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Yıldırım Koç
Eskiden “çaşıt” denirdi. Günümüzde “ajan” sözcüğünü de kullanıyoruz. Ancak “casus” sözcüğü daha bir
çarpıcı. “Çaşıt”ı bilen az. “Ajan” sözcüğünün ise casusluk dışında başka anlamları olayın önemini örtüyor.
Türkiye sendikacılık hareketine sızmış yabancı casuslar var.
Bu casuslar ne yapıyor?
Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin toplumsal süreçlerde artan rolünü iyi bilen emperyalist
ülke istihbarat servisleri, bu hareketin yapısını ve dinamiklerini önce anlamaya, sonra da etkilemeye,
yönlendirmeye ve kullanmaya çalışıyor.
Casusların görevi bu.
Casuslar kim?
Esasında biraz düşünüldüğünde ve araştırıldığında kolayca belirlenebilecek kişiler.
Örneğin, eğer bir emperyalist devlet bir kuruluşun tüm giderlerini karşılıyorsa, bu örgütün tüm
elemanlarına “potansiyel casus” gözüyle bakmak mümkün. Emperyalist devlet, kaz gelmeyecek yere
bırakın tavuğu, tek yumurtayı bile vermez. Eğer yumurta veriyorsa, eğer çeşitli vakıflar veya kuruluşlar
aracılığıyla para dağıtıyorsa, mutlaka kafasında bir kaz vardır. Eğer işçi sınıfı ve sendikacılık hareketine para
veriliyorsa, emperyalistlerin kafasındaki kaz da yukarıda belirttiğim amaçlardır.
Emperyalist devletlerin parasıyla Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlar, potansiyel casusluk
yuvalarıdır.
Bu kuruluşlarda görev yapanların önemli bir bölümü, kendi istihbarat örgütleriyle işbirliği içinde çalışan
kişilerdir, casuslardır.
Geçtiğimiz haftalarda Molly McGrath isimli bir Amerikalı’dan söz etmiştim. Epeyce bir süredir
Türkiye’de yaşayan ve işçi hareketi üzerinde “çalışmalar yapan” bu kişi, bazı kişilere bir ileti göndererek,
“Yıldırım Koç bana emperyalist casus diyebilir” dedi ve bana protesto iletisi gönderilmesi çağrısı yaptı.
Çağrısında şunu söyledi: “Eğer ileti gönderirseniz, lütfen bu casusluk lafı konusundan veya başka bir
konudan söz etmeyin.”
Amerikan emperyalistlerinin parasıyla finanse edilen Dayanışma Merkezi veya Amerikan
emperyalizminin savunucusu Amerikan Sendikalar Federasyonu’nun (AFL‐CIO) görevlisi olarak gözüken bu
kişi, kendisinin casusluğuna ilişkin iddialara karşı çıkmıyor. Halbuki ben öyle bir iddiada da bulunmamıştım.
Allah söyletmiş.
Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesinde işçi sınıfının büyük rolü ve önemi olacak.
Türkiye’nin bütünlüğünü/bağımsızlığını savunan cumhuriyetçi/demokrat güçlerin ve işçi sınıfının
düşmanları aynıdır; emperyalizmdir. Çıkarlar da ortaktır. Düşmanları ve çıkarları aynı ve ortak olanların
ortaklaşması, bütünleşmesi de kaçınılmazdır.
O zaman casusların görevleri artıyor.
Bu ortaklık ve bütünleşme nasıl önlenir?
Casusların bugünkü öncelikli görevi budur.
Bazı sendikacılar yurtdışı gezilerine götürülür.
Bazı sendika uzmanlarına projeler verilir.
Bazı kişilerin çocuklarına yurtdışında burs bulunur.
Sendikacıların ve sendika uzmanlarının zaafları belirlenir ve belgelenir; gerektiğinde bu kişileri yola
getirmek için istihbarat teknolojisinin en gelişkin ürünlerinin sağladığı bilgi ve belgeler kullanılır.
Eline, beline, diline sahip olamayanların açıkları dosyalanır.
Casuslar bazı işler için bazı kişileri maaşa bile bağlar.
Casuslara iş yapanların bir bölümü de bunu “enternasyonalist dayanışma” veya “küresel saldırıya karşı
küresel direniş” zanneder.
İşçi sınıfı mücadelesi yükseldikçe ve bağımsız/demokratik cumhuriyet savunucularıyla ortaklık eğilimi
güçlendikçe, çeşitli görünümler altındaki casusların faaliyeti daha da yoğunlaşacak.
Casuslarla ve onların işbirlikçileriyle mücadele günümüzün öncelikli görevlerindendir.

