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Yıldırım Koç
“Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler” sözü “çingenenin merdi yiğitliğini anlatırken
hırsızlığını söyler” anlamına geliyor.
Amerikan emperyalistleri bir ülkeye girerken, yalnızca askerleriyle değil, Soros’la, projeleriyle,
“işçi temsilcileriyle” filan girer.
Amerikan işçi sınıfı ve sendikaları, Amerikan emperyalizminin destekçisidir.
Amerikan işçi sınıfı ve sendikaları, ücretlerini artırmak ve çalışma koşullarını geliştirmek için
Amerikan emperyalizminin başka ülkelerden kaynak aktarmasını temel anlayış olarak kabul etmiştir.
Paylaşılacak pasta küçüldüğünde işçi hareketi iki seçenekle karşı karşıya kalır. Ya mevcut pastadan
daha fazla pay almak için kendi sermayedarlarıyla mücadele edecektir; ya da kendi sermayedarlarıyla
işbirliği yaparak, başka ülkelerin sömürülmesinden elde edilen kaynaklarla, paylaşılacak pastayı
büyütmeye çalışacaktır.
Emperyalizm döneminde Amerikan işçi sınıfının ve sendikalarının genel politikası ikincisidir.
Ayrıca aktif ajanlık, casusluk vardır. ABD işçi örgütlerinde yer alan bazı istihbarat ajanları işçilerin
ilişkilerini kullanır. Amerikan sendikalarının uluslararası ilişkiler görevlileri arasında çok sayıda
istihbarat ajanı vardır.
Hele hele tüm çalışmaları ABD devlet parasıyla finanse edilen “işçi örgütü görünümlü” paravan
yapılarda bu istihbaratçılar iyice çoktur; ağırlıktadır.
ABD’deki merkezi işçi örgütü olan AFL‐CIO, Amerikan emperyalizminin tüm önemli saldırılarını
desteklemiş ve desteklemekte olan bir sendikal merkezdir.
AFL‐CIO’nun ABD devletinin parasıyla kurduğu ve işlettiği Dayanışma Merkezi ise “uluslararası
dayanışma” görünümü altında çalışır. Tabii, yerseniz. Bazıları bunu yer. Ya bu ilişkiden bir avanta
yedikleri için bu yalanı da yerler veya yer gözükürler; ya da salaklıklarından.
Türkiye’de bir süredir sendikal piyasada ortalarda dolaşan Molly McGrath isimli bir Amerikalı kadın
var. Dayanışma Merkezi ile ilişkisi olmuş; şimdi de AFL‐CIO’nun uluslararası ilişkiler birimi ile
bağlantılıymış. Bunu bana yazan, onun yakın arkadaşı Devrim Duman.
Molly geçen gün bazı kişilere bir ileti göndermiş. İletide, Yıldırım Koç “bana emperyalist casus
diyebilir” dedikten sonra, Dayanışma Merkezi’nden atılmadığını, kendisinin ayrıldığını söylüyor. Sonra
da bana ve Aydınlık’a ileti gönderilmesi için çağrı yapıyor. Eylem Yıldızer adında biri böyle bir ileti
gönderdi de. Ancak Molly yazısını şöyle bitiriyor: “Eğer ileti gönderirseniz, lütfen bu casusluk lafı
konusundan veya başka bir konudan söz etmeyin. Yalnızca benim işten atılmadığımı ve bunun
düzeltilmesi gerektiğini söyleyin.”
Kadının yazdıklarına bakın! Ben ona “ajan” demedim; ancak o öyle algılıyor ve buna karşı çıkmıyor;
bu konunun gündeme getirilmemesini istiyor.
Dayanışma Merkezi isimli paravan istihbarat örgütünden atılsan ne olur, sen kendin ayrılmış olsan
ne olur!
Esasında, itibarını korumak için “atılmış olmak” daha işine gelirdi. AFL‐CIO’nun uluslararası ilişkiler
bölümünde çalışmak farklı mı?
Kim ajan bilmek mümkün değil; ancak buraların ajan kaynadığını biliyoruz.
Sendikacılar, sendika uzmanları ve yetkililer şu soruları sormalıdır:
Molly Türkiye’de ne zamandır, hangi amaçla kalmakta; geçimini nasıl sağlamaktadır?
Dostları kimdir? Dostları ne iş yapmaktadır?
Hangi sendikalarda kimlerle düzenli ilişki içindedir?
Herhangi bir sendikaya ABD’den kaynak veya proje sağlamış mıdır?
Molly’ye kimler yardım etmekte, destek vermektedir?
Böyle başkaları da var mıdır?
Güneşin altında hiçbirşey gizli kalmasın!

