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Yıldırım Koç
Türkiye epeyce bir süredir ABD ile bir savaş yaşıyor. Fetullahçı terör örgütü, bu savaşta ABD
emperyalizminin casusluk ve operasyon aletidir.
Fetullahçı Terör Örgütü tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gizli hücreler oluşturmakla yetinmedi,
işçileri ve memurları da sendika ve derneklerde örgütlemeye çalıştı.
FETÖ’nün gizli yapısının legaldeki uzantısı olan işçi ve kamu çalışanı sendikaları ve dernekleri kapatıldı.
Ancak halen faaliyette bulunan bazı sendikalarda da Fetullahçı casus şebekesinin gizli örgütlenmeleri
herhalde vardır. Bu gizli hücreler de açığa çıkarılmalıdır.
EMPERYALİSTLERİN İŞÇİLERLE İLGİSİ
Bu olgunun tekrar ortaya çıkardığı bir gerçek, emperyalizmin Türkiye’de işçi sınıfı üzerinde etki sağlama
çabalarıdır.
1963 yılında Latin Amerika’da küçük bir ülke olan Guyana’da başbakanlığa Cheddi Jagan isimli bir
Marksist seçildi. CIA, Uluslararası Kamu Görevlileri Sendikaları Federasyonu’nu da kullanarak, bu ülkede
Jagan karşıtı bir sendika örgütledi, karışıklıklar çıkardı ve genel grev yapılmasını sağladı. (Philip Agee, CIA
Diary, s.293‐294)
Şili’de Salvador Allende 1970 yılında devlet başkanlığına seçildi. Allende, ABD emperyalistlerinin
çıkarlarına aykırı uygulamalara başlayınca CIA 9 Ekim 1972 tarihinde “Eylül Planı”nı uygulamaya başladı.
CIA’nın verdiği 2 milyon dolar, 165 taşımacılık şirketinin ve bu şirketlerde çalışan 40 bin kamyon şoförünün
greve gitmesini sağladı. Allende’nin de öldürüldüğü darbenin altyapısının hazırlanmasında CIA’nın
etkilediği bazı sendikalar kullanıldı.
Polonya’da Dayanışma Sendikası’nın politikalarının belirlenmesinde de CIA’nın dolaylı etkisi ve katkıları
oldu.
Emperyalist güçlerin ilerici ve anti‐emperyalist hükümetleri devirmek için işçi sendikalarını
kullanmasının bunlar dışında da çeşitli örnekleri vardır.
FETÖ’NÜN ÇABALARI
Fetullahçı terör ve casusluk örgütünün işçi ve kamu çalışanları örgütlenmesi bu genel projenin bir
parçasıdır.
Emperyalistlerin temel amaçlarından biri, toplumsal ve siyasal gelişmeleri etkileme gücü giderek artan
işçi sınıfının ülke çıkarları ve kendi sınıf çıkarları doğrultusunda bir tavır almasını önlemektir.
Bunun yollarından biri, Fetullahçı terör ve casusluk örgütünün girişimleridir.
Peki, emperyalizmin bu alandaki çabaları bunlarla sınırlı mıdır?
Avrupa Birliği emperyalizminin bu alandaki çabaları da unutulmamalıdır.
ABD emperyalist bir güçtür; Avrupa Birliği de (yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen) emperyalist bir güçtür.
Türkiye, günümüzde ağırlıklı olarak ABD emperyalizmiyle doğrudan mücadele içinde.
Ancak Avrupa Birliği’nin ve AB üyesi önde gelen devletlerin Türkiye’ye yönelik politikalarının dostça
olduğunu söylemek de olanaksız.
Emperyalizme karşı İkinci Kurtuluş Savaşımızın yaşandığı günlerdeyiz. ABD ve AB devletleriyle doğrudan
veya dolaylı biçimde para ilişkisi kuran sendikalar, yarın bir gün sorun yaşayabileceklerini unutmamalıdır.
NOT
30.7.2016 günlü “FETÖ’cü Sendikalar Kapatılmamalı mı?” yazıma ek: 12 Eylül Darbesi sonrasında DİSK
ve DİSK’e bağlı sendikaların ve bazı bağımsız sendikaların faaliyeti durdurulmuş; ancak bunlar
kapatılmamıştı. Bunların yanı sıra sıkıyönetim mahkemeleri tarafından kapatılan bazı bağımsız sendikalar
da oldu. Örneğin, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 no.lu Askeri Mahkemesi, 8.3.1982 günlü kararıyla
Bank‐İş Sendikası’nı kapattı, sendikanın bazı yöneticilerini 10 sene 8 ay ağır hapis, diğer bazı yöneticilerini
ise 6 sene 8 ay ağır hapis cezasıyla cezalandırdı. Ceza Askeri Yargıtay tarafından da onaylandı ve
hükümlüler hapis cezalarını yattılar.

