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Sendikacılık hareketine ve özellikle sendikal tarihe ilişkin yayınlarda yaygın bir özensizlik söz 
konusudur. Bu özensizlik de beraberinde ciddi hataları getirmektedir. Bu kez, Prof.Dr. Kamil 
Turan’ın kısa bir süre önce yayımlanan bir kitabındaki bazı önemli hatalara değineceğim.  
 
Prof.Dr. Kamil Turan’ın Milletlerarası Sendikal Hareket ve Küreselleşme (Türk Metal Yay., 
Ankara, 1999, 130 s. ) kitabının büyük bir bölümü Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’na 
ayrılmıştır. Ancak ilk başlarda uluslararası sendikacılık hareketinin tarihi gelişimine ilişkin bir 
bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde önemli hatalar yapılmıştır.  
 
Prof.Dr. Kamil Turan’ın kitabında “1901 tarihinden günümüze kadar kurulmuş önemli 
milletlerarası sendikal kuruluşlar” başlığı altında bir tablo yer almaktadır (s.22). En önemli 
hatalar bu tabloda ve daha sonraki sayfadadır.  
 
Tabloda, uluslararası sendikal kuruluş olarak Uluslararası Çalışma Örgütü de (Milletlerarası 
Çalışma Teşkilatı) yer almakta ve bu örgütün 1919 yılında kurulduğu belirtilmektedir.  
 
Halbuki Uluslararası Çalışma Örgütü bir uluslararası sendikal örgüt değildir. Uluslararası 
Çalışma Örgütü 1919 yılında Milletler Cemiyeti’nin bir yan örgütü olarak kurulmuştur. 
Günümüzde de Birleşmiş Milletler’in bir yan kuruluşudur. ILO’ya sendikalar değil, devletler 
üyedir. ILO’yu diğer uluslararası kuruluşlardan ayıran özelliği, üçlü yapısı, diğer bir deyişle, 
organlarında hükümetlerin yanı sıra işçilerin ve işverenlerin de doğrudan temsil ediliyor 
olmasıdır. Sayın Turan’ın iddiasının aksine, ILO’nun uluslararası sendikal örgüt sayılması 
son derece büyük bir hatadır. 
 
Aynı sayfada,  Milletlerararası Hristiyan Sendikaları Konfederasyonu’nun 1919 yılında 
kurulduğu ve 1968 yılında kapandığı belirtilmektedir. Bu bilgiler doğru değildir.  
 
Bu örgüt, Uluslararası Hristiyan İşçi Sendikaları Federasyonu adıyla 15-19 Haziran 1920 
günlerinde Hollanda’da La Haye’de kuruldu. Hristiyan İşçi Sendikaları Federasyonu, 1946 
yılında yeniden yapılanarak, adını Uluslararası Hristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
olarak değiştirdi. 1968 yılında yapılan kongresinde de kapanmadı; adını Dünya Emek 
Konfederasyonu olarak değiştirdi ve bugün bu adla çalışmalarını sürdürüyor.  
 
Prof.Dr. Kamil Turan, kitabının aynı sayfasında, 1968 yılında Dünya İşçi Konfederasyonu 
adıyla yeni bir örgütün kurulduğunu ve bu kuruluşun bugün de varlığını sürdürdüğünü 
belirtiyor. Burada da birkaç hata söz konusudur. Bu örgütün Türkçe adı genellikle Dünya 
Emek Konfederasyonu (World Confederation of Labour) olarak kabul edilmektedir. Bazı 
kişiler ise Dünya İş Konfederasyonu veya Dünya Çalışma Konfederasyonu adını 
kullanmaktadır. Her üçü de olabilir. Ancak “Dünya İşçi Konfederasyonu” adı yanlıştır. Bu 
örgüt 1968 yılında kurulmamıştır; yukarıda da belirtildiği gibi, Uluslararası Hristiyan İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun 1968 yılındaki kongresinde isim değiştirmesi sonucu ortaya 
çıkmıştır. 
 
Prof.Dr. Kamil Turan 1919 yılında kurulan Üçüncü Enternasyonal’in (Komintern veya 
Komünist Enternasyonal) de bir uluslararası sendikal kuruluş olduğunu ileri sürmektedir. 
Üçüncü Enternasyonal gerçekte bir Dünya Komünist Partisi’dir; ilk kurulduğunda anarşist 
örgütlenmeler ve komünist partilerinin denetimindeki bazı sendikalar da Üçüncü 
Enternasyonal’e üye olmuştu. Ancak, anarşistler bir süre sonra ayrıldı. Sendikalar da bir süre 
sonra Üçüncü Enternasyonal’den ayırılarak, 1921 yılında Sendikalar Kızıl Enternasyonali’ni 
(Profintern) kurdular. Sendikalar Kızıl Enternasyonali (Profintern) Üçüncü Enternasyonal 



(Komintern) ile organik ilişki içindeydi. Her iki örgüt, birbirlerinin yönetim kurullarında temsilci 
bulunduruyorlardı. Ancak Üçüncü Enternasyonal’den bir uluslararası sendikal kuruluş olarak 
söz etmek kesinlikle mümkün değildir. Üçüncü Enternasyonal, uluslararası komünist 
hareketin merkezi örgütlenmesiydi. Çeşitli ülkelerdeki komünist partiler, Komintern’in 
“seksiyonları” olarak isimlendirilirdi (Örneğin, Türkiye Komünist Partisi, Üçüncü 
Enternasyonal Türkiye Seksiyonu idi).  
 
Prof.Dr. Kamil Turan, Sendikalar Kızıl Enternasyonali’nin 1925 yılında kapandığını ileri 
sürmektedir. Bu da doğru değildir. Üçüncü Enternasyonal 1935 yılındaki 7. Kongresinde 
köklü bir politika değişikliği yaptı. Sendikalar Kızıl Enternasyonali de bu politikaya uydu. 1935 
yılından sonra faaliyet göstermedi. 1935 yılında resmi bir kapanma işlemi bile yapılmadı.  
 
Prof.Dr. Kamil Turan, bu hatalarını yalnızca söz konusu tabloda yapmıyor. Kitabın 23. 
sayfasında şu değerlendirme yer alıyor: 
 
“Milletlerararası Hristiyan Sendikaları Konfederasyonu 1968 yılında, Üçüncü Enternasyonal 
1943 yılında ve Kızıl Sendika Enternasyonali 1925 yılında kapatılarak milletlerarası 
sendikacılık sahnesini terk etmişlerdir.” (s.23) 
 
Tekrarlamak gerekirse, Uluslararası Hristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu 1968 yılında 
kapanmadı; adını Dünya Emek Konfederasyonu olarak değiştirdi. Üçüncü Enternasyonal’in 
uluslararası sendikacılık sahnesini terk etmesi söz konusu değildi; çünkü bu örgüt bir 
sendikal kuruluş değil, dünya komünist partisi idi. Sendikalar Kızıl Enternasyonali 1925 
yılında kapatılmadı; 1935 yılından sonra faaliyetlerini durdurdu. 
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