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Yıldırım Koç
Silahlı Kuvvetler’in içine sızmış ve casusluk yapan bir Fethullahçı Cemaat mensubu Türk subayı mıdır?
Silah arkadaşları ona güvenebilir mi?
Emniyet’e sızdırılmış bir FETÖ mensubu Türk polisi midir, Amerikan casusu mu?
Peki, sendikacılık hareketine sızmış bir FETÖ’cü işçi haklarını mı korur, sendikacılık hareketini
Amerika’nın ve mensubu olduğu cemaatin çıkarlarına göre yönlendirmeye mi çalışır?
Bu ve benzeri sorulara verilecek yanıtlar açıktır.
Bu soruların yanıtı, sendikalara sızmış Fethullahçı cemaat mensuplarına yönelik tavrımızın ne olması
gerektiğini açıklar.
ABD emperyalistleri, 1973 yılında Şili’de Allende’yi devirmeye çalışırken, işbirlikçileri olan bazı
sendikacıları kullandılar. Başka ülkelerde de benzeri uygulamalar oldu.
Sendikalara sızmış bazı cemaat mensupları da, Türkiye’de benzer görevleri her an yapabilir.
Bu nedenle, sendikacılık hareketinin cemaatçilerden temizlenmesi günümüzün acil görevleri
arasındadır.
KUMLU HAKKINDAKİ İDDİALAR
Mustafa Kumlu Tes‐İş’in ve Türk‐İş’in genel başkanlığını yaptı. 2013 yılında Türk‐İş Genel
Başkanlığından istifa ederek ayrıldı. Daha sonra kendi sendikasında da aday olmadı.
3 Eylül 2013 günlü Sol Gazetesi’nin ilk sayfasının yarısı Mustafa Kumlu’nun istifasına ayrılmıştı.
Gazetenin manşeti, “Türk‐İş’te AKP Cemaat’in Önünde” idi. Manşetin altında da şu yazı yer alıyordu:
“Türk‐İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu dün istifasını açıkladı. Kumlu, Abdullah Gül’e ve Gülen Cemaati’ne
yakın bir isim olarak biliniyordu. Yerine gelmesi beklenen Ergün Atalay ise Başbakan’ın yakın arkadaşı.”
Gazetenin ikinci sayfasının tümü bu konuya ayrılmıştı. Haber başlığı, “Türk‐İş’te Cemaat pürüzü aşıldı”
idi.
Mustafa Kumlu bu haberi tekzip etmedi. Daha sonraki günlerde Tes‐İş’in Kayseri Şube Kongresi’nde
yaptığı konuşmada, “cemaatle ilişkide olduğum, cemaate bağışta bulunduğum ileri sürüldü” dedi; ancak
bunların doğru olmadığını açıkça ifade etmedi. (kayserihaber.com/guncel‐haber/kumlu‐icini‐doktu.htm)
Mustafa Kumlu’nun Fethullahçı cemaatle ilişkisinin olup olmadığını, kendisinin veya eşinin Fethullahçı
bir vakfa maddi katkılarda bulunup bulunmadığını bilebilecek durumda değiliz.
SENDİKALARDA KİMLER FETÖCÜ
Fethullahçı terör ve casusluk örgütü mensuplarının hangi kılıklara girebildiği açığa çıktıkça, Amerikan
emperyalistlerinin işçi ve kamu çalışanı örgütlenmesinde bu casuslardan yararlandığı konusunda kuşku
kalmıyor. Bu görevlilerin açık oynadığı bazı durumlar biliniyor. Asıl tehlikeli olan, sendikalara sızmış
unsurlardır.
Fethullahçıların Zaman Gazetesi 2007 yılı sonunda sendikalara karşı bir kampanya başlattı; bazı haklı
eleştirilerin de yer aldığı iddialarda bulundu. 25 Aralık 2007 günkü Zaman’da öne çıkarılan bir haberde
sendikaların 10 yıldır devlet denetimi görmediği belirtiliyordu. 26 Aralık’taki Zaman’da da “İstemezükçü
Anlayıştan Sıyrılıp Çözümün Parçası Haline Gelelim” başlığı altında sendikalara yükleniliyordu. O tarihlerde
Türk‐İş Genel Mali Sekreteri olan Ergün Atalay, bu yıpratma girişimlerine, 28 Aralık 2007 tarihli Zaman’da
yayımlanan “Sendikaları Yıpratmak, Örgütlü Demokratik Toplumun Ortadan Kalkmasına Zemin Hazırlar”
başlıklı uzun yazısıyla yanıt vermişti.
Fethullahçı terör ve casusluk örgütünün sendikalara yönelik girişimlerinin epeyce eskiye gittiği
ortadadır.
Kısa bir süre önce Türk‐İş’e bağlı bir sendikanın bazı yöneticilerine ilişkin iddialar içeren bir dosyanın
ilgililere verildiğini duydum.
Bakalım sendikalardaki casuslara sıra ne zaman gelecek!

