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Amerikancı Fethullah Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün önce Aydınlık’taki
köşemde “İşçi Sınıfının Öncülüğünü Cemaatçilere Bırakalım mı?” başlıklı yazım yayımlanmıştı. Bu yazıda
kendisini “hizmet hareketi” olarak isimlendiren Fethullahçıların Cihan‐Sen Konfederasyonu, Aksiyon‐İş
Konfederasyonu ve Mülayemet Çalışanlar Konfederasyonu (MÜLKON) hakkında çok kısa bilgi verilmişti.
Esasında bu konuda 2014 yılı Temmuz ayında yazdığım yazılarda daha ayrıntılı bilgi yer alıyordu. Ancak
o tarihte FETÖ’nün bir darbe girişimi gerçekleşmediğinden, bu örgütler fazla önemsenmedi. Şimdi ise çok
önemli.
Fethullahçı bu örgütlerde işçiler ve memurlar örgütleniyor.
Bu örgütlerin yöneticilerinin ve üyelerinin Fethullahçı Terör Örgütü ile bağının olup olmadığını
incelemek ve karara bağlamak yargının görevi.
Daha önce birçok kez belirttiğim gibi, sendika var, sendika var. Her sendika işçi sınıfının çıkarlarına
hizmet eden örgütlenme değil. İşçi sınıfını örgütleyerek kontrol altında tutmaya ve işçileri kendi amaçları
için “kullanmaya” yönelik örgütlenmeler de var.
Aksiyon‐İş ve Cihan‐Sen Konfederasyonları ile MÜLKON’un faaliyetlerinin ve ilişkilerinin incelenmesi, bu
konuda güvenilir sonuçlara varmamızı sağlayacak.
Darbe başarılı olsaydı, kısa bir süre içinde Memur‐Sen’in yerini Cihan‐Sen’in, Hak‐İş’in yerini de
Aksiyon‐İş’in alacağından kuşku yok.
Gündemdeki görev, darbecilerin işçi/memur örgütlenmeleri alanındaki yapılarının tasfiyesi.
AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI
Fethullahçıların ilk sendika örgütlenmesi 2012 yılı Nisan ayında başladı.
Eğitim hizmet kolunda çalışan bazı kamu görevlileri Ankara’da Aktif Eğitimciler Sendikası adıyla bir
örgüt kurdular. Aktif Eğitimciler Sendikası’nın tanıtıldığı bir yazıda şöyle deniyordu: “Sonuç olarak hizmet
odaklı bir sendika kurulmuşsa başarılı olma şansı yüzde 100’dür. Çünkü hizmet yaptığı her işi mükemmel
yapar ve başarılı olur.”
Kamudanhaber sitesinin haberinde Aktif Eğitimciler Sendikası konusunda şu değerlendirmeler yer
alıyordu:
“Türkiye’de ilk kez sitemizden duyurulan hizmet gönüllülerinin kurmuş olduğu Aktif Eğitimciler
Sendikası üye çalışmaları için alanlara bile inmeden, teşkilat yapısını bile oluşturmadan 150 üzerinde üye
yaptı.
“Hizmet erleri yapmış oldukları bütün işlerde başarılı olmuşlardır. Hizmetin başarısız olduğu bir tane iş
bile gösteremezler.
“HİZMET GÖNÜLLÜLERİ”NİN SENDİKACILIĞI
“Hizmet gönüllülerinin kurmuş olduğu sendikanın şu an için alanlara inmeme sebebi noktasında her
kesim farklı bir sebep gösterse de, bu konuda son sözü söyleyecek olan Hocaefendi’nin bu hizmet
oluşumuna evet demesinin ardından daha ilk yılında bile çok ses getirecek bir üye sayısına ulaşacağından
hiç kimsenin kuşkusu olmasın...
“Yapmış olduğu her işi mükemmel şekilde Allah rızası gözeterek yapan hizmet erlerinin, sendikacılık
noktasında da çok güzel işlere imza atacağının ve sendikacılık alanına yeni bir soluk getireceğinden
şüphemiz yok.
“Aktifsen’in sadece Eğitim Bir‐Sen’den üye alacağı, Türk Eğitim‐Sen içerisinde hizmete gönül vermiş
üye kalmadığını iddia edenler ise yanılmaktadır. Türk Eğitim‐Sen içerisinden de hatırı sayılır sayıda üye
Aktifsen’e geçecektir.
“Aktifsen’in hizmetin diğer kolları gibi sendikacılıkta da başarılı olacağı hiç tartışılmaz bir gerçektir.
Şöyle ki, Aktifsen teşkilatlanma yapısını oluşturup üye çalışmalarına başladığı andan itibaren 3‐5 yıl
içerisinde yetkiyi alır.”
4 Temmuz 2016 tarihinde açıklandığına göre, Aktif Eğitim‐Sen’in 23.700 üyesi vardı.

