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Yıldırım Koç
Amerikan emperyalizminin Türkiye’ye yönelik en büyük operasyonu, 1960’lı yılların ortalarından
itibaren sistemli bir biçimde örgütledikleri ve devletin en üst düzeylerine kadar
sızdırdıkları/yerleştirdikleri Fethullahçı casusluk ve terör örgütüydü. Bu casusluk ve terör örgütü dört
yıl önce bir ayaklanma girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerimizin ve halkımızın direnişiyle bu
ayaklanma ezildi. Bu casusluk örgütünün orduya, polise, yargıya ve devletin diğer organlarına sızmış
kadrolarının büyük bölümü temizlendi. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en büyük tehlikesini, güvenlik
güçlerimizin ve halkımızın kararlı tavrıyla engelledi. 15‐16 Temmuz 2016 gecesi bu Amerikancı
kalkışmaya karşı mücadele ederken hayatını kaybedenleri ve gazi olanları saygıyla anıyorum.
Benim öğrenmeye ve yazmaya çalıştığım alan, işçiler ve memurlar, bir bütün olarak işçi sınıfı.
Amerikan ve Avrupa emperyalistleri geçmişte işçi ve memur örgütlerine sızdı, buralarda yöneticilik
yapanların bir bölümünü kendisine yandaş kıldı. Ancak ilk kez bir Amerikan casusluk örgütü, işçileri ve
memurları doğrudan örgütlemeye çalıştı. Yönetim kadrolarına sızdığı örgütler de cabası (bu durumda
olan bazı kişiler hakkında yapılan ihbarlar sonuçsuz kaldı).
Dört yıldır devletimizden epeyce Amerikan casusu temizlendi. Davaları devam edenler de var. Tüm
davaları öğrenme gibi bir çabam olmadı; ancak FETÖcü sendikacıları izlemeye çalışıyorum.
Öğrenebildiğim kadarıyla FETÖ’cü sendikaların ve işçi/memur derneklerinin yöneticileri hakkında
kapsamlı bir dava açılmadı. Bu örgütler kapatıldı, ancak yöneticileri yargılanmadı. Belki bunların asker,
polis, hakim/savcı gibi güçlü ve etkili olmadığı düşünülüyor. Ancak işçi ve memur örgütlenmelerinde
görev alan FETÖcülerin de hesap vermesi doğru olacaktır.
Fethullahçı casusluk ve terör örgütünün işçi sendikalarının üst örgütü Aksiyon‐İş, kamu çalışanları
sendikalarının üst örgütü Cihan‐Sen idi. Ayrıca Mülayemet Çalışanlar Konfederasyonu (MÜLKON) da
işçileri ve memurları derneklerde örgütlüyordu.

FETÖCÜ İŞÇİ SENDİKALARI
Aksiyon‐İş Konfederasyonu, 21 Mayıs 2014 tarihinde Pak Maden‐İş, Pak Eğitim‐İş, Pak Taşıma‐İş,
Pak Metal‐İş, Pak Deniz‐İş, Pak Gıda‐İş ve Pak Enerji‐İş sendikaları (bu örgütlerin temsilcileri olarak da
Vedat Öztürk, Abdullah Kayışkıran, Davut Suşehirli, Yavuz Kocaman, Ahmet Gürkan Yalçın, Nazif Yalılı,
Murat Bingöl) tarafından kuruldu.
Aksiyon‐İş’in önemlice sayılabilecek tek örgütü Pak Eğitim‐İş’ti. Bu örgütün 8 binin üzerindeki
üyesi, sendikal mücadelede gösterilen başarıdan çok, FETÖcülerin uzun süredir eğitim alanında
yürüttüğü çalışmaların bir sonucuydu.

FETÖCÜLERİN MEMUR ÖRGÜTLENMELERİ
Fethullahçı casusluk ve terör örgütü ilk olarak 1995 yılında Memurlar Vakfı adıyla bir örgüt
oluşturdu.
Fethullahçı örgütlenmeye bağlı memurlar ve sözleşmeli personel yıllarca Memur‐Sen ve Türkiye
Kamu‐Sen içinde örgütlendiler. Ancak ilk olarak 2012 Nisan’ında ayrı örgütlenme sürecini başlattılar.
Eğitim hizmet kolunda çalışan bazı kamu görevlileri bu tarihte Ankara’da Aktif Eğitimciler Sendikası
adıyla bir örgüt kurdu. Ancak 2013 yılı Şubat ayı başlarında Aktif‐Sen’in faaliyetinin durdurulacağı
yolunda haberler çıktı.
Bu arada çeşitli il ve ilçelerde “aktif memurlar derneği” adıyla dernekler kuruldu. Bu dernekler ve
bazı vakıflar 2013 yılı sonlarında AMEP (Aktif Memurlar Platformu) çatısı altında biraraya geldi.
2013 yılının son ayları ve 2014 yılının ilk aylarında birbiri ardı sıra yeni sendikalar kuruldu.
Fethullahçı örgütlenmenin kurduğu kamu çalışanları sendikalarının isimlerinin ilk sözcükleri “Ufuk”

idi. Kamu çalışanları sendikaları 2014 yılı Şubat ayında da Cihan‐Sen Konfederasyonu’nu kurdu.
Konfederasyon genel başkanlığına Aktif Eğitim‐Sen Başkanı Osman Behçe getirildi.
2014 yılı Temmuz ayında yayımlanan istatistiklere göre, Cihan‐Sen’e bağlı sendikaların toplam üye
sayısı 24.299 idi. Bu toplamın 23.489’u eğitim hizmet kolunda çalışıyordu.

FETÖCÜ İŞÇİ VE MEMUR DERNEKLERİ
Fethullahçı casusluk ve terör örgütünün kurduğu ve yönettiği işçi ve memur derneklerinin üst
örgütü Mülayemet Çalışanlar Konfederasyonu (MÜLKON) idi.
MÜLKON’a beş federasyon üyeydi. Bu federasyonlara bağlı çok sayıda dernek vardı.
(1) TÜÇAF, Tüm Çalışanlar Federasyonu (Ankara, 20 dernek üye).
(2) MİHVER, Marmara İş Hayatı ve Emek Dernekleri Federasyonu (İstanbul, 19 dernek üye).
(3) TÜMÇADEF, Tüm Çalışan Dernekleri Federasyonu (İzmir, 12 dernek üye).
(4) GÜÇAF, Güneydoğu Çalışanlar Federasyonu (15 dernek üye).
(5) DOÇAF, Doğu Çalışanları Federasyonu (5 dernek üye).
Bakalım sendikalar ve dernekler alanındaki Amerikan ajanlarının üzerine ne zaman gidilecek.

