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Yıldırım Koç
Emperyalizm, sömürdüğü ülkelerdeki işçileri kendi kontrolü altındaki örgütlerde örgütlemeye 100 yılı
aşkın bir süredir büyük önem veriyor. Bu çaba, hem işçi sınıflarının anti‐emperyalist ve anti‐kapitalist bir
çizgide örgütlenmesini önlemeyi, hem de işçi sınıfının enerjisini emperyalist politikalar doğrultusunda
kullanmayı amaçlıyor.
Emperyalistler Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında bu çabalarında epeyce başarılı oldu.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş yıllarında da gerek Amerikalı, gerek Avrupalı emperyalistler
Türkiye işçi sınıfını etkilemede çok çeşitli araçlara başvurdu. 1950’li yıllarda özel eğitimler düzenlendi.
1960’lı yıllarda 600’den fazla sendikacı ABD’ye götürüldü, yedirilip içirildi, ceplerine bir de harçlık konarak
3 aya kadar sürelerle gezdirildi. 1970’li ve 1980’li yıllarda Asya Amerika Hür Çalışma Enstitüsü (AAFLI) gibi
örgütler öne çıkarıldı. 1990’lı yılların başlarından itibaren bir taraftan Avrupa Birliği projeleriyle, diğer
taraftan Friedrich Ebert Vakfı ve Rosa Lüksemburg Vakfı gibi vakıflar ve Soros’un örgütleri aracılığıyla işçi
sınıfı hareketi etkilenmeye çalışıldı.
FETULLAHÇILAR DEVREYE SOKULUYOR
Emperyalistlerin Türkiye işçi sınıfını etkilemede kullandıkları en kapsamlı operasyon, Fetullahçı terör
örgütünün sendika ve dernekleridir.
Aksiyon‐İş ve Cihan‐Sen’i daha önce tanıtmıştım.
Şimdi sıra Fetullahçıların işçi/memur derneklerinde.
“MÜLAYEMET” ÖRGÜTLER
Fetullahçı casusluk ve terör örgütünün internet sitesi www.herkul.org’da yayınlanan bir bilgi şöyledi:
“Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi (...) insanlığın huzur ve istikbalini düşünen fedakar ruhların her
zaman mülâyemetle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.”
Mülayemet, “yumuşak huyluluk” demek.
667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan örgütlerden biri de Mülayemet Çalışanlar
Konfederasyonu (MÜLKON). Bu konfederasyona bağlı örgütler de bu kararnameyle kapatıldı.
Emperyalistler, gerektiğinde millici ve ilerici hükümetlere karşı kullanmak amacıyla Fethullahçılara işçi
ve memur örgütleri kurdurtmuşlardı. Bu örgütlere üye olanların bir bölümü bu gizli casusluk örgütünün
mensubudur. Bir bölümü, ufak menfaatler peşinde üye olmuştur. Bir bölümü ise ne olup bittiğinin pek
farkında değildir. Ancak Fetullahçıların özellikle dernekler aracılığıyla önemlice bir kitleyi örgütledikleri
bilinmelidir.
Önümüzdeki aylarda gündeme gelecek yargılamalar sırasında bu sendikalar ve derneklerdeki yasadışı
örgütlenmeler açığa çıkarılacaktır.
MÜLKON
MÜLKON’un beş federasyonu ve bunlara bağlı çok sayıda derneği vardı. Bu derneklere kaç kişinin üye
olduğuna ilişkin bilgi yoktur. Savcılık soruşturmaları sürecinde bu konularda bilgiye ulaşılabilecektir.
MÜLKON’a bağlı federasyonlar şunlardı:
(I) TÜÇAF, Tüm Çalışanlar Federasyonu (Ankara, Kayseri, Kırıkkale, Çorum, Aksaray, Samsun, Konya,
Kastamonu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kırşehir, Amasya, Sivas ve Yozgat’ta 20 dernek üye).
(II) MİHVER, Marmara İş Hayatı ve Emek Dernekleri Federasyonu (İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Bursa
ve Karabük’te 19 dernek üye).
(III) TÜMÇADEF, Tüm Çalışan Dernekleri Federasyonu (İzmir, Antalya, Manisa, Denizli, Balıkesir,
Kütahya ve Uşak’ta 12 dernek üye).
(IV) GÜÇAF, Güneydoğu Çalışanlar Federasyonu (Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Malatya,
Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin, Antakya, Tarsus, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 15 dernek üye).
(V) DOÇAF, Doğu Çalışanları Federasyonu (Erzincan, Erzurum, Artvin, Ordu ve Ünye’de 5 dernek üye).

