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TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Dr.Naci Ünsal, kısa bir süre önce TÜRK-İŞ tarafından 
yayımlanan Sendikal Notlar kitabında DİSK’in kuruluş sürecini de şöyle anlatıyor: “Türk-İş’ten ihraç 
edilen Basın-İş, Maden-İş, Lastik-İş sendikaları Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu kurdular.” 
Bu yazılanlar hatalıdır.  
 
Önce yaygın bir yanlışı düzelteyim. DİSK’in adı, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’dur, 
yalnızca Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu değil. 
 
Önemli hata, DİSK’i kuran sendikalardan üçünün Türk-İş’ten ihraç edildiği iddiasıdır. 
 
Basın-İş, Maden-İş ve Lastik-İş Sendikaları 12 Şubat 1967 tarihinde genel kurullarını olağanüstü 
olarak topladılar ve TÜRK-İŞ üyeliğinden ayrıldılar. Bu üç sendika, Türkiye Gıda-İş ve Türk Maden-İş 
sendikalarıyla birlikte 13 Şubat 1967 günü DİSK’in kurulmasına ilişkin dilekçeyi İstanbul Valiliği’ne 
vererek yeni bir örgüt oluşturdular. TÜRK-İŞ Onur Kurulu’nun 13 Şubat 1967 tarihinde aldığı ve 14 
Şubat 1967 günü duyurduğu kararının hiçbir hükmü yoktur; çünkü 13 Şubat tarihinde bu sendikalarla 
TÜRK-İŞ arasında bir üyelik ilişkisi yoktur.  
 
Bu vesileyle, Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler1 ile Basın-İş Sendikası Genel 
Başkanı İbrahim Güzelce’nin2 TÜRK-İŞ’e yazdıkları mektupları aşağıda sunuyorum (Bu belgeler 
bugüne kadar hiçbir yerde yayımlanmamıştır): 

 
 

967/577                                                                                                                                                  16.2.1967 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Seyfi Demirsoy 
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Halil Tunç 
 
“İlgi: 14.2.1967 gün ve 67/596–4/7 sayılı yazınız. 

 “Türk-İş Onur Kurulu, diğer sendikalarla birlikte güya (?) sendikamızı da kesin olarak ihraç etmiş. Buna dair 
gönderdiğiniz tebligatı aldık ve güldük. 

“Yalnız hayretimizi mucip olan bir husus oldu: 
“Sendikalarımız, 12 Şubat 1967 tarihinde yaptığı kongrelerde Türk-İş üyeliğinden ayrılma kararlarını 

aldılar. Türk-İş Ana Tüzüğü emrettiği, ve daha önce bu kongreden size haber verdiğimiz halde, işçilerin 
karşısına bizzat gelip konuşmadınız. Fakat, I. Bölge Temsilcisi unvanını taktığınız İsmail Topkar orada idi. 
İşçiler Türk-İş’i ve kendisini yuhâlâdıkları için orada konuşma imkânını bulamadı. Diğer yandan buna rağmen, 
Kongrelerin Türk-İş üyeliğinden ayrılma kararlarını acele size bildirmesi gerekiyordu. 

“Daha buna benzer bir sürü haber alma kaynaklarınız varken, nasıl oldu da 13 Şubat 1967 tarihinde, yani 
Türk-İş üyeliğinden ayrılma kararlarının alındığı Kongrelerden bir gün sonra, sanki Türk-İş üyeliklerimiz devam 
ediyormuş gibi Sendikalarımız hakkında ihraç kararları alma gafletine düşüyorsunuz. 

“Size hemen, bu Türk-İş Onur Kurulu kararlarının hükümsüz ve hiçbir mana taşımadıklarını bildirmek 
isteriz. Zira 13 Şubat 1967 tarihinde Sendikamızın Türk-İş üyeliği diye bir husus mevzubahis değildir. 

“Bunun bir oyun olduğunu biliyorsunuz ve onun için de içinizin içinizi kemirmekte olduğundan eminiz. 
İçinizin içinizi kemirmesinden kurtulmak istiyorsanız, artık bu oyunlara son vermek gerek. 

“Ve size son tavsiyem şudur ki, hiç aklınızdan çıkmayan ve her zaman söylediğiniz gibi, Türk işçi sınıfını 
temsil eden bir koltukta oturabilmeniz, ancak, Türk işçi sınıfı yararına bir eylemle olur. Her türlü eyleminden 
daima iç ve dış sömürücülerin yararlandığı insanlar, Türk işçi sınıfını temsil ettiklerini iddia edemezler ve 
oturdukları koltuk da, Türk işçi sınıfını temsil eden bir makam değildir.” 

Genel Başkan 
Kemal Türkler 

(imza) 

 

 

                                                 
1 Maden-İş’in TÜRK-İŞ’e 16.2.1967 gün ve 967/577 sayılı yazısı, 1 s. 
2 Basın-İş Sendikası’nın TÜRK-İŞ’e 17.2.1967 gün ve 1796 sayılı yazısı, 1 s. 



 

1796                                                                                                                                                       17.2.1967 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Seyfi Demirsoy  
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Halil Tunç 
 
“İlgi: 14.2.1967 gün ve 67/596 4/23 sayılı yazınız 

“İlgili yazınızdan anladığımıza göre, Türk-İş Onur Kurulu, diğer dört kardeş sendika ile birlikte, 14.2.1967 
tarihinde Sendikamızı da üyelikten ihraç etmiştir. 

“Aslında bu beş kuruluş, sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, 12.2.1967 tarihinde yaptıkları ortak bir toplantı ile, 
bütün kamuoyu ve dünyaya Türk-İş balonunu ve bu balonun ardında yatan gerçekleri duyurarak, Türk-İş 
üyeliğinden ayrıldıklarını bildirmişlerdir. Durum böyle olmasına rağmen; 

“Aklınız sıra oyununuzla elde etmek istediğiniz sonuç şudur: 
“Kamuoyunu aldatacak, Türk işçisinin gerçek temsilcisi olan DİSK’in kuruluşunu, ihraç edilme sebebi ile 

doğan bir kuruluş olarak damgalayacaksınız. Ve böylece, AID’ye karşı olan sorumluluğunuzu izaha 
çalışacaksınız. 

“AID isimli iğreti ayaklarınızla Türk işçisinin göğsünün üstüne basabilmek ustalığını da ancak bu şekilde 
devam ettirebileceksiniz. 

“Aksi halde, AID sizi ayakta tutan milyonluk bağışlarını, işçiye dayanmayan boşluğunuzu öğrenerek derhal 
kesebilir. Gerçekten AID’den veya başka teşekküllerden de yığın yığın para alsanız, Türk işçisine 
dayanmadığınız için gene yere serileceksiniz.  

“Şair: “Beni bu havalar mahvetti” demiş. Sizi de Türk işçisinin çıkarları aleyhinde oynadığınız böylesi 
oyunlar mahvetti. 

“Artık durumunuzu bilin, kimliğinizi tanıyın. Bunu yapamadığınız, bir türlü yapmak istemediğiniz içindir ki, 
DİSK kuruldu. Ve DİSK sizin gerçek yüzünüzü işçiye göstermeye yarayan bir ayna olacaktır.”  

Genel Başkan 
İbrahim Güzelce 

(Resmî Mühür ve İmza) 

 
 


