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Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi, yakın geçmişinin en yoğun saldırısıyla karşı 
karşıya.  
 
Hükümet, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerine el koymaya çalışıyor. Hükümet, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü tasfiye ederek, işçinin örgütlü gücünü dağıtmaya çabalıyor. 
Hükümet, Kamu Personel Kanunu Tasarısı’nda memur statüsünde istihdam edilen 
ücretlilerin 1926 yılından beri yararlandığı bazı temel kazanımları sona erdirmeye çalışıyor. 
Geçen yıl 4857 sayılı İş Yasası ile işçi statüsünde çalışanlar için getirilen olumsuzluklar, 
memur ve sözleşmeli personel statülerinde çalışanlar için tekrarlanıyor. Kamu çalışanları, 
2005 yılı aylık zamlarında istediklerini alamadı. Kamu kesimi işçileri önümüzdeki haftalarda 
yeni dönem toplu sözleşme görüşmelerine başlayacak. Hükümetin izleyeceği çizgi belli. Özel 
sektör işyerlerinde köleleştirme çalışmaları sürüyor. Milyonlarca işçi, asgari ücreti bile düzenli 
olarak alamıyor. İşsizlik giderek artıyor. Emeklilerin sorunları büyüyor.  
 
Nerede uluslararası dayanışma? Hani işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının artmasının 
koşulları olgunlaşıyordu? Böylesine zor günlerde bizim yanımızda olmayanlar, iyi günlerde 
veya yenildikten sonra yanımızda olsa ne olur, olmasa ne olur? 
 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri John Monks Türkiye’yi ziyaret etti ve 
yetkililerle görüştü. Uluslararası dayanışma bu mu? John Monks, İngiliz Sendikalar Kongresi 
(TUC) genel sekreteri iken 1996 yılında Toronto’da yapılan Bilderberg Toplantısı’na 
katılmıştı. John Monks, hükümeti Bilderberg ilişkilerini kullanmakla mı tehdit etti?  
 
TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve KESK, Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ICFTU)  ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) üyesi. Bu konfederasyonlara bağlı 
sendikaların önemli bir bölümü de küresel sendika federasyonlarına (GUF’lar) ve Avrupa 
işkolu federasyonlarına üye. Hangisinden bu zor süreçte hangi yardımı gördüler? Orman-İş’in 
maruz kaldığı hukukdışı saldırı, ICFTU ve ETUC’a bildirilmişti. Bir mesaj biçiminde bile bir 
destek geldi mi? 
 
Böylesi günlerde diğer ülkelerin işçi sınıflarından ve uluslararası sendikal örgütlerden destek 
ve dayanışma göremezsek, kimsenin umudunu bu ilişkilere bağlaması doğru olmaz.  
 
Türkiye’de pek yakından izlenmiyor olsa da uluslararası sendikal harekette önemli bir süreç 
yaşanıyor. 1949 yılında kurulan Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ile 
1920 yılında kurulan Dünya Emek Konfederasyonu (WCL) birleşme görüşmelerini 
sürdürüyor. Bu konuda, 17 Ağustos 2004 tarihinde Dan Gallin’in önemli bir yazısı yayımlandı 
(“Not with a bang; but with a whimper: The ICFTU/WCL merger is no laughing matter”). Dan 
Gallin, uluslararası sendikacılık hareketinde çok önemli bir isimdir. Gallin, 1965 yılından 1997 
yılına kadar 32 yıl aralıksız Uluslararası Gıda ve Bağlantılı İşler İşçileri Sendikaları 
Federasyonu’nun (IUF) genel sekreterliğini yaptı. Eski adıyla uluslararası işkolu 
federasyonları (ITS),  yeni adıyla küresel sendika federasyonlarında (GUF) çok saygın bir 
yeri vardır. IUF Genel Sekreteri iken, ICFTU Yönetim Kurulu’nda uluslararası işkolu 
federasyonlarını temsil ederdi.  
 
Dan Gallin bu birleşmeyle dalga geçiyor. “ICFTU son onyıllar boyunca hangi önemli 
mücadeleyi başlattı? WCL böyle bir şey yaptı mı? ETUC ciddi bir mücadele örgütledi mi?” 
diye soruyor ve kocaman bir “Hayır” yanıtı veriyor. “Bu örgütlerin herhangi biri toplumumuzda 
hakim olan güç yapılarını ciddi bir biçimde sıkıntıya sokan bir iş yaptı mı?” diye soruyor, yine 



“hayır” yanıtını veriyor. ETUC’un finansmanında Avrupa Komisyonu’nun (Avrupa Birleşik 
Devletleri’nin hükümetinin) rolünü hatırlatıyor. Bu örgütlerin IMF ve Dünya Bankası ile yaptığı 
görüşmeleri sert biçimde eleştiriyor. Bu örgütlerin güç gösterisi için üye sayılarını belirttiklerini 
söylüyor, ancak işçilerin çoğunun bu örgütlerin adını bile bilmediğini hatırlatıyor. ICFTU’ya 
bağlı örgütlere üye işçi sayısı 151 milyon; WCL’ye bağlı örgütlerin üye sayısı 26 milyon. Bu 
iki örgütün birleşmesiyle ilgili olarak da şöyle diyor: “151 kere sıfır, sıfırdır; 26 kere sıfır 
sıfırdır; sıfır artı sıfır, eşittir sıfır”dır.  
 
Bunları ben yazsam, Türkiye’de bazıları üç yıl önce yaptıkları gibi, benim yazımı kötü bir 
İngilizceyle çevirip ETUC’a ve ICFTU’ya ihbar ederlerdi (Avrupa Birliği konusunda 
yazdıklarımı ETUC’a ihbar etmişlerdi). Ama bunları yazan ben değilim. Bunları yazan, 
uluslararası sendikacılık hareketinin en ünlü, önemli ve saygın isimlerinden biri, Dan Gallin. 
Hadi şimdi onu da ihbar edin.  
 
Emperyalist ülkelerin burjuva proletaryasından medet ummak, hayalciliktir. Nerede 
uluslararası dayanışma? Uluslararası dayanışma, ETUC Genel Sekreteri John Monks’un 
Türkiye gezisi mi?  
 


