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Geçen ay eşim Canan Koç’la DİSK Tarihi, Efsane mi Gerçek mi? isimli kitabımız Epos 
Yayınları’ndan yayımlandı. İkimiz de 12 Eylül öncesinde DİSK’e bağlı Maden-İş 
Sendikası’nda çalışmıştık. TKP’nin DİSK’i ele geçirme sürecini ilk elden yaşayanlardanız. 
1980’li yılların başlarından itibaren de DİSK’in tarihi üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda da 
elimizde hemen hemen her türlü belgenin olduğunu söyleyebilirim. TÜRK-İŞ’te de çalışmış 
olmanın getirdiği bir avantaj ise, TÜRK-İŞ arşivlerinde bu konudaki bilgi ve belgelere de 
erişebilmekti. DİSK’in 1963-1980 dönemi tarihini, önce ne olduğunu, sonra da bunların niçin 
ve nasıl olduğunu anlamaya yönelik bir anlayışla yazmaya çalıştık. Mümkün olduğunca çok 
belge verdik. Bazı belgeler ilk kez bu kitapta yayımlandı. DİSK’in tarihine ilişkin yaygın kabul 
görmüş bazı düşüncelerin doğru olmadığını da anlatmaya çalıştık.  
 
Vatan Gazetesi’nden Sayın Şule Türker, gazetenin 7 Eylül 2008 tarihli nüshasında “DİSK’i 
ABD mi kurdurttu?” başlıklı bir yazı yayımladı ve kitabımızı tanıttı. Yazıda, DİSK’in kurulma 
sürecinin Sovyetler Birliği ve Türkiye Komünist Partisi’nin politikalarıyla çeliştiği ve ABD’nin 
politikalarıyla uyumlu olduğu belirtiliyordu. Gerçekten de böyledir. Sovyetler Birliği Komünist 
Partisi’nin 1960 yılında Moskova’da düzenlediği ve dünyadaki tüm komünist partilerinin 
katıldığı büyük toplantıda alınan kararlarda sendikal birlik savunulmuştur. Ayrıca, Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi’nin 1961 yılında toplanan 22. Kongresi’nde kabul edilen yeni program 
da aynı ilkeyi kabul etmiş, komünistlerin işçi sınıfının en geniş sendikal birliğini sağlaması için 
çaba göstermesi gerektiği anlayışı benimsenmiştir. Türkiye Komünist Partisi de 1962 yılından 
itibaren bu anlayışı savundu. 1962 yılında Türkiye İşçi Partisi’nin başına getirilen Mehmet Ali 
Aybar, genellikle zannedildiğinin aksine, Türkiye Komünist Partisi’nin en önemli üyelerinden 
biridir. Sadun Aren, Behice Boran ve Nihat Sargın da bu tarihlerde Türkiye Komünist 
Partisi’nin üyesidir. Diğer bir deyişle, TKP 1962 yılının ilk aylarında TİP’in yönetimine 
geçmiştir ve sendikal birliği savunmaktadır. Kitabımızda bunları çok daha geniş bir biçimde 
ve belgeleriyle anlattık. 1962 yılında bu değişikliklere karşı ABD’nin politikalarının nasıl 
formüle edildiğini ve sosyalistleri sendikalarda tecrit etmek için nasıl bir çizgi izlendiğini ele 
aldık.  
 
Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihini bu etmenler dikkate alınmadan anlamak 
olanaklı değildir.  
 
Kitapta ayrıca Kemal Türkler, Rıza Kuas ve İbrahim Güzelce ile ilgili de önemli belgeler 
yayımladık. Bazı çevreler bu üç sendikacıyı öve öve göklere çıkarıyorlar. Böyle olmadığını, 
hepsinin de katkıları kadar yanlışları olduğunu ve DİSK’i DİSK yapan olumlu özelliklerin DİSK 
içinde etkili olan ve birçoğumuzun adını bile hatırlamadığı komünistlerin çabalarının sonucu 
olduğunu anlatmaya çalıştık. Kitap yayınlanınca yayıncımız kitaptan bir adedini DİSK Genel 
Başkanı Süleyman Çelebi’ye gönderdi. 
 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi bu kitaba çok kızdı. Vatan Gazetesi’nden Sayın Şule 
Türker’in yazısının ardından yayınlanan açıklamasında, DİSK Tarihi, Efsane mi Gerçek mi? 
isimli kitabımızdaki bilgiler için “hiçbir belgeye ve bilgiye dayanmıyor” iddiasında bulundu. 
İddiaların tamamının yalan olduğunu söyledi. “Bunların hepsiyle ilgili dava açtık ve açtığımız 
tüm davaları kazandık,” dedi. Benim için de, “bu kişi sendikacı kimliğinin yanında Aydınlık 
Dergisi yazarı, aynı zamanda Ulusal Kanal’da program yapıyor. Kendisinin bize karşı bilinen 
ve belli bir duruşu var,” bilgilerini ekledi. Öncelikle bir noktayı belirtmek istiyorum. Ben 15 
yıldır Aydınlık’ta yazı yazmaktan ve 2 yılı aşkın süredir Sayın Mehmet Akkaya ile birlikte 
Ulusal Kanal’da Sınıf Gözüyle programını yapmaktan onur duyuyorum. Aydınlık’ın ve Ulusal 
Kanal’ın gerçekleri dile getirme çizgisinin Süleyman Çelebi’yi rahatsız etmesini de normal 
karşılıyorum.  



 
Süleyman Çelebi’nin bu iddialar doğru değildir. 680 sayfalık kitabımızdaki tüm tespitler ve 
iddialar belgelerle kanıtlanmıştır ve belgeler kitapta sunulmuştur. Süleyman Çelebi’nin kitabı 
okumadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, bu iddialarımız konusunda Süleyman Çelebi bizlere hiçbir 
dava açmamıştır; doğal olarak açılmayan davaların kazanılması da söz konusu değildir. 
Süleyman Çelebi, genel başkanlığını yaptığı örgütün tarihini öğrenmek ve saygınlık 
kazanmak istiyorsa, doğruları kabullenmek durumundadır. Anlaşıldığı kadarıyla bu tarihi 
kendi öğrenmeye niyetli değildir. Aydınlık’taki köşemden ve Ulusal Kanal’daki 
programımızdan yararlanarak DİSK’in gerçek öyküsünü DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi’ye ben öğreteceğim. İddialarımızın yalan olduğunu söylemenin, görüşlerimizin hiçbir 
belgeye ve bilgiye dayanmadığını ileri sürmenin ne anlama geldiğini de o zaman öğrenecek. 
 


