiye’yi dünyaya, dünyayı da Türkiye’ye taşıyorsunuz. Türkçe olimpiyatları, Türkiye’nin 
tanıtımında bir devrimdir. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen olarak bu muhteşem eserinizle gurur 
duyuyoruz. Nobel ödülü bile bu eserin büyüklüğünü anlatmaya yetmez,’ şeklinde konuştu.” (Zaman 
Gazetesi, 5.6.2009; Memur-Sen Gazetesi, Eylül-Ekim 2009)  
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2011 yılında da Fethullah Gülen Cemaati’nin veya 
Hizmet Hareketi’nin düzenlediği Türkçe Olimpiyatlarına katıldı ve bu girişimi göklere çıkardı. 
“Gündoğdu, bu tür organizasyonların sayısının artmasıyla Türkiye’nin, dünya barışının sağlanmasında 
önemi ve etkinliğini her geçen gün daha da arttıran bir ülke haline geleceğine vurgu yaptı. Türkçe 
Olimpiyatları’nın Türkiye’nin yasaklarla boğuştuğu bir dönemde başladığını ifade eden Ahmet 
Gündoğdu, olimpiyatlar kapsamında okyanus ve öteki kıtalardan ülkemize gelen ve misafir ettiğimiz 
dünya çocuklarının hissettirdiği onur ve mutluluğun, kendi ülkesinde yasaklarla, tertiplerle ve 
iftiralarla hareketsiz bırakılmaya çalışılan tefekkür ve tevekkül erbabının hizmet aşkının eseri 
olduğunu kaydetti.” (Zaman Gazetesi, 2.7.2011) 

AKP’nin “Hizmet Hareketi” ile ilişkilerinin iyi olduğu dönemde, Memur-Sen yöneticileri, Fethullah 
Gülen Cemaati’nin yanı sıra, onun da parçasını oluşturduğu Nur Cemaati’ni ve Said-i Nursi’yi de 
övüyordu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’e bağlı sendikaların tüm 
şubelerinin başkanlarının katılımıyla 5 Mart 2011 tarihinde Kızılcahamam’da Asya Termal Otel’de 
gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin açılım politikalarını destekledi ve bu 
konuda Said-i Nursi’den ilham alınmasını istedi. Said-i Nursi’nin “Arapça vacip, Türkçe lâzım, Kürtçe 
caizdir” sözüne gönderme yaptı. (Yeni Asya Gazetesi, 6.3.2011) 

Memur-Sen, “Hizmet Hareketi”nin düzenlediği Abant Platformu ile de bağlantılıydı. Ahmet 
Gündoğdu, Abant Platformu’nun 25-27 Haziran 2010 günleri düzenlediği “Vesayet ve Demokrasi” 
konulu 22. Abant Toplantısına katıldı ve toplantının ikinci günü bir konuşma yaptı.  

Ahmet Gündoğdu, aynı günlerde Gümüşhane’de yaptığı bir başka konuşmada, Fethullahçı 
casusluk ve terör örgütü yöneticilerinden Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’e sahip çıkılmasını istedi. 
Ancak bu açıklamada Anayasalar konusundaki bilgisizliğini de sergiledi. Ayrıca Memur-Sen alanlarda 
hiçbir zaman “yüz binler” toplayamadı: “1924 Anayasası ile millete verilen yetkinin 1980 Anayasası ile 
geri alınmış olmasına itirazımızı yüz binlerle alanlarda dillendirdik. Bizim, Meclis’ten (TBMM) bütün 
siyasi partilerden beklentimiz, Türkiye’nin antidemokratik yapılanmalarından kurtulması için, 
sırtındaki kamburlardan kurtulması için hukukun üstünlüğüne inanarak her türlü çeteleşmenin 
üzerine gitmeleridir. İktidardan beklentimiz Ergenekon savcılarını yalnız bırakmamasıdır. Şemdinli 
Savcısı’na yapılan yanlışlığın bu savcılara yapılmamasıdır. Geçmişte hangi görevde bulunmuş olursa 
olsun, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden hukuka ve demokratikleşmeye zarar vermiş 
kişiler kim olursa olsun bunların sonuna kadar üzerine gidilmesini önemsiyoruz.” (Memur-Sen 
Gazetesi, Mart-Nisan 2009)  

Bu dönemde “Hizmet Hareketi”ne mensup memurlar ve sözleşmeli personel, Memur-Sen’e bağlı 
sendikalarda örgütleniyorlardı. 

 
17 ARALIK 2013 OPERASYONU SONRASINDA MEMUR-SEN’İN DEĞİŞEN TAVRI  
 
“Hizmet Hareketi” ile AKP arasındaki çelişkilerin büyüdüğü ve gün yüzüne açık bir kavga biçiminde 

yansıdığı günlerde Memur-Sen’in ve Ahmet Gündoğdu’nun tavrı da hemen değişti. “Hizmet 
Hareketi”’nin varlığı ve çalışmaları yıllardır gündemdeydi; ancak bu hareketin AKP ile açık bir 
mücadeleye girmemesi nedeniyle, Memur-Sen’in olumsuz bir tavrı yoktu. “Hizmet Hareketi”’nin AKP 
ile kavgası, Memur-Sen’in tavır değişikliğini getirdi.  

AKP iktidarı ile “Hizmet Hareketi” ve bunların arkalarındaki güçler arasındaki mücadele, “Hizmet 
Hareketi” mensuplarının 17 Aralık 2013 tarihinde bazı Bakanlar, bakanların çocukları ve hatta 
R.T.Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan aleyhinde başlattıkları gözaltı operasyonuyla açık bir savaşa 
dönüştü.  

Fethullahçıların kararları doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığının kararı ve talimatı üzerine basılan 
evlerde çok büyük miktarlarda nakit bulundu. Bu süreçte üç bakan görevlerinden istifa etmek 
zorunda kaldı. Ayrıca yetkili bazı kişilere ait olduğu ileri sürülen telefon dinlemesi kayıtları da 
kamuoyuna yansıtıldı. (Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Avrupa 
Birliği Bakanı Egemen Bağış ve diğer bazı kişilerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın 
CBS2012/120653 soruşturma no.lu 337 sayfalık raporu) 
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AKP ile “Hizmet Hareketi” arasında kavganın açık bir biçimde başlamasıyla birlikte, Memur-Sen’in 
tavrı da değişti. 

Memur-Sen tarafından 20 Aralık 2013 günü yapılan açıklamada, 17 Aralık’ta “küresel bir 
operasyon”un uygulandığı ileri sürüldü. Açıklama şöyleydi: 

 
“Memur-Sen Konfederasyonu olarak 17 Aralık günü yapılan yolsuzluk operasyonu üzerinden Türkiye'de 

bir kaos ortamı oluşturulmak istendiğini açıkça görmekteyiz. Memur-Sen Başkanlar Kurulu tarafından 
yapılan toplantıda, küresel operasyon ve yolsuzlukla mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi, ülkemizin 
yakalamış olduğu huzur ortamının ve ekonomik istikrarın bozulmasına yönelik küresel bir oyunun oynandığı 
kararına varılmıştır. Birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü iç ve dış girişimin bertaraf edilmesi için 
milletçe kenetlenmenin şart olduğu, 750 bin üyesiyle Memur-Sen Konfederasyonu olarak aşağıdaki 
açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması benimsenmiştir. 

“Bir asra yaklaşan vesayet rejiminden arınmanın son düzlüğündeki Türkiye’nin, bildik küresel güç 
merkezlerini rahatsız ettiği bilinmektedir. 

“Son on yıllık süreçte başarılanların hepsi bir tarafa, kendi medeniyet havzasının fikri ve fiili liderliği 
konumu, birileri açısından Türkiye’ye yönelik operasyon yapmak noktasında yeterli olmuştur. Onlara göre, 
sınırları içerisindeki vesayeti nefessiz bırakan Türkiye; üstüne bir de küresel aktör olma hedefini kuşanmakla 
kendisine çizilen sınırı ihlal etmiş ve haddi aşmıştır. 

“Son günlerde yaşadıklarımız; büyüklenmeden büyümeye, emperyalizmin sınırları genişletme arzusuna 
kapılmadan gelişmeye odaklanmış ve bunu başarmış Türkiye’den, sömürü düzenini tesis eden küresel 
aktörlerin duyduğu rahatsızlığın tezahürüdür. 

“Türkiye milleti ve devletiyle; ekonomik büyüme hedefinin daha büyük operasyonları, gelişme 
kararlılığının sinsi diplomatik oyunları tetikleyeceğini öngörecek tarihi ve siyasi birikime fazlasıyla sahiptir. 
Bu bağlamda en büyük hata, yaşadıklarımız ve yaşatılmak istenenler karşısında el birliğiyle inşa etmeye 
çalıştığımız yeni devlet aklının ve kadim millet idrakinin şaşkınlığa düşmesi olur. 

“Ne yapılanlara, ne de yapılanların içerideki ve dışarıdaki uzantılarının kimliklerine şaşırmamak, dün; 
Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Laik-Dindar üzerinden başaramadıklarını yeni ayrışmalar, yeni kamplaşmalar 
üzerinden deneyebileceklerini de unutmamak gerekiyor. 

“Bu noktada, ortak aklı kuşanmalı ve kadim medeniyetimizin hükümlerinin gereğini yerine getirmeliyiz. 
İçerideki tartışmada birbirlerinden farklı düşünme hakkına sahip olanlar, dışarıda tezgahlanan operasyonu 
boşa çıkarmak adına aynı safta bulunmalıdır. İnanıyoruz ki; an itibarıyla gerekli olan da durum da budur. Bu 
operasyonun uluslararası ilişkiler ve küresel rekabet düzleminde nihai ve mutlak hedefi, Türkiye’dir. İktidar 
partisine veya liderine yönelik bir operasyon olduğu algısı üretilmek suretiyle kendisine içeriden destekçi  
temin etmeye çalışan küresel operatörlerin oyununu, önce bu noktada bozmak gerekiyor. Hedefin Türkiye 
olduğu, içerideki tartışmaların enerjimizi kaybettirecek şekilde körüklenmesinden ve uluslararası alanda 
Müslüman nüfusa sahip ülkelerle aramızı bozmaya dönük entrikaların devreye sokulmasından anlaşılıyor. 
Türkiye; ideolojisi, inancı, siyasi partisi, etnisitesi, mezhebi, meşrebi, meziyeti ve mensubiyeti farklı 
vatandaşların ortak coğrafyası, dünya mazlumlarının ortak ümididir. Bu ortaklık sürmeli, ümit devam 
ettirilmelidir. Bu amaçla, Türkiye’yi hedef alan operasyon fert fert bütün milletimiz tarafından el birliğiyle 
püskürtülmelidir. 

“Adli merciler tarafından startı verilen ve kolluk birimleri tarafından 17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen 
yolsuzluk operasyonu, şüphesiz kalkınan ülke hayalini aşıp küresel aktör olmaya kalkışan Türkiye’ye had 
bildirmeye yönelik küresel operasyonun vizyona sokulmasına aracılık etmiştir. Bu çerçevede, yolsuzluk iddia 
ve ithamlarında adlarının geçmesine bağlı olarak henüz kesinleşmemiş olsa da haklarında ‘yetim hakkına 
tenezzül ettikleri’ algısı oluşanların, ‘masumiyet karinesi’ üzerinden masum ilan edilmesi ya da yok sayılarak 
doğrudan mahkûm edilmesi gibi bir hataya düşülmemelidir. Yetim hakkına tenezzül eden, devlet/millet 
malını zimmetine geçiren varsa ortaya çıkarılmalıdır. Diğer taraftan, bazı yargı mensupları ile kolluk 
görevlilerinin toplumun yolsuzluk konusundaki duyarlılığını kendisine sütre yapmak suretiyle Türkiye’ye 
yönelik küresel operasyona destek ve mevzi sağladığı iddiaları da mutlaka araştırılmalıdır. Varsa; yolsuzluk 
yapanların da, yolsuzluk operasyonu üzerinden küresel operasyona yol verenlerin de ortaya çıkarılması 
bütün toplumun ortak beklentisidir. Bu beklentiler karşılanmalıdır. Darbelerle millet iradesine kastedenlerin 
cezalandırılmasını istediğimiz gibi, yetim hakkına kastedip millet kasasını gasp edenlerin de 
cezalandırılmasını istiyoruz. 

“Türkiye’nin demokratikleşme, özgürleşme, sivilleşme ve ekonomik gelişme alanlarındaki kazanımlarında 
paydaş sıfatıyla büyük emeği ve payı bulanan Memur-Sen olarak; ne uluslararası operasyonların ne de 
uluslararası tezgâhın dönmesine katkı sağlayan sınır içindeki operasyonların bütün milletle birlikte 
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harcadığımız emeği anlamsızlaştırmasına ve bu emeğin ürünü olan kazanımları yok etmesine izin 
vermeyeceğiz. Birbirimizi ve birlikteliğimizi sorgulamakla uğraşıp küresel operasyona yem olmayacağız, 
aksine birlikte olmaya devam ederek kazanacağız ve Büyük Türkiye’ye doğru hızla yol alacağız. 

“Memur-Sen olarak çabamız ve bütün Türkiye’ye çağrımız; 
“Ortak geçmişimizin, ortak anlarımızın ve ortak geleceğimizin mekânı vatanımızı/devletimizi, birliğimizin 

simgesi bayrağımızı ve eşit vatandaşlık temelli kardeşliğimizi kendisi için büyük risk gören küresel çetenin 
hedefi ‘Türkiye’ olan operasyonunu bertaraf etmek, onlara insanı ve insan onurunu esas alan yeni Türkiye’yi 
birlikte inşa etmekle sonuçlanacak karşı operasyonla cevap vermektir. 

“Başarmak için, ‘Masumiyet’ ve ‘Mensubiyet’ karineleri üzerinden birbirimizle çatışmak yerine bizi biz 
yapan ve bizim için kaybetmeyi ihtimal olmaktan çıkaracak ‘Kadim Medeniyet’ ve ‘Yüksek Mesuliyet’ 
kavramlarında buluşmak ve demokratik, özgürlükçü, sivil ve 76 milyonu kucaklayan Yeni Anayasa yapmak 
yeterli olacaktır. İşte o zaman, sadece mevcut operasyon son bulmayacak, gelecekte millete ve devlete 
yönelik operasyon yapma ihtimali de ortadan kalkacaktır. 

“İnanıyoruz ki; birlikte mücadele edersek sadece Türkiye’yi hedef alan küresel operasyonu değil bütün 
dünyayı hedef almış küresel sömürü düzenini de sona erdiririz. Allah yar ve yardımcımız olsun. 

“Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”  

 
Konfederasyon’un internet sitesinde 22 Aralık 2013 günü yayınlanan habere göre, Memur-Sen 

Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kültür-Memur-Sen'in Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 
"Genişletilmiş Başkanlar Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katıldı. A.Gündoğdu bu toplantıda yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:  

 
“Bir yolsuzluk varsa sonuna kadar gidilmeli, kimseye müsamaha gösterilmemeli. Hadis-i Şerif net; ‘rüşveti 

veren de alan da melundur,’ diyor. Yetim hakkına göz dikeni tanımayız; isterse babamızın oğlu olsun. Ancak 
yürütülen operasyon yolsuzluk görünümlü Türkiye’ye had bildirme operasyonudur. Uluslararası proje 
içerisinde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu bir araya getirilerek Türkiye'nin uluslararası gücü ve daha da 
büyüyen ekonomisini hedef alıyor. (...) Bazı iddialar ortaya atılıyor. ‘Başbakansız Ak Parti, Başbakansız 
Türkiye’ isteniyor. Bu operasyon Türkiye’yi yeme projesidir. Türkiye’yi değersizleştirme projesidir. 
Amerika’nın, Emperyalizmin, Siyonizmin; Ortadoğu’nun ve dünyanın önde gelen ekonomilerinin sıkıntılar 
çektiği dönemde gelişen dört ekonomiden birisi olması ve demokrasisini parlatmasından duyduğu 
rahatsızlıktır. Onun için bu oyuna karşı uyanık olmak boynumuzun borcudur. Siyasiler üzerinden toplum 
mühendisliği yapılmak isteniyor. Dün Gezi Parkı üzerinden yapılmak istenenin daha güçlüsü yapılmak 
isteniyor." 

 
Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen’in 27. Başkanlar Kurulu toplantısı 13 Şubat 2014 günü Abant’ta 

başladı. Ahmet Gündoğdu, bu toplantıda yaptığı konuşmada “17 Aralık Operasyonu küresel 
sermayenin kirli bir oyunudur” iddiasında bulundu ve şunları söyledi: 

 
“Yeni Türkiye, içeride ve dışarıda bazı odakları memnun etmemiştir. Yolsuzluk iddia ve ithamları 

üzerinden başlatılan 17 Aralık Küresel Operasyonu, ‘egemen millet’ ve ‘bağımsız devlet’ duruşundan 
rahatsızlık duyan küresel yapının ve onun uzantılarının ‘yolsuzluk iddiaları’ kılıfı giydirilmiş yeni 
senaryosudur. Bu yönüyle, operasyon ile devleti, milleti ve hükümetiyle birlikte Türkiye hedef alınmıştır. 7 
Şubat, Gezi Parkı olayları ve 17 Aralık Operasyonu, küresel sermayenin kirli bir oyunudur.  Milletin egemen, 
devletin bağımsız olmasından rahatsızlık duyan iç ve dış odaklar, 17 Aralık’ta, yeni bir vesayet tesis etmek 
için son bir darbe vurmak istemiştir. ‘Yolsuzluk’ sosuyla servis edilen 17 Aralık Küresel Operasyonu 
konusunda bizim görüşümüz nettir. Küresel operasyonla birlikte ‘yolsuzluk’ ve ‘paralel devlet’ olmak üzere 
ortada iki de iddia vardır. Her iki iddianın üzerine de kararlılıkla gidilmelidir. Yolsuzluk iddia ve 
ithamlarının, hukukun genel ilke ve kurallarına uygun olarak kimse peşinen mahkûm ya da masum ilan 
edilmeden araştırılması, soruşturulması ve gerekli yargı süreçlerinin işletilmesi aklıselimi devre dışı 
bırakanlar hariç bütün toplumun ortak beklentisidir. Şu hususun altını özellikle çizmek istiyoruz. Yolsuzluk 
iddialarıyla ilgili yargı sürecine; herkes hem ‘masumiyet karinesi’nin hem de ‘tarafsız ve bağımsız yargı’ 
ilkesinin hilafına olacak eylem ve tutumlardan özenle kaçınarak destek verilmeli, yargıyı etkileyecek ya da 
töhmet altında bırakacak beyanlardan kaçınılmalıdır.”  
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Ahmet Gündoğdu, “17 Aralık sürecinde, dini hassasiyetlere dayalı hizmetler sunduğunu 
düşündüğü” bir cemaatin pozisyonundan dolayı üzüldüklerini vurguladıktan sonra şöyle dedi:  

 
“Türkiye’de ve yurt dışında eğitim faaliyetleriyle öne çıkan, uluslararası vizyonuyla takdir edilen 

cemaatin, hizmet hareketinin, 17 Aralık sürecinde takındığı tavır, kullandığı üslup ve deklare ettiği görüşler 
sadece bugüne değil, geçmişe dönük tereddüt ve ithamlara da kapı aralamaktadır. Hizmet hareketinin son 
derece önem verdiği anlaşılan dershane düzenlemesini dahi unutturacak kadar yolsuzluk iddiaları üzerinden 
siyasi söyleme bürünmesini, siyasi iktidarı ve Başbakanı hedef alan söylemlerini makul ve makbul bir 
gerekçeye dayandırmak ne yazık ki mümkün gözükmemektedir. Cemaatin dershanelerle ilgili tartışma 
sonrasında ortaya koyduğu tavır ve görüşleri demokratik tepki olarak nitelendirme olasılığı yok olmakta, 
mevcut konumu ve duruşu itibarıyla her geçen gün operasyonun zanlıları arasına yerleştirilme ihtimali 
artmaktadır. Yılların birikimi olan toplumsal teveccüh bir çırpıda kaybedilmek istenmiyorsa, hizmet hareketi, 
paralel yapılanmanın merkez unsuru olduğuna yönelik toplumsal algının oluşmasına kaynaklık teşkil eden 
tavırlara, söylemlere ve ilişkilere son vermeli, acilen varoluş gerekçesini oluşturan hizmet alanına 
çekilmelidir. Referandumda ‘evet’ için güç birliği yapanların ‘hayırcı’ların ekmeğine yağ sürmesi milletin 
beklentilerine hizmet etmez. Aksine ortak kazanımların kaybedilmesi gibi arzu edilmeyen sonuçlara da kapı 
aralayabilir. Türkiye enerjisini içerde tüketmesi gereken bir ülke değildir. Mısır’ın, Filistin’in, Araka’nın, Doğu 
Türkistan’ın ve Suriye halkının umudu Türkiye’dir. Dünya mazlumlarının umudu söndürülmemelidir.” 
(http://www.memursen.org.tr/haber/yolsuzluk-ve-paralel-devlet-iddialarinin-uzerine-kararlilikla-
gidilmelidir/) 

  
Başbakan R.T.Erdoğan 20 Şubat 2014 günü Memur-Sen’in düzenlediği “Medeniyet, İnsan, 

Demokrasi ve Şehirlerimiz” konulu Büyük Türkiye Buluşması’nda bir konuşma yaparak Memur-Sen’e 
teşekkür etti:  

 
“28 Şubat’ta, dimdik duran Memur-Sen’e ve yönetimine teşekkür ediyorum. Vesayetçi sisteme, çetelere, 

mafyaya, cuntalara karşı verdiğimiz mücadelede hep yanımızda oldunuz, bundan dolayı hakkı savunan 
Memur-Sen’e teşekkür ediyorum. Memurların hak mücadelesinden Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine, 2010 
halk oylamasından eğitim reformuna, başörtüsüne özgürlükten ekonominin büyümesine kadar her alanda 
gösterdiğiniz dirayet için, verdiğiniz destek için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Özellikle 17 Aralık 
darbe sürecinde eğilmediğiniz, bükülmediğiniz, dimdik durduğunuz için 5 Aralık’ta Türkiye’nin saygın sivil 
toplum örgütleriyle ahde vefanızı haykırdığınız için sizlere tek tek teşekkür ediyor, Allah hepinizden razı olsun 
diyorum." (http://www.memursen.org.tr/haber/erdogan-memur-sen-kuruldugu-gunden-beri-emegin-
ekmegin-ve-milli-iradenin-yaninda-oldu/) 

 
Ahmet Gündoğdu benzer nitelikteki iddialarını Memur-Sen Dergisi’nde de sürdürdü:  
 

“Türkiye’nin vesayet rejimine son vermesinden, demokratik adil bir düzen kurmasından ve istikrarı 
kurumsallaştırmasından rahatsız olan uluslararası mihraklar, yanlarına yerli taşeronları da alarak bu istikrarı 
bozmak için siyasi ve toplumsal mühendislik plan ve projelerini devreye koydular. Spor karşılaşmalarında 
devlet adamlarının yuhalanmasıyla başlayan ve yapılan itiraflarla amacının asla ağaç olmadığı anlaşılan 
Gezi Parkı olaylarıyla zirve yapan istikrarın bozulması çalışmaları, milletin ve seçilmiş meşru hükümetin bu 
provokasyonlara karşı dik durmasıyla sonuçsuz kaldı. Ne var ki, Gezi olaylarıyla istikrara kastedenler, 
ülkemize yönelik senaryoları ve yeni planlarını devreye sokmak için bahaneler arıyorlar ve fırsat kolluyorlardı. 
Önce dershane tartışmasını fırsat olarak gören söz konusu karanlık güç odakları, ardından toplumun en 
hassas olduğu yolsuzluklar konusunun arkasına saklanarak seçilmiş meşru iktidarı devirme, Türkiye’yi 
istikrarsızlaştırma planlarını iç destekçileriyle birlikte devreye soktular.” (Memur-Sen Dergisi, Mart 2014, s.3)  

 
Memur-Sen 20 Mart 2014 günü Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Memur-Sen Buluşması adı 

altında bir toplantı yaptı. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı. 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, yaptığı konuşmada, 17 Aralık sonrasındaki tavırlarını, geçmiş 
örneklerle ele aldı ve Başbakan R.T.Erdoğan’a verdikleri desteği tekrarladı. Konuşmanın ilgili bölümü 
şöyleydi: 

 

http://www.memursen.org.tr/haber/yolsuzluk-ve-paralel-devlet-iddialarinin-uzerine-kararlilikla-gidilmelidir/
http://www.memursen.org.tr/haber/yolsuzluk-ve-paralel-devlet-iddialarinin-uzerine-kararlilikla-gidilmelidir/
http://www.memursen.org.tr/haber/erdogan-memur-sen-kuruldugu-gunden-beri-emegin-ekmegin-ve-milli-iradenin-yaninda-oldu/
http://www.memursen.org.tr/haber/erdogan-memur-sen-kuruldugu-gunden-beri-emegin-ekmegin-ve-milli-iradenin-yaninda-oldu/
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“Bugün taraf olma zamanıdır. Tarafız. Bedel ödeyen siyasetçilerimizin tarafıyız. Çünkü, burada bir hesap 
var. Hesapları Türkiye ile. Bunun özelde ise hedefi Başbakan Erdoğan’dır.  Başbakanın hedef alınması da 
İsrail’i kızdırmasıdır, Amerika’yı kızdırmasıdır, “one minute” demesidir. Ve tabi 27 Nisan e-muhtırasına karşı 
dik duruşudur. Yani merhum Menderes’i ezanı Rab’çaya döndürdüğü için hedef alanlar devrede. Türk-Kürt 
kardeşliği için çırpınan, ülkenin dünyaya açılması için mücadele veren Özal’ı da aynı şekilde hedef aldılar.  
‘Namlusu millete dönmüş tanklara selam durmam’ diyen Yazıcıoğlu ile İslam birliği, ümmetin uyanışı, maddi, 
manevi değerlere önem veren Erbakan’ın da hedef alınması farklı değil. Adnan Menderes, Turgut Özal, 
Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu hedef alan yapılar bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef 
alıyor. Küresel operasyona içeriden destek verenler İsrail’in ekmeğine yağ sürüyor. Onun için tarafız, 
kazanımlarımızı korumak istiyoruz. Tarafız. Biz bu ülkede genellikle siyasetçilerin sıkıntı anlarında şapkasını 
alıp gittiğine tanıklık etmiş bir milletiz. Tarafız. Sayın Başbakan’ın 27 Nisan e-Muhtırası’na karşı duruşu 
Memur-Sen’in duruşudur. Davos’taki one minute dünya mazlumlarının sesidir.” (Memur-Sen internet sitesi, 
eklenme tarihi 21.3.2014) 

 
Memur-Sen’in “Hizmet Hareketi”’ne ilişkin tavrı, R.T.Erdoğan’ın sertleşen tavrına paralel olarak 

sertleşti. Eğitim-Bir-Sen’in sitesinde 28 Mart 2014 günü yayımlanan “Casusluk Faaliyeti Yapanlar 
Derhal Bulunmalı ve Cezalandırılmalı” başlıklı yazıda, “Hizmet Hareketi” aleyhinde çok sert 
açıklamalar yer alıyordu: 

 
“Gezi olayları ile başlayıp 17 Aralık küresel operasyonuyla zirve yapan millet iradesini değersizleştirme 

girişimleri, özel hayatın gizliliğini ihlal etme edepsizliğinden, devletin temeline dinamit koyma hainliğine 
vardırılmıştır. Uluslararası stratejik görüşmelerin dinlenmesi tarihi katliamlarla dolu ülkelerin ekmeğine yağ 
sürmüş ve terör devleti İsrail ile kendi vatandaşlarına kan kusturan zalim Esed'in zulümlerine son verecek 
iradeyi sabote etmeye yöneliktir. Dün demokratik devlet özlemiyle her türlü vesayetle mücadele ediyor ve 
milletin devletine geçişi savunuyorduk. Şimdi de milleti devletsiz bırakma girişimlerine karşı duruyoruz. 
Güvenlik toplantısının illegal dinlenmesi Türkiye’nin istikrarıyla oynamak isteyen yapıların açık bir 
operasyonudur. Ulusal güvenliği, birlik ve beraberliği hiçe sayacak şekilde stratejik bir toplantıda yapılan 
konuşmanın dinlenmesi ve sızdırılması en hafif şekliyle vatan hainliğidir.  Dinlemeler, şantajlar, montajlar ve 
yalanlarla ülkemizi Büyük Türkiye idealinden saptırma mücadelesi verenler, ihanette sınır tanımayanlar ve 
casusluk faaliyeti yapanlar derhal ortaya çıkartılmalı, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.” 
(http://www.egitimbirsen.org.tr/yazdir/manset_yazdir.php?id=2601) 

 
Ahmet Gündoğdu’nun Mart 2014 sonunda Sabah Gazetesi’nden Nazif Karaman’la yaptığı 

görüşmede ileri sürdüğü görüşler de aynı niteliktedir: 
 

“Gezi süreciyle başlayan küresel operasyon devam ediyor. Yani 17 Aralık Gezi'nin devamı ve kuklaya değil 
kuklacıya bakmalıyız. 17 Aralık operasyonunu tezgahlayanların, yolsuzluk iddia ve ithamlarının altına 
gizlediği, yetim hakkıyla kamufle etmeye çalıştığı sivil darbe hedefi gün gibi ortaya çıkmıştır. 17 Aralık’la 
birlikte ortaya çıkan “Büyük Türkiye” hedefini akamete uğratmaya dönük sivil vesayet çabası ve paralel 
devlet yapılanması, milleti ve devleti demokratikleşme, özgürleşme yolculuğundan döndürmemelidir. 
Yorulmadan daha demokratik devlet, daha özgür millet hedefine uzanmalıyız. 12 Eylül 2010 referandumuyla 
daha da netleştirdiğimiz yol haritasına sadık kalmalı, hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik sosyal 
hukuk devletini gerçek anlamda tesis etmeliyiz. Paralel devleti ve uzantılarını, yolsuzluk iddialarını hukukun 
evrensel kurallarına, adil yargılamaya ve bağımsız yargıya dair ilkelere sadık kalarak açığa kavuşturmalıyız.  

“Türkiye kendi iç sorunlarını çözerse sadece süper güç olmayacak, Ortadoğu'ya örnek olacak bir ülke 
durumuna gelecek. Bu terörist devletlerin işine gelmez.  17 Aralık'ta Türkiye hedef alındı çünkü; Başbakan 
Erdoğan, Davos'ta “one minute” dedi. Mavi Marmara sonrası sergilenen dik duruş ve İsrail'in çaresizliği 
ortada. Sonra Türkiye BM'nin çarpık demokrasi anlayışına rest çekti, Suriye'de mazlumlara destek verdi. Milli 
birlik ve kardeşlik projesi ile raflara kaldırılan sorunlarla yüzleşilmeye, kardeşlik hukuku içinde çözüm 
aranmaya başlandı. Yaklaşık bir yıldır çatışma yok, analar çok şükür ağlamıyor, saflar ise her geçen gün 
sıklaşıyor.  İşte tüm bunlar terörist devletleri panikletti. İçerideki işbirlikçileriyle birlikte çirkin bir senaryoyu 
sahnelemeye başladılar. Ancak maske erken düştü, figüranların kimlere hizmet ettiği anlaşıldı. Tekrar altını 
çizelim; son operasyonda, hedef AK Parti Genel Başkanı değil Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı ve 
Başbakan üzerinden Türkiye olduğu açıktır. Bu yüzden, kime oy verdiği, hangi ideolojiden olduğu, hangi 
cemiyetin ya da camianın mensubu olduğuna bakmadan herkes bu operasyona karşı ortak tavır almalıdır. 
Biz inanıyoruz ki "Büyük Türkiye", sadece 76 milyon insanımızın değil, bütün İslam aleminin hatta bütün 
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insanlığın huzurunu, mutluluğunu, refahını gözetecek bir kutup yıldızı olacaktır.” (Memur-Sen internet 
sitesine eklenme tarihi 30.3.2014)  

 
Ahmet Gündoğdu, Adanmış Toplum İnşaası Derneği (ATİ-DER)’nin düzenlediği toplantıda da 

benzer iddiaları yineledi: “17 Aralık sürecinin Gezi olaylarının devamı olduğunu vurgulayan Ahmet 
Gündoğdu, ‘Bugün gezi zekalıların Gezi olaylarıyla başlattığı küresel operasyon denemesinin çok daha 
güçlü bir şekilde sahaya sürüldüğünü görüyoruz. Burada sanki hedef Başbakanmış gibi duruyor. Ama 
Başbakanın üzerinden esas hedefin Türkiye olduğunu görüyoruz’ dedi.” (Memur-Sen Dergisi, Mayıs 
2014) Ahmet Gündoğdu, Toç Bir-Sen’in Antalya’daki Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Eğitim ve İstişare 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “17 Aralık küresel operasyonu, Türkiye’yi Suriye’ye dönüştürme 
projesidir,” iddiasında bile bulunabildi. (Memur-Sen Dergisi, Mayıs 2014) 

Ahmet Gündoğdu, 2014 yılı Mart ayında şunları yazıyordu: “Sivil toplum kuruluşları ve cemaatler 
de kayıt dışı siyaset yapmamalı, devleti yönetmeye kalkışmamalıdır. Özellikle yurt içinde ve yurt 
dışında insan yetiştiren cemaatlerimiz bu misyonlarını artırarak sürdürmeli, siyasetin 
istikrarsızlaşmasına yol açacak tavır, duruş ve eylemlerden kaçınmalıdırlar. Siyasi partilerin rakibi 
cemaatler; cemaatlerin rakibi de siyasi partiler ve iktidarlar değildir. Bu gerçek akıllardan çıkarılmadan 
cemaat ve camialar iyi insanlar yetiştirmeye odaklanmalıdır. (Ahmet Gündoğdu’nun yazısı, Memur-
Sen Dergisi, Mart 2014) 

Memur-Sen politikalarını geçmişten beri AKP’nin politikalarına paralel olarak geliştirmektedir. 
2013 Aralık öncesinde, İslamcı çevrelerde ve AKP’de yaygın olan anlayış çerçevesinde Memur-Sen’in 
Fethullahçı harekete bakışı olumluydu. Böylece Fethullahçı kamu çalışanlarının da Memur-Sen 
sendikalarında örgütlenmesi mümkün kılınıyordu. Bu politika 2013 Aralık ayından sonra değişti ve 
Fethullahçılar kendi sendikal örgütlerini kurdular. Ancak Memur-Sen’in ve özellikle Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun “Hizmet Hareketi”ne düzdüğü övgüler de unutulmamalı.  

Emperyalizm, İslamcıları Fethullahçı casusluk ve terör örgütüyle, solcuları da PKK terör örgütüyle 
yönlendirme girişimlerinde geçici başarılar kazandıysa da, sonunda sağduyu ağır bastı ve bu oyun 
bozuldu. 


