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Önsöz

Antik Yunan’da Delphi’deki Apollo tapınağının duvarında şu sözler ya-
zılıydı: “Kendini Bil”. Bu 2.500 senelik önerme, özel ve meslek yaşamımızda 
hepimiz için rehber olabilir. Ancak kurumlar için de eşit derecede önemli-
dir. Uluslararası Çalışma Örgütü bünyesinde çalışma ayrıcalığına sahip olan 
herkes, çalışmalarımız hakkında bilgi veren ve çoğu zaman farkında olmadan 
eylemlerimizi yönlendiren zengin bir mirasa sahiptir. Bu mirasın bilinmesi, 
gerek bugünkü sorumluluklarımızı gerekse kurucularımızın ve devamındaki 
kuşakların bizlere devrettiği misyonu anlamamıza yardımcı olabilir. 

Dharam Ghai, 2009’daki 90. kuruluş yıl dönümü için ILO’nun tarihini ve 
başarılarını daha iyi belgelendirmemize yönelik bir teklifle karşıma çıktığın-
da, bu fikri tereddütsüz benimsedim. Farklı ortamlarda birlikte çalıştığım ve 
genel müdür seçilmemden sonra geçiş ekibimi yöneten Dharam, uluslararası 
sosyal politikayı güçlendirmeye çalışan bizler için ilham ve destek kaynağı 
olduğu gibi, olanaklarımız ve hedeflerimiz konusunda eşi bulunmaz anlayışa 
sahiptir. 

Ghai, çok doğru bir noktaya parmak basmıştı. Birkaç yıl önce, ILO Kon-
feransı’ndaki senelik konuşmamda 1969’da Nobel Barış Ödülü kazandığı-
mızdan bahsetmiştim. Bu toplantı boyunca, tarihimizin böylesine önemli 
bir olayından haberdar olmayan delege sayısı beni şaşırtmıştı. Açıkçası bu 
konuda bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Sonuç olarak bu kitap tasarlandı 
ve 2019’da kuruluşumuzun 100. yıl dönümünde “Yüzyıl Projesi” fikri doğ-
du. 

ILO, yalnız hükümetleri değil; aynı zamanda her biri ayrı küresel bağ-
lantılara sahip işçi ve işveren temsilcilerini içeren, diğer Birleşmiş Milletler 
örgütlerinden çok daha büyük bir camiadır. Binlerce ulusal ve yerel örgüt 
konferansımızdaki temsilcileri vasıtasıyla ILO’ya bağlıdır. Ayrıca ILO sek-
reterliğinde çalışanların ve dünya genelinde eski ILO görevli ve delegelerin-
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den oluşan sadık kıtaların yanı sıra her ülkede ve uluslararası sistem içinde 
çalışma, işçiler, işletmeler, sosyal adalet, saygın çalışma, cinsiyet eşitliği ve 
ayrımcılıkla mücadele konularıyla ilgilenen daha geniş bir camianın birçok 
mensubu da örgütümüzün bir parçasıdır. 

Bu kitap, bahsi geçen geniş camia ve dışındakiler için hazırlanmıştır. Ki-
tap, ILO’nun el attığı, geliştirdiği ve uyguladığı temel fikirlerin bazılarını 
araştırmakta, tarihçelerini incelemekte, farklı coğrafi ve tarihi ortamlarda 
nasıl yürütüldüğünü anlatmaktadır. 

ILO’nun bu fikirler çevresinde şekillenmesi; bizim, ILO’nun son 90 yılın 
siyasi ve ekonomik kargaşası boyunca bazen neden başarılı olduğunu, bazen 
zarar gördüğünü, fakat neden her zaman ayakta kaldığını ve hedeflerini inat-
la kovaladığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

Ne gibi dersler çıkarabiliriz?
İlk olarak ILO’nun, üzerine inşa edildiği kurumlar değerlerini kanıtla-

mışlardır. Bunlar, ulusal eylemin çerçevesini çizen çalışma kanunları; anlayışı 
inşa eden ve ortak menfaati geliştiren sosyal diyalog ve ILO’nun temel daya-
nağı kabul edilen ve kilit sosyal ve ekonomik aktörlerin kararlarına demok-
ratik katılım sağlayan üç taraflılık ilkesini içerir. 

İkinci olarak, ILO’nun etkinliği – oynayabileceği rol ve örgüte yönelti-
len taleplere yanıt verebilme kabiliyeti – dünyadaki önemli olaylara dayanır: 
ekonomik krizler, sosyal çatışmalar, savaş ve geçtiğimiz yıllarda ILO değer-
lerine zarar veren küreselleşme politikaları. Fakat tüm bu aşırı durumlarda 
ILO nihayetinde, devlet ve piyasa, toplum ve birey ve günümüzde sürdürü-
lebilir kalkınmaya ilişkin ekonomik, sosyal ve çevresel politikalar arasında 
sağladığı denge nedeniyle vazgeçilmez bir ortaktır. 

Üçüncü olarak, ILO’nun sosyal adalet için vermiş olduğu mücadele, 
ekonomik ve siyasi güçlerce engellenmiş olabilir; ama hedeflerinin peşinden 
koşması, çoğu zaman günümüzün saygın çalışma mücadelesi kadar uzun bir 
mücadeledir. 

Kitabın iki ekonomist, bir avukat ve bir tarihçiden oluşan dört yazarın-
dan üçü ILO’ya uzun süre hizmet vermiş, toplamda ILO’da 100 yılı aşkın 
çalışma deneyimine sahip eski görevlileri ve dördüncüsü ise ILO tarihine 
dışarıdan bakan bir akademisyendir. Kitap bu yazarların görüşünü yansıtır. 

Bu projeyi yöneten Gerry Rodgers, genel müdür seçilmemin ardından 
saygın çalışma stratejisini inşa etmek için benimle birlikte çalışan ve son-
rasında uygulamaya konmasına yardımcı olan ekibin bir üyesiydi. Rodgers 
dünyanın farklı bölgelerinde istihdam, işgücü piyasaları ve yoksulluk konu-
larında araştırma ve politikalara ilişkin derin deneyime ve emeğe sahiptir. 

Uzun yıllar ILO’nun önde gelen ekonomistlerinden olan Eddy Lee is-
tihdam politikaları, kalkınma stratejileri, küreselleşmenin sosyal etkisi ve 
uluslararası ekonomik ve sosyal politikalar gibi konularda birçok yayına 
sahiptir.
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Önsöz

Başta ayrımcılık, yerli halkların ve kabilelerin hakları ve çocuk işçiliği ol-
mak üzere çeşitli konularda önemli katkı ve yazıları bulunan Lee Swepston, 
insan haklarının geliştirilmesi alanındaki 35 yıllık deneyimini bir ILO görev-
lisi olarak kitaba yansıtmaktadır. Şu anda gelecek kuşağa uluslararası insan 
hakları ve uluslararası iş hukuku dersleri vermektedir. 

Genç bir tarihçi olan Jasmien Van Daele, Ghent Üniversitesi’nde (Bel-
çika) ILO’nun kökenleri ve erken tarihi konulu doktorasını tamamladıktan 
sonra bünyemize katılmıştır. Kamu tarihi, yöntemler ve bunun ILO’ya uy-
gulanabilirliği konularında ekibi bilgilendiren Daele, önemli fikirler sağlayan 
geniş bir literatür ve ihtisas bilgisine sahiptir. 

Bu kitap, yazarlarının eseridir. Tanıtıcı bir tarih olmaktan ziyade, bir öy-
künün başlangıcı olması amaçlanmıştır. Öyküyü kabul edebilir veya karşı 
çıkabilirsiniz. Kitapta gerçeklerin yanı sıra fikirlere de yer verilmiştir. Fakat 
bana göre, kitap örgütün özünü, ruhunu, taahhüdünü ve çalışmasını büyük 
oranda yansıtmıştır. 

Bu sadece bir başlangıçtır. Kilit yıl dönümü, 90. yıl dönümü değil 
2019’daki 100. yıl dönümü olacaktır. ILO’nun, 100. yıl dönümüne, kendisini 
daha iyi tanıyarak ulaşacağına inanıyorum. Konfüçyüs’ün çok önceleri dedi-
ği gibi: “Geleceği öğrenmek istiyorsan geçmişi araştır”. Geçmişimizi daha 
iyi anlamamıza yardımcı olacak birçok yöntem bulunmaktadır. Bu kitap sa-
dece, Yüzyıl Projesi olarak adlandırdığım ilk meyve niteliğindedir. Amaç, 
ILO’nun neyi nasıl yaptığına dair daha sistematik bir anlayış geliştirmek-
tir – başarıları, başarısızlıkları, düşünce ve eyleme katkıları, hakların küresel 
ekonomiye aşılanmasına ve istihdam ve sosyoekonomik güvence hedefleri-
nin tüm düzeylerde ele alınmasını sağlamaya yönelik çalışmaları, adalet, tem-
sil ve demokrasi ilkeleri temsilci sosyal aktörler arasında bilinçli diyalog ile 
uzlaşıya varma yöntemi ve saygın çalışma kavramı içinde topladığımız kilit 
hedefler. ILO önemli tarihsel dönüm noktalarında rol oynamıştır – Büyük 
Buhran, kolonilerin bağımsızlıklarını kazanmaları, Solidarność (Dayanışma) 
sendikasının kurulması, Apartheid rejiminin sona ermesi ve günümüzde adil 
bir küreselleşme için ahlaki ve üretken bir çerçevenin inşa edilmesi. ILO 
tarihinin birçok ilham verici siması hakkında daha fazla şey bilmeliyiz. Bu da 
tarih, biyografi ve otobiyografinin bir bileşimini gerektirir. 

ILO’nun üç taraflı camiasının ikinci yüzyılının ajandasını oluşturmasını 
istiyorsak, tüm bu malzeme bilinçli bir sosyal diyalogun konusu olmalıdır. 
Net olan bir şey varsa o da şudur: Bir asırlık emek, bazıları ve hatta birçoğu 
için ilerleme sağlamış, ancak kesinlikle herkes için sağlamamıştır. Gelecekte 
dünya barışı ve istikrarının önemli temellerinden biri olarak sosyal adalete 
ve adil küreselleşmeye adanmış uluslararası bir örgüt olma ihtiyacı devam 
etmektedir. Üretim sistemi aktörlerinin adil ve kapsayıcı toplumlar için bir 
arada çalıştıkları, saygın, üretken çalışma üzerine inşa edilmiş, haklara saygı 
gösteren, ihtiyaçları yansıtan ve başarı için olanaklar sağlayan bir uluslararası 
örgüt. 
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ILO’nun öyküsü her zaman sorunsuz olmamıştır, fakat öncüllerimiz ve 
bizler her daim bu hedefler doğrultusunda çalıştık ve zorluklara göğüs ger-
dik. Bu kabiliyetimizi güçlendirmek için gelecek kuşakların, nereden geldi-
ğimizi ve mücadelemizin öyküsünü bilmeleri gerekir. 

Bu önsözü, 2008 küresel mali krizinin ve krizin reel ekonomi üzerindeki 
etkisinin, bizi çağ değişimine taşıdığı bir zamanda yazıyorum. Adil Küresel-
leşme için 2008 ILO Sosyal Adalet Beyannamesi, Örgüt’ün vizyonunu ve 
tarihsel misyonuna devam etmek için gerekli araçları sunmaktadır.

Juan Somavia
Cenevre, Ekim 2008
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ILO’nun geçmişinde ve bugününde birçok mükemmel yayın bulunmak-
tadır ve bunlara ait seçme bir liste bu kitabın ekinde verilmiştir. Bu yayınlar, 
kurum ve kurumun evrimi hakkında bize önemli bilgiler vermektedir. Ama-
cımız, mevcut çalışmaları tekrarlamak değil, tamamlamaktır. ILO’nun hedef 
ve fikirlerinin bir öyküsünü ve kurumun farklı zamanlarda, farklı koşullarda 
ve farklı sahalarda bu fikir ve hedefleri nasıl kovaladığını kendi deneyim ve 
disiplinlerimize dayanarak anlatıyoruz. Neler yapıldığına, kimler tarafından 
ve nasıl yapıldığına bakıyor; ILO’nun birçok aktörden biri olarak yer aldı-
ğı dünyada Örgüt’ün etkisini değerlendiriyoruz. Bunu yaparken, dünyanın 
bazı dönemlerine ve kısımlarına vurgu yaptık, bazılarını göz ardı ettik; bazı 
konuları tartışırken, bazılarını atladık. Bu; kapsamlı bir değerlendirmeden 
çok, kişisel bir seçimdir ve Örgüt’ün çalışma alanı içinde ele almadığımız 
daha birçok önemli konu bulunmaktadır. Bu proje, ILO’nun 2019’da 100. yıl 
dönümüne kadar geçecek dönemde çeşitli yollarla bilgi tabanını güçlendir-
meyi amaçlayan daha geniş kapsamlı ILO Yüzyıl Projesi’nin sadece bir ürü-
nüdür. Yüzyıl Projesi hakkında bilgi http://www.ilocentury.org web sitesin-
de bulunabilir. 1. Bölüm, bir bütün olarak ILO’nun neyi ifade ettiğine, nasıl 
kurulduğuna, nasıl çalıştığına dair genel bir bakışla başlıyoruz. Bu bölümün 
son kısmında, son yüzyılın bazı önemli siyasi, sosyal ve ekonomik gelişme-
lerine bakıyoruz ve ILO’nun eylem ve önceliklerini nasıl etkilediğini tartı-
şıyoruz. 2 ila 5. Bölümlerde, ILO’nun son 90 yıl içindeki çalışmalarının bazı 
ana temalarını ele alıyoruz: insan hakları, iş kalitesi, gelir güvencesi, istihdam 
ve yoksulluğun azaltılması. Her bölüm kendi öyküsünü, kendi yöntemin-
ce anlatmakta ve zaman içinde ILO’nun fikir ve çalışmalarının gelişimini ve 
Örgüt’ün işveren, işçi ve hükümet bileşenleri örgüt tarafından benimsenen 
stratejilerini ve ulusal ve uluslararası siyaset üzerindeki etkisini ortaya koy-
maktadır. Temaların her biri için farklı bir model izlenerek ilerlemeler ve 

Yazarların önsözü
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karşılaşılan zorluklar anlatılmıştır. Birçok başarı elde edildiği gibi, önemli 
dirençlerle de karşılaşılmıştır. 

Son olarak 6. Bölüm, uluslararası sosyal politika ajandasının gelişimi-
ne, ILO’nun çalışmasını nasıl şekillendirdiğine ve Örgüt’ün yakın zamanda 
Saygın Çalışma Ajandası ile nasıl tepki verdiğine dair daha geniş bir tablo 
çizmektedir; geleceğe dair bazı işaretlerle son bulmaktadır. Bu kitaba birçok 
kişi katkıda bulunmuştur ve onların yardımı olmadan bu kitap tamamlana-
mazdı. 

İlk sırada Yüzyıl Projesi çalışmasına katılan ve bu kitabın farklı bölüm-
leri için kaynak malzeme olarak kullanılan makaleleri hazırlayan kişiler yer 
almaktadır. Bu kişiler arasında Claude Akpokavie, Roger Bohning, Thomas 
Cayet, Ben Chigara, Marianne Dahlen, Nigel Haworth, Stephen Hughes, 
George Kanawaty, Sandrine Kott, Frederic Lapeyre, Kristoffel Lieten, And-
res Marinakis, Daniel Maul, Deirdre McCann, Jill Murray, Jean-Jacques 
Oechslin, Catarina Pimenta, Paul-Andre Rosental, Neville Rubin, Jeremy 
Seekings, Marie Thebaud-Sorger, Lisa Tortell, Anne Trebilcock ve Oksa-
na Wolfson bulunmaktadır. Amsterdam’daki Uluslararası Toplumsal Tarih 
Enstitüsü, araştırma müdürü Marcel van der Linden bütün olarak projeye 
önemli katkılarda bulunmuştur.

İkinci olarak, metnin önceki versiyonlarından birçok okuyucunun yar-
dımı için teşekkür etmek isteriz: Dharam Ghai, P. Gopinath, Richard Jolly, 
Sandrine Kott, Virginia Leary, Manuel Montt, Jose Antonio Ocampo, Kari 
Tapiola ve Victor Tokman. Sam Afridi, Lin Lim, Francis Maupain, Stephen 
Pursey, Emmanuel Reynaud ve Manuela Tomei gibi diğer ILO mensubu 
meslektaşlarımız bazı bölümlerin taslaklarını okuyarak ya da bilgi ve girdi 
sağlayarak katkıda bulundular. Sandrine Kott ve Richard Jolly, yorumlarının 
yanında birçok ek kaynak malzeme sağladılar. Dharam Ghai, yalnız met-
ni okuyarak değil; aynı zamanda kitap fikrinin yaratıcısı olarak özel bir rol 
oynadı. O, Richard Jolly ve BM Fikir Tarihi Projesi’nin diğer katılımcıları, 
çalışmamız için önemli örnekler ve referans noktaları sağladılar. Okuyucu-
ların hiçbiri, nihai sonuçtan sorumlu değildirler, ancak görüş ve yorumları 
çok değerlidir. Bu önsözden önceki önsözü yazan Juan Somavia, projeye 
olağanüstü bir destek vermiş, bilgi ve fikirleriyle katkıda bulunmuş, metnin 
bölümlerini okuyarak yorumda bulunmuştur.

Projeye yaptıkları yardımdan dolayı ILO Arşivi’ne (Remo Becci, Renee 
Berthon) ve ILO kütüphanesine (Lauren Dryden, Ariel Golan) özellikle 
teşekkür ederiz. Araştırma asistanlığı Jaci Eisenberg ve Veronique Plata ta-
rafından yürütüldü. Projenin ev sahipliğini yapan Uluslararası Çalışma Araş-
tırmaları Enstitüsü (IILS), A.V. Jose, Cyrena Beranek, Vanna Rougier ve 
Francoise Weeks aracılığıyla idare, organizasyon ve bilgisayar düzenlemele-
rini sağladı. Yazarlardan biri (Gerry Rodgers), proje başlatıldığında IILS di-
rektörüydü; Eylül 2007’de direktörlük görevini devralan Raymond Torres’e 
devam eden desteğinden dolayı müteşekkiriz.
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Yazarlar Hakkında

Metnin tashih ve revizyonunun yapan Frances Papazafiropoulos, kitabın 
genel planlama ve tasarımına da katılarak faydalı önerilerde bulundu. Yayın 
sürecinin yönetiminde ve metne son şeklinin verilmesinde değerli katıkların-
dan dolayı Charlotte Beauchamp’a teşekkürü bir borç biliriz.

Yapılan tüm yardımlara minnetle teşekkür ederken;, bu metne ilişkin ni-
hai sorumluluğun bize ait olduğunu, metnin fikir ve görüşlerimizi yansıttığı-
nı ve dolayısıyla hiçbir şekilde ILO için resmi bir pozisyon teşkil etmediğini 
beyan ederiz. 
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Çılgınca bir hayal
Uluslararası Çalışma Örgütü, 1941’de kuruluşundan 22 yıl sonra, New 

York’ta sıra dışı bir kongre düzenledi. Hedef hayatta kalmaktı.

Montreal’e sürülmüş ve örgütün çalışmaları savaş nedeniyle ciddi şekilde 
sekteye uğramıştı. ILO’nun bağlı olduğu Milletler Cemiyeti feshedilmişti. 
ILO ve dayandığı tüm ilkeler, cemiyetin kaderini paylaşmasaydı, savaş son-
rası yeni yapılanmada örgütün önemli bir rol oynaması kaçınılmazdı. 

ILO’ya 1934’de katılan Birleşik Devletler, örgütte kilit rol oynuyordu. 
6 Kasım 1941’de, Başkan Franklin Roosevelt ILO’yu güçlü bir şekilde des-
teklemeye karar verdi. Konferansın son günü temsilcileri Beyaz Saray’a ça-
ğırarak, ILO’nun 1919’daki ilk kongresinin gerçekleştirilmesine yardımcı 
olduğunu söyledi.

ILO’nun sadece bir hayal olduğu günleri çok iyi hatırlıyorum. Birçoğuna 
göre çılgınca bir hayal. Devletlerin, işçi sınıfının standartlarını yükseltmek 
için uluslararası bir arenada bir araya geldiği daha önce nerede görülmüştü? 
Koşullardan direkt olarak etkilenen farklı ülkelerdeki işçiler ve memurların 
çalışma koşullarının belirlenmesinde rol oynaması gerektiği fikri çılgıncaydı. 
Bugün, aradan 22 yıl geçti; bu sürede ILO zaman zaman yargılandı, sınandı…

ILO’nun kuruluşundan itibaren elde ettiği başarıların altını çizen Roos-
velt, savaş sonrası yaşanan zorlukları işaret ederek, barış için ILO’nun rolü-
nün önemini vurgulayan sözlerle konuşmasını tamamladı: “Herkes için top-
lumsal adaletin yer alacağı uluslararası bir sistemin kurulmasında, örgütünüz 
hayati bir rol oynayacaktır.”1

Roosevelt’in etkin katkısından 20 yıl sonra ILO’nun çalışmaları farklı bir 
alanda daha kabul gördü. Örgüt’ün 1969’da Barış Ödülü’nü almasıyla, Nobel 

Toplumsal adalet için  
uluslararası bir örgüt
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Ödül Komitesi, barış ve toplumsal adalet arasındaki bağın önemini bir kez 
daha vurgulamış oldu. Nobel Komite Başkanı Aase Liones, “ILO, temelin-
de yatan ahlaki değerleri eyleme dönüştürebilen birkaç etkin örgütten biri. 
Gayretli ve samimi bir çalışmayla, haksızlıkları ortadan kaldırmayı amaçla-
yan reformları birçok ülkede hayata geçirmeyi başardı” dedi.2

1919’da toplumsal ilerlemeyi teşvik etmek, sosyoekonomik çıkar çatış-
malarını diyalog ve işbirliği çerçevesinde ortadan kaldırmak amacıyla kuru-
lan ILO, o dönemki devrimci hareketlerin aksine çatışmadan uzak, tüm ta-
rafların menfaatine yönelik, benzersiz bir tutum ve politika belirlenebilmesi 
için işçi, memur ve devletleri uluslararası bir platformda bir araya getirdi. 
Hepsinden önemlisi bu durum, ekonomik aktörlere, devletle eşit şekilde 
karar alma yetkisi vererek toplumsal amaçları gözeten uluslararası bir anlaş-
ma şekli ortaya koymuş oldu. ILO; Avrupa’daki mevcut demokratik politik 
akımlardan da faydalanarak, Hristiyan demokrat, sosyal demokrat ve sosyal 
liberal aktörlerin de katılımıyla gelişti.

“Savaş” ve “devrim”, ILO’nun oluşumunda iki önemli tetikleyiciydi. Kü-
reselleşen “işgücü” ve “savaş” kavramları nedeniyle 20. yüzyıl, bireylerin ça-
lışma hayatını geçmişe oranla büyük oranda savaş ve işin şekillendirdiği bir 
yüzyıl oldu. 20. yüzyıl savaşlarının kapsamı ve acımasızlığı, her iki dünya 
savaşında dahi görülmemiş şekilde, Mançurya’dan Kongo’ya kadar hüküm 
süren birçok irili ufaklı çatışmada, ilk kez milyonlarca sivilin öldürülmesine 
neden oldu. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan vahşet, kitlesel sefer-
berlik ve yaygın sosyal yansımalar nedeniyle liderler, politika ve ekonomi-
de tüm ülkeleri ortak bir çaba etrafında toplayacak olan değişikliklere sıcak 
bakmaya başladılar. Benzer bir değişim, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da 
kendini göstererek insan hakları, toplumsal ilerleme gibi kavramların günde-
me gelmesine ve Birleşmiş Milletler’in kurulmasına neden oldu. Çatışmadan 
doğacak başarının ancak sosyal adalet ve haklar çerçevesinde kazanılması ge-
rektiğini bilen arabulucular sayesinde bu değişim, yerel ve bölgesel düzeyde 
birçok kez karşılık buldu.

Ancak 20. yüzyıl “çalışma” kavramı üzerine şekillenmişti. Giderek aile 
hayatından dahi önemli hale gelen “iş”, birçok insanın yaşamının merkezin-
deydi. İş kavramı, insan gücünün tarımdan endüstriye hızlı geçişiyle değişti. 
Artık işçiler daha iyi gelir, fırsat ve itibar için organize olmaya başlamış, diya-
log talep ediyorlardı. Ekonomik kriz dalgaları ve kitlesel işsizlik; çalışanları, 
işletmeleri ve toplumu etkilemeye başlamıştı. İşgücü piyasalarının sınırlar 
ötesi ilişkisinin sağlanması ve genel standartların oluşturulması için toplu 
hareketin gerekliliğine dair (bilinç) farkındalık giderek büyüyordu. Hep-
sinden önemlisi iş piyasası, politikaya yön veriyordu. Kapitalizmle ilgili ar-
tan çelişkiler, sadece Bolşevik Devrimi’ni tetiklemekle kalmadı; ayrıca daha 
sonraki birçok devrimci hareketin temelini ve dünya siyaset sisteminin fay 
hattını oluşturarak, tüm ülkelerdeki sosyalist ve libarel düşünce akımları-
nın gelişimine de katkıda bulundu. Üretim araçlarının mülkiyeti ve organize 
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edilmesi, devletin rolü ve sunduğu çıkarlar, toplumsal güçlerin örgütlenme 
modeli, eşitlik ve adalet… Bu kavramların tümü, “çalışma”nın toplumda oy-
nadığı temel rolle yakından ilgiliydi.

ILO’nun oluşumunda bir araya gelen iki akım, örgütün tüzüğünde şu 
şekilde yer alıyordu: “Evrensel ve kalıcı barış, sadece toplumsal adalete da-
yandırılırsa sağlanabilir, ancak çalışma şartları adaletsizlik, yoksulluk ve hu-
zursuzluk barındırdığında ve bu durum kitlesel bir etki yarattığında, dün-
yadaki barış ve uyum sekteye uğrar: Böyle bir durumda acilen bu şartların 
iyileştirilmesi gerekir.” Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulması nedeniyle 
ILO’nun temel anlayışı, barış ve adaletin ayrılmaz bir bütün olduğu inancına 
dayanıyordu. Savaş her zaman adaletsizliğin bir sonucu olmasa da, toplumsal 
adaletin sağlanmasında barış temel şarttır. Bu temel fikir, gelecekte, tüzüğü 
kaleme alanların dahi hayal edemeyeceği, bir şekilde hayat bulacaktı- örne-
ğin, Polonya’daki Solidarnosc İşçi Sendikası’nın 1980’lerde, ILO’nun tüzü-
ğünde yer alan “yeni bir siyasi düzenin ayağı olarak örgütlenme özgürlüğü 
için” uygulanmasını talep etmesi ya da tüzüğünde yer alan “yerli halkın hak-
ları” kısmının 1996’da Guatemala’da barış anlaşmasına katkı sağlaması gibi…

ILO’nun kökleri çok daha eskiye, 19. yüzyıla dayanır. Sanayileşme eko-
nomiyi ve toplumları değiştirmeye başladıkça, sanayileşmenin toplumsal so-
nuçlarıyla baş etmeye ve Sanayi Devrimi’nin neden olduğu derin eşitsizlik ve 
adaletsizliklerin ortadan kaldırımasına yönelik “sosyal sorun” olarak adlan-
dırılan merkezi bir politik mesele ortaya çıktı.

Sosyal çatışmaların giderek işyerlerine doğru kaymaya başlamasıyla iş-
çiler, 19. yüzyılın ikinci yarısında örgütlenmeye başlamıştı. Bu hareket kısa 
zamanda uluslararası düzeyde yayılmaya başladı. İşçi sınıfının haklarının 
korunması ve iyileştirilmesi amacıyla 1864’de Uluslararası İşçiler Derneği 
kuruldu. Sendikacılar, farklı siyasi aktivist gruplar ve diğer güçler “First In-
ternational” adı altında bir araya geldi. 1889 yılında çalışmalarına “Second 
International” olarak devam eden oluşumun günlük sekiz saat çalışma ta-
lebi, ILO’nun ilk kongresinde kabul gördü. Uluslararası Ticaret Müsteşar-
lığı, maatbacı, şapka, puro ve sigara üreticileriyle, ayakkabı işçilerinin bir 
araya geldiği uluslararası federasyonların oluşumuyla 1889 yılında kuruldu.3 
1901’de kurulan Ulusal Sendika Merkezleri Uluslararası Sekreterliği, ulusal 
sendika merkezlerinin bir araya geldiği ilk uluslararası sendikalar konfede-
rasyonu idi. Oluşum, 1913 yılında Sendikalar Federasyonu IFTU adını aldı.

Bu gelişmelere paralel olarak, 1900 yılında Uluslararası Çalışma Mevzu-
atı Birliği (IALL)’nin kurulmasının ardından, çalışma şartlarını düzenleyen 
uluslararası anlaşma hazırlıkları hız kazandı. IALL bir grup akademisyen, 
politikacı, yönetici, işçi, sanayici ve uzmanı bir araya getirdi. Birlik 1905’de 
bir uluslararası uzmanlar toplantısı düzenleyerek, 1906’da Bern’de kabul 
edilen iki uluslararası sözleşmenin temellerini oluşturdu. Alınan kararlardan 
birisi sanayide kadın işçilerin gece çalışmasının, ikincisi ise kibrit üretiminde 
beyaz fosfor kullanımının durdurulması yönündeydi. Bu şekilde 41 devlet ve 
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koloni sözleşmesindeki beyaz fosforun yasaklaması, 25 kadarı da kadınların 
gece çalışmasını yasakladı. Çalışmalar savaş nedeniyle sekteye uğramış olsa 
da IALL, ILO’nun ileri ki çalışmaları için önemli bir zemin oluşturdu. Fakat 
derneğin meşruluğu ve etkisi birkaç Avrupa devletiyle sınırlıydı, sözleşme-
lerin uygulanması konusunda etkin denetleme mekanizması yoktu ve birçok 
devlet iki taraflı anlaşmalar yapmayı tercih ediyordu.4

Uzun 19. yüzyıl boyunca dünyada ekonomik entegrasyonun hızlanma-
sı, genel standartların geliştirilmesi için itici bir güç oldu.5 İşçi ve işverenler 
farklı nedenlerle IALL’nin çalışmalarını destekledi-farklı öncelikler temelin-
de çıkarların çakışması son kez gerçekleşmeyecekti. İşçiler bu çalışmaları, 
piyasalardaki olumsuz şartları kontrol altında tutmak ve daha iyi çalışma 
şartları elde etmek için örgütlü, uluslararası girişimler olarak değerlendirir-
ken; işverenler, ticaretin genişlemesi ve uluslararası ticari rekabet koşulları-
nın eşitlenmesi için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Savaş, ticaretin gelişmesini dönemsel olarak engellemenin yanı sıra, iş-
gücü anlamında da pek çok farklı endişenin ortaya çıkmasına neden oldu. 
Anlaşmazlıklar sonrası işçi ve işverenler arasındaki huzursuzluk yayılmaya 
başlamış ve bu durum 1919 Barış Konferansı’nda önemli yer tutmuştu. 1941-
1948 yılları arasında ILO’da Başkanlık görevini üstlenen ve 1919’da örgütün 
tüzüğünü kaleme alanlardan biri olan Edward Phelan, 1949 tarihli “ILO’nun 
Barışa Katkıları” başlıklı makalesinde duruma şöyle dikkat çekiyordu:

Üç büyük güç olan Birleşik Devletler, Büyük Britanya ve Fransa 1919’da, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan çok, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan sı-
kıntılar nedeniyle endişeliydi. Öfke giderek yayılıyordu: Rusya’daki Bolşevik 
Devrimi’ni, Bela Kun önderliğindeki Macaristan Devrimi izlemişti; Büyük 
Britanya’daki iş yeri temsilcisi hareketi birçok büyük sendikaya sıçradı ve Bü-
yük Britanya’daki iş yeri temsilcisi hareketi, büyük sendikaları birleştirmiş ve 
anayasal yöneticilerin otoritesini zayıflatmıştı; Fransa ve İtalya’daki sendikal 
hareketler giderek fanatikleşti; kontrolsüzce, abartılı vaatler sunulan, silah al-
tındaki milyonlarca erkek yakında terhis edilecekti. Huzursuluk dalgası, Hol-
landa ve İsviçre gibi istikrarlı ve barışcıl bir yapıya sahip devletleri bile rahat-
sız etmeye başlamıştı. Barış Konferansı sırasında Clemenceau’nun olası sokak 
isyanlarına karşı Paris’e onbinlerce asker göndermesi, durumun ciddiyetini 
gösteriyordu. Barış Konferansı’nda çalışmayla ilgili konulara önemli bir yer 
verilmesi, bu endişenin sonuçlarından biriydi. Barış Konferansı, Çalışma Ko-
misyonunun önerilerini kabul etti. Başka koşullarda, hükümet dışından yetki-
lilerin eşit oy hakkından yararlanması ve Uluslararası Çalışma Konferansı’nda 
hükümet yetkilileri ile eşit statüye sahip olması ile ilgili hüküm gibi sonradan 
gelen yeniliklerin bazılarının kabul edilemez olacağının düşünülmesi son dere-
ce muhtemeldir.6
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Barış Konferansı, politik ve aynı zamanda ekonomik, yeni bir uluslarara-
sı yapı oluşturmak istiyordu. Hareket noktası Başkan Woodrow Wilson’ın 
“On Dört İlke”sinden üçüncüsü olan “barışa katılacak ve barışı korumak 
için birleşecek olan uluslararasında ekonomik bütün engellerin kaldırılması 
ve ticari ilişkilerde eşitliğin kabul edilmesi” ilkesiydi.7

ILO’nun kuruluş amacı, uluslararası çalışma standartlarının oluşturulma-
sı ve yaygınlaştırılması için var olan uygulamaları daha güçlü hale getirmekti 
ve ILO, mübadele için sosyal bir taslak oluşturarak dünyada eşit ticaret sis-
temini kurmak için yola çıktı.

Merkezi fikirler

ILO’nun ilk anayasası, 1919 Barış Konferansının Uluslararası iş hukuku 
Komisyonu tarafından hazırlanmış ve Versay Anlaşmasına dayandırılmıştır.8 

Bu, yirminci yüzyılın başlarında, dünyanın karşılaştığı toplumsal ve ekono-
mik sorunları ortaya koyacak evrensel bir organizasyonun kurulması için ilk 
adımdı. ILO ve Milletler Cemiyeti benzeri modellerin var olmaması, bugün 
benzeri yapılanmalarda kullanılamayacak orijinal çözümlerin denenebilme-
sine olanak sağlamıştı. ILO tüzüğü, derneğin kuruluş nedenlerini, detaylı 
planını, amaç ve hedeflerini ortaya koymuş ve özel koşulları göz önünde 
bulundurarak, tüm endüstriyel toplumların uygulamak için çaba sarfetmesi 
gereken çalışma koşullarını düzenleyen usul ve esasları belirlemiştir.

Örgüt, İkinci Dünya Savaşı sonrası, 1944 yılında, Philadelphia’da dü-
zenlenen bir kongrede alının kararla, orijinal anayasada yer alan vizyonunu, 
güçlü bir bildirgeyle bir adım daha ileri götürdü. Philadelphia Bildirgesi, ör-
gütün ilke ve hedeflerini birçok açıdan güçlendirip, genişleten ve toplumsal 
gelişim için ulusal ve uluslararası ihtiyaçları ortaya koyan bir bildiriydi.

Bildirgede yer alan önemli bölümler Ek II’dedir.
Metindeki beş temel ilke şu şekilde sıralanabilir.9

• Kalıcı barış ancak, özgürlük, insan onuru, ekonomik güvence ve fırsat 
eşitliği temelinde, toplumsal adalete dayandırılırsa sürdürülebilir.

• Emeğe yalnızca bir meta gözüyle bakılmamalıdır.

• İşçi ve işverenin ifade özgürlüğü, sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkı 
olmalıdır

• Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk tüm dünyadaki refah için 
tehlike yarattır; bu sorun, ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınmak zo-
rundadır.

• Bu ilkeler, cinsiyet, inanç, ırk gözetmeksizin herkes için geçerlidir.
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Bu ahlaki ve politik ilkeler ILO’nun eylem planını ve çalışmalarının bi-
lişsel çerçevesini oluşturur. Bu ilkelerden ilki olan barışın toplumsal adalete 
dayandırılma ilkesi örgütün en önemli varoluş nedenlerinden biridir. İkinci-
si, eylemlerine yön veren en temel ilkedir. Kapitalizmde, emek gücünü meta 
olarak değerlendiren Marksist görüşün tersine, işin onuru ve değeri kavram-
larını vurgular. ILO’nun vizyonuna göre, yeterince düzenli ve örgütlü ise, 
çalışma formları sosyal bütünleşme ve kişisel refah kaynağı olabilir. Tabi ki 
emek alınıp, satılır, ancak piyasa mekanizmaları çok daha güçlü hedeflere 
bağlıdır. Orijinal 1919 anayasası ”emek yalnızca bir meta olarak değerlendi-
rilmemelidir” derken, Philadelphia Bildirisinde aynı fikir çok daha güçlü bir 
şekilde “Emek meta değildir.” olarak belirtilmiştir.

Anayasanın diğer ilkeleri, demokrasi, eşitlik ve yoksullukla mücadele 
alanlarındaki sorumlulukları ele almaktadır. Sendikalaşma ve ifade özgür-
lüğü, bağımsız aktörlerle serbest müzakereye dayanan katılımcı demokrasi 
modelinin temelini oluşturur. Her ne kadar İkinci Dünya Savaşı bitene ka-
dar, pro-sömürgeci devletler, ILO ve Milletler Cemiyetinin ortaya koyduğu 
sorumlulukların uygulanmasını engellese de, eşitlik hedefi, Philadelphia bil-
dirgesinin “herkes için uygulanabilir” olan evrensel ilkelerinde kendini gös-
terir (Bkz. 2. Bölüm) Bu temel ilke, Örgüt’ün dekolonizasyon ve cinsiyet 
ayrımcılığı eylemlerini destekler nitelikteydi. Ulusal ve uluslararası düzeyde 
tüm çıkarlar ve ahlaki yükümlülükler açısından yoksullukla mücadele eylem-
lerinin zarureti ifade edildi.

Emek, genelde meta olarak algılanır, yoksulluğun olduğu yerde refah da 
mutlaka var olmuştur, eşitlik ve örgütlenme özgürlüğü yaygın olarak gör-
mezden gelinen bir konudur ve barış ve sosyal adalet, hâlâ dünyanın bir çok 
yeri için uzak bir hedeftir. Bu nedenlerle, doğal olarak, bu beş ilke sık sık 
yok sayılmıştır. Bu ilkelerin hayata geçirilmesi, hâlâ ILO eylemlerinin genel 
hatlarını oluşturur.

Bu ilkeler içerisindeki örtülü hedeflere ulaşmak belli alanlarda çalışma 
yapmayı gerektirir. Yedi temel konu anayasada şu şekilde vurgulanır:

• İşçilerin genel refaha katkıda bulundukları ve kendilerini gerçekleştire-
bildikleri işlerde, tam istihdamın teşvik edilmesi ve yaşam standartlarının 
iyileştirilmesi – ayrıca bu amaca ulaşmada kadın ve erkeğin eşit fırsatlara 
sahip olması,

• Tüm çalışanlar için, makul bir yaşam düzeyi sağlamak üzere yeterli ücret 
ödenmesi,

• Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, günlük ve haftalık azami çalışma süre-
sinin ve haftalık tatillerin belirlenmesi,

• Çocuk, genç ve kadınların korunması konularını içeren çocuk işçiliğinin 
ortadan kaldırılması, genç işçilerle ilgili sınırlamalar, çocuk sağlığının ve 
annelik haklarının korunması şartları,


