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Türkiye’den Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KESK’in üyesi bulunduğu Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve bazı küresel sendika 
federasyonları 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında bu girişimi kınayan açıklamalar yayınladılar.  

Ne zaman yayınladılar?  
Darbe girişimi ezildikten ve ABD Başkanı Obama da bu yenilgiyi kabul ettikten sonra. 
Darbe girişimi devam ederken, Türkiye’deki darbe karşıtı güçlere destek amacıyla bir girişimde 

bulundular mı? 
Hayır. Parmaklarını kıpırdatmadılar. Belki de ellerini ovuşturdular.  
Uluslararası sendikacılık hareketinden söz edildiğinde akılda tutulması gereken iki temel nokta var. 
(1) Bu örgütler, “enternasyonal”dir, ancak “enternasyonalist” değildir. Bu örgütlerde emperyalist 

ülkelerin sendikalarının borusu öter. Emperyalist ülkelerin sendikaları da emperyalizmin ve 
kapitalizmin payandalarına dönüştürülmüş örgütlerdir.  

(2) Bu örgütlerin hiçbir gücü yoktur. Bu örgütlerin internet sitelerine girerseniz, büyük 
rakamlardan söz edildiğini görürsünüz. Örneğin, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun internet 
sitesine göre, ITUC, 162 ülkeden 333 sendikal merkezde örgütlü 180 milyon işçiyi temsil etmektedir.  

 

ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLERİN GÜCÜ YOKTUR 
 

Uluslararası sendikacılık hareketi ajanlarla, devlet görevlileriyle doludur. Gerçekten 
enternasyonalist bir ruhla ve anlayışla uluslararası sendikacılık hareketinde çalışan sendikacıların 
sayısı son derece azdır. Bu enternasyonalist sendikacılardan biri de Dan Gallin idi. 

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. Çok saygın bir yeri vardı.  

1949 yılında kurulan Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ile 1920 yılında 
kurulan Dünya Emek Konfederasyonu (WCL) 2006 yılında birleşerek Uluslararası Sendikalar 
Federasyonu’nu (ITUC) oluşturdu. Dan Gallin, birleşme görüşmeleri sürerken bu konuda önemli bir 
yazı yayınladı. (17 Ağustos 2004, “Not with a bang; but with a whimper: The ICFTU/WCL merger is no 
laughing matter”).  

 

YALOVA KAYMAKAMLARI 
 

Yazının başlığı ünlü şair T.S.Eliot’un (1888-1965) 1925 yılında yazdığı “Boş Adamlar” şiirinden 
alınmıştır 

Dan Gallin bu yazısında uluslararası sendikal örgütlerin birleşmesiyle 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.  

12 yıl önce Dan Gallin’in yazısını okuyunca, aklıma Yalova kaymakamı sözümüz gelmişti. ITUC ve 
ETUC olsa olsa Yalova kaymakamı olurlar.  

 


