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Yıldırım Koç
Hükümetin Fethullahçı casusluk ve terör örgütüne yönelik operasyonları, yetersiz olmakla birlikte, son
derece önemlidir ve desteklenmelidir. Bu mücadele sürecek. Anlaşıldığı kadarıyla hükümet kendi iç
dengelerini de dikkate alarak bu mücadeleyi programındaki sıraya göre gerçekleştiriyor. Sıranın Fethullahçı
casusluk örgütünün işçi ve memur örgütlenmelerindeki ajanlarına ne zaman geleceğini merakla
bekliyorum.
YAZILARIM
Fethullahçı casusluk ve terör örgütünün sızmaya çalıştığı alanlardan biri de işçi ve memur
örgütlenmeleriydi.
Aydınlık’taki köşemde 15 Temmuz 2016 Amerikancı darbe girişimi öncesinde Fethullahçı casusluk ve
terör örgütünün sendikalardaki çalışmalarına ilişkin çeşitli yazılar yayımladım: Hizmet Hareketinin Pak
Sendikaları (8.4.2014), Fethullahçıların Sendikacılık Anlayışı (19.7.2014), Aksiyon‐İş’in Marifeti (22.7.2014),
Aksiyon‐İş’in Kopyacılığı (26.7.2014), F‐Tipi Sendikaların Durumu (4.8.2014), Hizmet Hareketi’nin İşçi
Dernekleri (9.3.2015 ve 10.3.2015).
Darbe girişimi sonrasında da bu örgütleri teşhir etmeye çalıştım: Fethullahçıların Sendikaları
(23.7.2016), Fethullahçıların Kamu Çalışanları Sendikaları (25.7.2016), Fethullahçıların İşçi Sendikaları
(26.7.2916), FETÖ’cü Sendikalar Kapatılmamalı mı? (30.7.2016), Fethullahçıların İşçi/Memur Dernekleri
(1.8.2016), FETÖ ve Emperyalizmin Sendikacılığa Müdahalesi (2.8.2016), FETÖ ve Sendikacılar (27.8.2016),
Sendikalardaki FETÖ’cüler (18.10.2016).
Fethullahçı casusluk örgütünün doğrudan kontrolü altındaki sendikalar ve dernekler kapatıldı; ancak
henüz dava açılmadı. Halen faaliyette bulunan bazı sendikalarda da Fethullahçı ajanların bulunduğu ileri
sürülüyor. Bu konuda Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan bazı başvurular var.
VATANA VE SINIFA İHANET
Aynı mesleği yapanlar, aynı etnik kökenden veya inançtan olanlar, vb. arasında belirli bir dayanışma
vardır. Ancak vatana ve sınıfa ihanet sözkonusu olduğunda, bu dayanışma sona erer. Hainlerden hesap
sorulması gündeme gelir.
Fethullahçı örgütlenme bir casusluk yapılanmasıdır. Bu nedenle, bu casusluk örgütüyle bağlantılı
sendikacılar mutlaka bedel ödemelidir.
Fethullahçı örgütlenme sermayenin hakimiyetini kurmayı amaçlayan bir yapılanmadır. İşçileri
patronlara ve emperyalistlere köle yapmayı amaçlayarak bu örgütlenme içinde yer alan sendikacılar
mutlaka hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır.
Vatanına ve sınıfına ihanet edenler, meslek dayanışmasından yararlanamaz.
VATANA İHANET EDENLER
Vatana ihanet edenlere karşı izlenecek kararlı tavrın örneğini 1925 yılındaki Şeyh Sait ayaklanması
sonrasında görüyoruz.
1925 yılındaki Şeyh Said Ayaklanmasında önemli rolü olan kişilerden biri, Kürdistan Teali Cemiyeti Başkanı
Seyyid Abdülkadir’di. Birçok kişinin inancına göre, “seyyid”ler, Peygamber torunudur. Seyyid Abdülkadir’in oğlu
Seyyid Mehmet’in idamını Naşit Hakkı (Uluğ) 1932 yılında yayımlanan Derebeyi ve Dersim kitabında şöyle
anlatmaktadır (Hakimiyeti Milliyet Matbaası, Ankara, 1932, s.31‐32): “”Seyit Abdülkadirzade Seyit Mehmet’in
ilmik boynunda iken sesi duyuldu. (...) Seyit Mehmet bağırıyordu: ‘Evladı Resul (peygamber nesli, Y.K.) asılmaz,
Evladı Resulü asan millet iflah olmaz!’ Bu tegalüb (üstün gelmeye uğraşma, Y.K.) ve irtica hırıltısına genç
Türkiye’nin sesi, henüz otuzunu doldurmamış bir zabitin (subayın, Y.K.) ağzından yükseldi: ‘Vatanıma hiyanet
eden Resul de olsa asarım.’ Bu ses manzaraya müstesna bir ulviyet (yücelik, Y.K.) verdi, vatan sevgisi hiyaneti
boğmuştu.”
İşçi sınıfı hareketine sızdırılmış casuslar kanunlarımıza göre hak ettikleri cezaya çarptırılmalı.

