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Türk‐İş’in internet sitesinde “eylemler” bölümünü açarsanız, şöyle bir yazı göreceksiniz: “22 Aralık
1962: TÜRK‐İŞ, Ankara Tandoğan Meydanı’nda ikinci büyük mitingini yaptı. Türkiye’deki işçi sınıfının
hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunabilmesi için uyarı nitelikli yapılan bu miting büyük bir yankı
uyandırdı.”
22 Aralık 1962 günü yapılan mitingin adı, “Komünizmi Tel’in Mitingi”dir (Tel’in=Lanetleme). Türk‐İş
Genel Merkezi tarafından düzenlenen ilk miting, ABD emperyalizminin politikalarına uygun bir
biçimde, komünizmin lanetlenmesi konusundadır.
Türk‐İş’in miting çağrısı şöyleydi (sözcük yanlışları düzeltilmemiştir):
“Milletçe düşmanı bulunduğumuz kominizmi ve demokrasiye aykırı davranışları tel’in maksadıyla
22 Aralık 1962 Cumartesi günü saat 14.00’de Tandoğan Meydanında bir miting tertip etmiş
bulunmaktayız. Türk‐İş’in bu mitingi kominizme ve demokrasiye karşı davranışlara açtığı savaşın bir
başlangıcı olacaktır. Türk işçisi bundan böyle kominizmle amansız savaşa and içmiştir.
“Türk işçisi milletin bekasını, vatanın selametini, refah ve yükselmenin sırrını demokrasi ülküsünde
görmektedir. Çeşitli maskelere bürünerek aramıza sızmak isteyen kızılların, yurtta çekilmekte olan
iktisadi sıkıntıyı, geçirmekte olduğumuz siyasi buhranları istismar ederek kitleler arasına mahsun
edayla kurtarıcı rolünde sızmak isteyen maksatlı ve maskeli insanların gayelerini anlamakta güçlük
çekmemekteyiz...
“Millete ilan etmek isteriz ki, Türk işçisi servet ve sermayenin dostu, emek istismarının düşmanıdır.
“Milletçe siyasi kanaatlerimiz ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olursak olalım
kominizmin ve demokrasiye karşı davranışların karşısındaki milli birliğimiz milletin selameti ve vatanın
bütünlüğü için teminat olacaktır.”
Türk‐İş 1962 yılından itibaren ABD devletinin CIA’nın kontrolündeki yardım kuruluşu olan AID’den
para almaya başladı. Ayrıca, yüzlerce sendika yöneticisi de ABD’ye götürülüp gezdirildi, yedirildi,
içirildi; ceplerine harçlık da kondu. Aynı yıl Türkiye’ye “barış gönüllüsü” adı altında Amerikan
istihbaratçıları gelmeye başladı.
Bu dönemde Türk‐İş’in genel başkanı Seyfi Demirsoy’du. Aynı Seyfi Demirsoy, Komünizmi Tel’in
Mitingi’nin düzenlendiği günlerde kurulan Sosyalist Kültür Derneği’nin de kurucuları arasındaydı. Seyfi
Demirsoy’u tanımak için aynı günlerde atılan bu iki adımı bilmek gerekir.
Bu mitingin niteliğine açıklık kazandırmak için, Türk‐İş’in İzmir’deki 3. Bölge Temsilciliği’nin 24
Aralık 1962 günü İzmir Ticaret Odası Başkanlığı’na yazdığı yazıyı aktarayım (Sayı: 962/195.D.97. Yazım
hataları düzeltilmemiştir):
“Ticaret Odası Başkanlığı’na, İzmir.
“Türkiye İşçi sendikaları Konfederasyonu tarafından 22/Aralık/1962 günü Ankarada tertip edilen
Kominizmi telin mitingine şehrimiz sendikalı işçilerinin iştirakı için muhterem odanız başkanlığınca
emrimize iki adet Ege otobüsü 21/Aralık/962 günü akşamından 23/12/1962 gecesine kadar vazife
görmüşlerdir.
“İşbu yazı karşılığı Ege Otobüsleri şirketi’nce İki otobüs ücret karşılığı olan 3.000 (Üçbin) liranın
ödenmesini ve bu münasebetlede temsilciliğimizin minnet ve şükranlarını arz ederiz.
“Saygılarımızla,
“3ncü Bölge Sekreteri
“Şükrü Gürmeriçliler”
Patronlardan sağlanan otobüslerle taşınan işçilerle yapılan komünizmi lanetleme mitinginde
demek “Türkiye’deki işçi sınıfının hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunabilmesi” amaçlanmış.
Ayıp.
Tahrifat yapmayın. Ya doğrusunu yazın, ya da susun.

