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Yıldırım Koç
ABD emperyalizmi bir ülkeye yalnızca füzeleri ve askeriyle girmez. Amerikan istihbarat örgütü bu
ülkedeki çeşitli kurum ve kuruluşları etkileyecek, yönlendirecek, bu kuruluşlar hakkında bilgi
toplayacak çalışmalar da yürütür. İstihbarat örgütlerinin hedef kitlesi içinde sendikalar da vardır.
1972 yılından beri sendikalarla ilgileniyorum. Bu nedenle her ay iki üç kişi, yüksek lisans veya
doktora tezleri konusunda görüşmek ister. Görüşürüz. Görüştüğüm kişilerin kimliğini araştırma
olanağım yok. Anadolu’da “kavun değil ki dibini koklayıp anlayayım” diye bir laf vardır. Size gelirler,
sendikacılık konusunda zaten çeşitli yerlerde yazmış olduklarınızı anlatırsınız. Giderler.
Dört beş yıl önce ABD’de tez yazdığını söyleyen Devrim Duman isimli bir kadın aradı. Geldi.
ODTÜ’de kantinde konuştuk. İşçi hareketine ilişkin sorular sordu. Ben yanıtladım.
2009 yılı Kasım ayı ortalarında Orman‐İş Genel Başkanı Baki Başkan aradı. Üyesi bulundukları
İnşaat ve Ağaç Enternasyonali’nden (BWI) birilerinin geleceğini, bir proje önerdiklerini söyledi.
Toplantıda benim de bulunmamı istedi. Gittim. Toplantıda karşıma eskiden beri tanıdığım Marion
isimli bir Alman ve Devrim Duman çıktı. Önerilen, AB emperyalistlerinin parasıyla proje yapmaktı.
Devrim Duman projeciliğe başlamıştı. Orman‐İş o tarihte ciddi bir para sıkıntısı yaşıyordu. Baki
Başkan, bu sıkıntıya rağmen, yabancı devletlerin parasıyla gerçekleştirilecek bir projede yer
almayacaklarını açıkladı.
Devrim Duman’ın daha sonra da proje girişimleri oldu.
Bir süre sonra Devrim Duman’ın Tümtis Sendikası’na girdiğini duydum. Tümtis yöneticilerinin
sendikal ve siyasal çizgisini biliyorum. Gerçekten şaşırdım.
Devrim Duman’ın Tümtis’ten sonraki yeri Türk Metal oldu. Türk Metal’de Dış İlişkiler Sorumlusu
yapıldı. Halen orada çalışıyor.
Geçen hafta ABD emperyalistlerinin sendika görünümü altındaki istihbarat ağı Dayanışma
Merkezi’den söz etmiştim. Dayanışma Merkezi yetkililerinin Türk Metal Dergisi’nde yayımlanan
fotoğrafının bir tarafında Devrim Duman duruyordu.
11 Temmuz 2012 tarihinde Molly McGrath isimli Amerikalı bir kadından bir ileti aldım. Bir
arkadaşım aracılığıyla benimle görüşmek istediğini belirtiyordu. İstanbul’da yaşıyormuş. İkiz kardeşi
de Ankara’daymış ve bir Türk’le evliymiş. Türkiye’de sendikalar konusunda çalışıyormuş.
12 Temmuz günü buluştuk. Kızkardeşi de geldi. Devrim Duman’ın arkadaşıydı. 2 saat kadar
Türkiye’deki sendikalar konusunda konuştuk. Bana Dayanışma Merkezi’ni bilip bilmediğimi sordu.
Ben de biraz bildiğimi, 1990’lı yılların başlarında kurulduğunda Barbara isimli bir kadının bu projenin
başına geçirildiğini söyledim. Barbara’nın şimdi ABD Devlet Bakanlığı’nda çalıştığını söyledi.
Dayanışma Merkezi isimli ABD devlet örgütünün temsilcilerinin Türk Metal’e yaptıkları ziyaret
sırasında çekilen resmin en solunda Devrim Duman, en sağında Molly McGrath yer alıyordu.
3 Aralık 2012 günlü Aydınlık’ta “Amerikalılar Yeniden Sendika Piyasasında” başlıklı bir yazım
yayımlandı. Bu yazıda bu iki kadının isimleri geçmiyordu. 5 Aralık’ta Molly McGrath bana haddini aşan
ve terbiye sınırlarını zorlayan bir ileti gönderdi. Bu arada, Dayanışma Merkezi temsilcilerinin yalnızca
Türk Metal’le değil, Hava‐İş, Tümtis, Tekgıda‐İş, Teksif ve Türk‐İş’le de görüştüklerini bildirdi. Bu
görüşmeler, ABD emperyalistlerinin sendikalarımızla ilgisinin epey kapsamlı olduğunu kanıtlıyor.
Devrim Duman da gönderdiği iletide bana sendikacılık tarihi dersi vermeye yeltendi.
Peki, kim bu kadınlar?

