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Ve Taksim...

1 May›s 1977'de otuz dört kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i, onlarcas›n›n yaraland›¤› Taksim Meydan› y›llarca
birçok tart›ﬂman›n, uzlaﬂmazl›¤›n merkezinde olmuﬂtu, 32 y›l aradan sonra Taksim'de olman›n coﬂkusu
yaﬂand› 2010’un 1 May›s'›nda…
6 iﬂçi ve memur konfederasyonu taraf›ndan, iﬂ güvencesi, insanca ve özgürce bir yaﬂam için, eﬂitlik, adalet
ve demokrasi için alanlarda olma karar› al›nd›… 6 konfederasyona üye iﬂçiler, kamu çal›ﬂanlar›, siyasi
partiler ve sivil toplum örgütleri 32 y›l aradan sonra 1 May›s'ta Taksim'de olman›n coﬂkusunu yaﬂad›lar.
Taksim'de 1 May›s 1977'de ç›kan olaylarda yaﬂam›n› yitirenler, Kazanc› Yokuﬂu'nun baﬂ›ndaki 1 May›s
An›t›'na karanfiller konularak an›ld›.
Taksim en son 1978'de yasal olarak kutlanan 1 May›s alan› olmuﬂtu, daha önce de dedi¤imiz gibi tam 32
y›l önce… Bu tarihten sonra soka¤a ç›kma yasaklar›n›n ilan edildi¤i (1979), 1 May›s'›n resmi tatil olmaktan
ç›kar›ld›¤› (1981), insanlar›n yaﬂamlar›n› yitirdi¤i (1996), ço¤u zaman haf›zalardan silinmeyen olaylar
yaﬂand›; kay›plar›n verildi¤i, sonras›nda yaralar›n sar›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›, sar›lmaya çal›ﬂ›lan o yaralar›n
alt›nda derin izlerin süre geldi¤i günler gördü Türkiye…
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2008 Nisan'ında 1 Mayıs'ın “Emek ve Dayanışma Günü”

yaşamının kuralsızlaştırılmasına yönelik çalışmaların

olarak kutlanması kabul edildi. 22 Nisan 2009'da Türkiye

yapıldığı bir dünyadan bahsediyoruz.

Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile 1 Mayıs
resmi tatil ilan edildi ve nihayet 2010 Mayıs'ı, üzerinden

Bugün yasal sınırlar içerisinde çalışma sürelerinin

32 yıl geçtikten sonra “işçi sınıfının birlik ve mücadele

düzenlendiği, fazla mesailerin gerçek değerleri üzerinden

günü” ilk kez kitlesel olarak Taksim Meydan'ında kutlandı.

ödendiği işyerlerinin, olması gerekeni uygulamayan
işyerlerinden çok daha az olduğu bilinmektedir. İşçilerin

Kutlamalarda “güvenceli iş, insanca yaşam” talebinin

daha uzun sürelerle çalışmaya zorlanması işçi sağlığının

sıklıkla yinelenmesi özellikle Tekel İşçileri'nin yaşadığı

bozulmasına, yaşam kalitesinin olumsuz yönde

sıkıntılar ve zorlukları dile getiren, ayrıca sağlık

etkilenmesine, normal çalışma sürelerinin üzerinde yapılan

çalışanlarının durumlarını da ifade eden simgesel bir

mesailerin iş kazası ve meslek hastalığı riskinin artma-

söylem olmuştur. Tabi ki bu söylem sadece onlarla sınırlı

sına neden olduğu bilinmektedir.

değildir. Bugün biliyoruz ki emekçilerin yarısı kayıt dışı
çalışmaktadır.

Çalışma sürelerinin sınırlandırılması, en azından yasal
düzenlemelere göre gerçekleştirilmesi, işçi sağlığının

Kuralsız, güvencesiz çalışmaların, sendikasızlaştırmanın

korunmasına yönelik konularda önlemlerin alınması,

yaygınlaştığı, sendikal örgütlenmenin önüne engellerin

çalışma yaşamının kuralsızlaştırılmaması, kayıt dışı işçi

çıkarıldığı bir dünya ile karşı karşıyayız. İş kazalarının

çalıştırılmaması, gün geçtikçe artan işsizlik ve yoksul-

adını dikkatsizliğin aldığı, fiili çalışma sürelerinin üstü

luğun önüne geçilmesi için önlemlerin alınması ge-

kapalı yollarla artırıldığı, artırılan sürelere ilişkin emeğin

rekmektedir. Umuyoruz ki 1 Mayıs'ı kutlarken yinelenen

karşılığının ödenmediği, taşeronlaştırma uygulamalarının

“insanca çalışmak ve insanca yaşamak için gerekli

alıp başını yürüdüğü, özel sektörde iş kanunu ve yasal

görülen düzenlemeler” ve dile getirilen talepler bir an

çalışma sürelerinin dışına çıkılarak o iş yerine özel

önce gerçekleştirilir ve uygulamaya konulur.

kuralların oluşturulduğu ya da başka bir ifadeyle çalışma
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