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Katledilen
34 insanın
son
fotoğrafı.
Fotoğrafı
çeken 17
yaşındaki
Mahsun
artık yok

3+3 kabul edilemez:

Kamu
emekçisine
insanca
bir ücret!

Özür dilensin, hesap sorulsun!

ULUDERE
KATLİAMININ
SORUMLULARI
YARGILANSIN
28 Aralık gecesi Uludere’de
(Roboski) Kuzey Irak’a geçen
çoğu çocuk 34 köylü TSK’ya
ait savaş uçaklarının bombardımanıyla katledildi.
Gazetemiz baskıya girdiği
anda katliamın üzerinden 139
gün geçmişti. Uludere’nin
sorumluları hala açığa çıkarılıp yargılanmadı.
Katliamın ardından ortaya
dökülen gerçekler köylülerin
Genelkurmay’dakiler tarafın-

dan bile bile öldürüldüğünü
gösteriyor.
- Sınırdaki askeri birliklerin
köylülerin diğer tarafa gidip
geleceğinden haberi vardı.
- Heronlar sınırı geçenlerin
silahsız olduğunu açıkça
görüntülemişti ve bu görüntüler Batman, Malatya, Van ve
Ankara'da naklen izleniyordu.
- TSK, bombardımanı hükümetin sınır ötesi operasyon
yetkisine dayandırdı.

Katliamın ardından Başbakan,
Genelkurmay Başkanı Özel’e
teşekkür etti.
Yükselen tepkiler üzerine
AKP hükümeti Uludere katliamının sorumlularını açığa
çıkarma ve yargılama sözü
verdi. Günler geçti, ancak suçlular açığa çıkarılmadı.
Erdoğan ve Genelkurmay
Roboski köylülerinden hala
özür dilemedi.
Uludere katliamı aydınlatıl-

madan barış olmaz. Katliamın
150. gününde yine sokağa çıkıyoruz. Hep birlikte hesap soralım!
“Özür dilensin, hesap sorulsun” yürüyüşleri - 26 Mayıs
Cumartesi:
İzmir: saat 12.30’da,
Alsancak’taki Türkan Saylan
Kültür Merkezi önünde.
İstanbul: saat 18.00’de
Galatasaray Meydanı’nda
buluşuyoruz.

4 aydır kamu emekçilerinin maaşlarına zam yapmayan hükümet, toplu sözleşme için teklifini açıkladı. 2
milyon 600 bin memura bu
yıl için 3+3 (yani yılın ilk ve
ikinci aylarında yüzde 3’lük
artış) gelecek yıl içinse 2+3
zam önerdi. Ekonomi geçen
yıl 8.5 büyüdü, ancak bu
büyüme kamu emekçilerinin maaşlarına yansıtılmıyor.
Her şey zamlanırken ücretler artırılmıyor. Kamu emekçileri öfkeli. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyor.
Hükümetin teklifi öylesine
kabul edilmez ki tüm sendikalar buna itiraz ediyor.
KESK, 2012 yılı için en
düşük kamu emekçisi maaşının 2.145 TL'ye yükseltilmesini, bu çerçevede tüm
kamu emekçilerinin maaşlarına %30 zam yapılmasını
istiyor. Maaşların vergi
dilimlerindeki artışlardan
etkilenmemesini talep eden
KESK ücret adaletsizliğinin
son bulmasını, gerçekten
eşit işe eşit ücret ödenmesini savunuyor. Tüm ek ödemelerin emekli maaşlarına
da yansıtılmasını isteyen
KESK, sözleşmeli ve taşeron
çalışan emekçilere iş güvenliğinin sağlanması gerektiğini söylüyor.
Hükümetin 3+3’ü kabul
edilemez. Emekçilere insanca bir ücret verecek ekonomik kaynaklar vardır. Ücretlerin iyileştirilmesi için
KESK’in ileri sürdüğü talepler bir an önce hayata geçirilmelidir.
Bu taleplerin savunulması
için alınacak eylem kararlarını destekliyor ve tüm
emekçileri insanca yaşayacak bir ücret için greve
katılmaya çağırıyoruz.
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diyor ki

AKP
darbecilerle
uzlaşıyor

- Mecliste ilk kez darbelerle ilgili bir soruşturma
komisyonu kuruldu. Bu
komisyonun çoğunluğunu
oluşturan AKP milletvekillerinin oylarıyla 27 Nisan
E-muhtırası soruşturma
dışında bırakıldı. Halkın
çoğunluğunu düşman ilan
eden Genelkurmay muhtırasını yayınlatan güçler,
başta Yaşar Büyükanıt
olmak üzere, hesap vermekten kurtarıldı.
- Erdoğan çıktı ve 28
Şubat soruşturmasını eleştirdi: “1 dalga, 2 dalga, 3
dalga, 4 dalga filan...
Bunlar toplumun huzurunu da doğrusu kaçırıyor.
Bundan bizler de ciddi
manada rahatsızız… Bu
dalgalarda bu ülke boğulur.”
Şu ana kadar 28 Şubat
soruşturmasından tutuklananlar darbenin “mutfağını” oluşturan generaller.
Ancak 28 Şubat darbesinin
arkasında TÜSİAD ve
medya holdingleri başta
olmak üzere bir dizi gücün
bulunduğu biliniyor.
Erdoğan, soruşturmanın
ilerleyip 28 Şubat darbesiyle birlikte bankaları batıran ve 52 milyar doları
gasp edenlerin üzerine
gidilmesini istemiyor.
- Erdoğan’ın yardımcısı
Bülent Arınç çıkıyor ve
“Cumhurbaşkanı yargılanamaz” diyor. Arınç, 28
Şubat darbesinin siyasi
sorumlusu 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in
her suçlu gibi mahkemeye
çıkmasını istemiyor.
Neden? Çünkü AKP bir
egemen sınıf partisi. Onun
derdi devleti sağlamlaştırmak. Bu yüzden darbelerin
arkasındaki güç olan
büyük sermayeye dokunulmasını istemiyor ve kendisini yıkmak isteyen güçlerle uzlaşıyor.
Biz, darbelere karşı olan
çoğunluk, öne çıkıp hükümete, meclise ve yargıya
basınç yapmasaydık, 12
Eylül referandumunda
“yetmez ama evet” diyerek
cuntacıların hükümranlığına son vermeseydik, darbe
soruşturmaları bir milim
bile ilerlemezdi.
27 Nisan E-muhtıracılarıyla, 28 Şubat darbecileriyle
emekçiler uzlaşamaz. Tüm
darbe ve darbe girişimlerinin üzerine sonuna kadar
gidilmelidir. AKP hükümetinden “sonuna kadar” gitmesi beklenemez. Dindar,
Kürt, demokrat, sosyalist
her görüşten emekçiler
darbe soruşturmalarının
hükümet tarafından durdurulmasına izin vermemeliyiz.

sosyall
Halkların Demokratik Kongresi toplandı

Seçim partisi kuruluyor
Halkların Demokratik
Kongresi (HDK) Genel Kurulu
12-13 Mayıs’ta Ankara’da toplandı. Yaklaşık 500 kişinin
katıldığı Genel Kurul’da bir
dizi tartışma yaşandı.
21 bölgeden gelen delegelerin
verdiği raporlar HDK’nın
yerellerde sürdürdüğü faaliyetin yeni yeni rayına oturmaya
başladığını gösteriyor.
Raporlar aynı zamanda HDK
faaliyetinin önündeki zorlukları da ortaya seriyordu.
Özellikle Karadeniz, Ege ve İç
Anadolu’dan gelen delegeler
Kürt sorununda çözüm talep
ederken karşılaşılan siyasal
engellemeleri açık açık anlat-

tılar.
Salonda iki gün boyunca
gelişen coşkulu hava, delegelerin bu türden sıkıntıları da
aşma konusundaki kararlılığını gösteriyordu.
HDK Genel Kurul boyunca
bir dizi karar aldı. Bu kararlar
arasında üzerinde en çok
durulan, seçim partisi kurulması yönündeki karar oldu.
Bazı delegeler seçim partisi
kurma eğiliminin erken bir
eğilim olduğunu düşünse de
Genel Kurul, önümüzdeki
dönemde yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve
genel seçimlerde HDK bileşenlerinin aynı seçim kampanya-

sının parçası olmasını hedefleyen seçim partisinin kurulması yönünde birleşik bir eğilim sergiledi.
Seçim partisi konusunda
kararı yersiz gören HDK bileşenleri ise, ister kurumsal
düzeyde katılsın ister bireysel,
HDK faaliyetinde geçmişte
olduğunu gibi aynı şekilde,
aynı haklara sahip olarak
Kongre faaliyetlerine devam
edebilecekler.
Genel Kurul’un serbest sözlerin alındığı bölümünde onlarca delegenin söz alması ise,
Kongre’nin canlılığının bir
başka göstergesiydi.

Mobbinge Son kampanyası kuruldu

Mobbing yasası istiyoruz
İşyerlerinde patronların ve
patron temsilcilerinin psikolojil tacizlerine karşı çıkan senikasız işçiler bu tutuma karşı
bir kampanya başlattılar.
Mobbing denen bu tutum
kamu ve özel sektörde giderek
yaygınlaşıyor. İşçiler küçümseniyor, aşağılanıyor, kötü muameleye uğruyor ve dışlanıyor.
TBMM’nin bu konuda çalışma yapan bir komisyonuna
göre işçilerin yüzde 81’i mobbinge uğruyor.
Mobbinge karşı kampanya
başlatan aktivistler iş yasasına
bu konuda hükümler getirilmesini, TCK’da bu konuda
açık bir tarif yapılmasını,
mobbingin yoğun yaşandığı
işyerlerinde önlem alınmasını,
mobbing uygulayan patronla-

ra caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını, mobbing mağdurlarının iş kazasına uğramış
gibi ele alınmalarını ve malu-

len emekliye ayrılma olanağı
verilmesini talep ediyor.
Mobbinge Son Kampanyası:
0555 - 423 74 07

Cumartesi Anneleri Mehmet Ağar’a soruyor:

Kayıplarımız nerede?

Sevgi Göyçe’yi
kaybettik
KESK Yürütme Kurulu
Üyeliği, ÖDP Parti Melisi
Üyesi ve Küresel BAK Yürütme
üyeliği yapmış olan Sevgi
Göyçe yakalandığı hastalığa
karşı 3 yıldır sürdürdüğü
mücadele sonucunda
yaşamını kaybetti.
KESK Kadın Sekreterliği de
yapan Göyçe 12 Eylül darbesi
öncesi ve sonrasında 2 kez
tutuklanarak işkence gördü ve
hapiste yattı.

12 Eylül’ün işkenceci polis
şefi, 17 bin faili meçhul cinayetin işlendiği 90’ların emniyet müdürü ve içişleri bakanı
Mehmet Ağar, “suç işlemek
için silahlı çete kurmaktan”
Aydın Yenipazar cezaevinde
yatıyor. Evlatları Ağar ve çetesi tarafından kaybedilen
Cumartesi Anneleri 1995 yılında ilk oturma eylemini yaptıkları 27 Mayıs’ın yıldönümünde
Yenipazar’daki cezaevinin
önüne giderek “Kayıplarımız
nerede?” diye soracak.
Ağar, devlet adına işlenen
cinayetleri savunmuş, TV
ekranlarında “1000 operasyon
yaptık” demişti. Bir zamanlar
Ağar’ın emrinde kan döken
eski özel harekatçı polis
Ayhan Çarkın, faili meçhul
cinayetlerin ve kaybetmelerin
arkasında Ağar’ın olduğunu
açıklamıştı.

Biz de Cumartesi Anneleri’yle
birlikte 27 Mayıs günü saat
12.00'de Mehmet Ağar'ın yattığı cezaevinin önündeyiz.
Katillerin başına iki yıl ceza
yetmez! Ağar, kaybettiği, katlettiği insanların hesabını vermeli!



Dünya nüfusunun
yarıdan fazlasının
günlük kazancı
2 doların altında.
1 Milyar insan ise
günde
1 doların altında bir
gelirle yaşamaya
çalışıyor.

İşkencede
zaman aşımı
yok
Samsun savcılığının 12 Eylül
‘de yapılan işkenceye zaman
aşımı var demesinin üzerine
Çarşamba Ağır Ceza mahkemesi AİHM’e atıfta bulunarak
hayır dedi.
Bu karara göre 12 Eylül’de
yapılan işkenceler için açılmak istenen davalarda savcılar “zaman aşımı” engelini
kullanamayacaklar.

Homofobiye ve
transfobiye
karşı
yürüyoruz!
 Eşcinselleri yargılayan, aşağılayan, hayatlarını çekilmez
hala getiren, katleden, zorunlu heteroseksüelliği dayatan
ikiyüzlü ahlaka karşıyız.
 Hiç kimse cinsel yönelimden dolayı baskıya ve ayrımcılığa maruz kalmamalıdır.
 Eşcinsellerin Kurtuluşu
Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir!
 Özgürlük mücadelesi veren
LGBT bireylerin ve örgütlerin
yanındayız!
 Heteroseksist sistemin
LGBT'lere yönelik ilan edilmemiş savaşına karşı yürüyoruz...
Tarih: 20 Mayıs 2012, Pazar
Buluşma Yeri: Kurtuluş, Kıbrıs
Caddesi Kavşağı
Saat: 13:00
Basın Açıklaması: Sakarya
Meydanı

12 Eylül
davasına sahip
çıkalım!
Tarihi davanın 4. duruşması
Ankara’da gerçekleşti. İlk
davada mahkeme önünde
1000 darbe karşıtı varken,
geçen hafta sadece 100 kişi
vardı.
Yüzlerce insanı katleden, on
binlerce insanı zindanlarda
çürüten, yüz binlerce insanı
işkenceden geçiren solu ve
işçi sınıfını mahveden 12 Eylül
darbecilerinin yargılamasının
sessizce geçiştirilmesine izin
vermemeliyiz.
En kanlı darbenin mimarları
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ordunun hastanesi
GATA’da saklanmaya devam
ediyor. Onlar suçlular. İlker
Başbuğ’lar, Çevik Bir’ler gibi
tutuklanmamalılar.
29 Haziran’da Ankara
Adliyesi’nin önünde toplanalım. Eğer Kenan Evren ve
Tahsin Şahinkaya korunmaya
devam ederse duruşma öncesi
İstanbul ve Ankara GATA’ları
önünde darbecilerin tutuklanmasını isteyelim!
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"Azadi, azadi,
jibo Cihan
azadi"*

Cihan Kırmızıgül’e özgürlük!

TMK’ya hayır!
Taktığı poşu yüzünden gözaltına alınan ve PKK üyesi
olmakla suçlanan Cihan
Kırmızgül’e toplam 33 yıl 9 ay
hapis cezası verilmesi adaletsizliğin ulaştığı zirve noktasını
gösterdi. Kırmızgül’e verilen
ceza, yapılan indirimlerle 11
yıl 3 aya düşürülürken yüzlerce öğrenci sokaklara dökülerek bu kararı protesto etti.
Galatasaray Üniversitesi
öğrencisi Cihan Kırmızıgül, 20
Şubat 2010’da İstanbul
Kağıthane’de bir otobüs durağında beklerken gözaltına alınıp tutuklandı.
Birkaç saat önce PKK gösterisinin gerçekleştiği semtte molotof kokteyli de atılmıştı. Polisler durakta bekleyen onlarca insan arasından sadece Kırmızıgül’ü gözaltına aldı, çünkü Kürt’tü ve poşu takıyordu.
Poşu PKK’li olmasına delil
sayıldı ve Kırmızıgül 25 ay
hapiste tutuldu.
Savcı 45 yıl hapis isterken
gözaltı tutanağını hazırlayan
polisler, molotof atan kişinin

Cihan Kırmızıgül olup olmadığından emin olmadıklarını da
yazmıştı.
Canlı takip yaptıkları ileri
sürülen ve tutanağa imza atan
7 polisin yakalama esnasında
orada olmadıkları da ortaya
çıkmıştı.
Olayın “gizli tanığı” da
Kırmızıgül’ü teşhis edememişti. Geriye bir tek delil olan
poşu kaldı ve mahkeme Cihan
Kırmızıgül’e 11 yıl 3 ay hapis
vererek hayatını karattı.
Kırmızıgül hakkında verilen
karar hukuki değil siyasidir.
Her Kürdü, her poşu takanı
“terörist” ilan eden zihniyet
hüküm sürdükçe, “Terörle
Mücadele Yasası” yürürlükte
kaldıkça, Kürt sorununda
barış sağlanmadıkça adaletsizlik derinleşerek sürmeye
devam edecek.
Cihan Kırmızıgül hakkında
verilen karar Yargıtay tarafından derhal bozulmalıdır. TMK
kaldırılmalı, Kürtler ve Kürt
kimliği üzerindeki baskılar
son bulmalıdır.

Cihan Kırmızıgül’e yapılan adaletsizliği protesto
eden Antikapitalist Öğrenciler, 11 Mayıs günü İstanbul ve Ankara’da protesto
eylemleri düzenledi. Eylem sırasında yapılan açıklamada şunlar söylendi:
"Poşu taktığı için Cihan
Kırmızıgül'ün hayatından
25 ay çalanlar, onu tekrar
hapsetmek istiyor. Hrant
Dink davasında 'örgüt
bulamadık' gerekçesiyle,
gerçek katillerden hesap
sormak yerine birkaç tetikçiyle yetinmemizi bekleyenler nasıl olduysa poşu
takmanın 'örgütünü' bulmuş.
“Çete lideri, katil Mehmet
Ağar'a 2 yıl hapis cezası
verenler, poşu takmayı
daha 'tehlikeli' görmüş
olacak ki Cihan'a 33 yıl 9
ay ceza verdiler. Bu devlet
katillerden hesap soracağına, işi gücü bırakmış
Q,W,X'le, poşuyla uğraşıyor.
“Cihan'ı rahat bırakın.
Bomba yağdırarak, öldürerek, hapsederek, yasaklayarak, bizi susturamayacaksınız. Poşu takarak,
Kürtçe konuşarak onurlu
barış, eşit koşullarda kardeşlik mücadelemize
devam edeceğiz."
*Özgürlük, özgürlük
Cihan’a özgürlük

%79 darbelere karşı
Yapılan son bir kamuoyu
araştırmasına göre halkın
büyük çoğunluğunun darbelere karşı olduğu, darbecilerin
yargılanmasını onayladığını,
sürmekte olan davaların intikam için yapılmadığını, yasal
olduklarını düşündüğünü gösteriyor. Aynı kamuoyu araştırması bir darbenin olması
halinde halkın büyükçoğıunluğunun buna direneceğini de
gösteriyor.
Her 5 kişiden 4’ü darbelere
karşı. Yüzde 67.7 ise darbecilerin yargılanmasını istiyor.
Halkın çoğunluğu 28 Şubatçıların, 12 Eylül generallerinin
yargılanmasını onaylıyor.

Her 5 kişiden 4’ü (%82.4)
darbeleri zararlı buluyor ve %
70’e yakını bir darbeye karşı
direnecelerimüni söylüyor.
DSİP’in de içinde olduğu
Darbelere Karşı 70 Milyon
Adım Koalisyonu’nun eylemleri halkın bu tutumunu yansıtıyordu.
Hepsi çok büyük olan darbe
karşıtı gösteriler aynı zamanda darbelere karşı çıkan bu
büyük çoğunluğun siyasi
konularda ne kadar net ve
keskin olduğunu da göstermekteydi.
Darbe karşı gösterilerde bir
yandan “darbelere hayır”
diğer yandan da “Kürt halkına

özgürlük” isteniyordu.
Gerek darbe karşıtı gösteriler
gerekse de bu son anket bu
gelişmelerin aşağıdan gelen
baskının sonucu olduğunu
gösteriyor.
Nitekim darbe karşıtı hareketin bir süredir sokaklardan
çekilmiş olması AKP’nin de
darbe karşıtı adımlarının titremesine hatta tutulmasına yol
açtı.
Bu da gösteriyor ki darbe
karşıtlarının yeniden sokağa
çıkması ve ortadan kalktığı
sanılan askeri vesayete karşı
ve yeni anayasa için mücadele
etmesi gerekir.

DÜNYA
Kriz, direniş ve
sosyalistler
2008 krizi devam ediyor. Bir dizi Avrupa ülkesi iflas noktasına geldi, bir kısmı ise ekonomik durgunluk içinde.
Egemenler içinde oldukları krizden nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar.
Fransa’da başkanlık seçimlerinde Hollande kazanana
kadar Avrupa Birliği’nde Alman-Fransız çizgisi hakimdi ve
bu çizgi bütçe açığının kapatılması için kemer sıkma programlarının uygulanması. Fransız seçimlerinden sonra
Merkel tek başına AB’de bu çizgiyi hakim kılmaya çalışıyor.
Merkel’in tasarruf programı birçok ülkede uygulanıyor ve
heryerde büyük direnişlerle karşılaşıyor.
Genel grevler, kitle hareketleri kıtayı baştan sona sarmış
durumda ve şimdi bu kitle hareketliliğinin bir sonucu olarak kesinti programlarını savunan eski partilere karşı sol
yükseliyor.
Fransa’da Hollande, Yunanistan’da Syriza başta olmak
üzere solun oylarındaki büyük sıçrama, Almanya’da iktidardaki Hristiyan Demokrat, Hür Demokrat koalisyonunun
geçen haftaki seçim yenilgisinin bu hafta sonu Kuzey Ren
Westfalya’da tekrarlanması ve iktidar koalisyonunun büyük
ölçüde oy kaybetmesi ve gene geçen hafta sonu İspanya’da
öfkeliler hareketinin iki yüz bin kişi ile Madrid’de gene Sol
Meydanı’na çıkması emekçilerin Merkel’in tasarruf politikalarına direnişin en iyi göstergesi.
Solun bu yükselişinin yanı sıra ırkçı, milliyetçi neo Nazi
oylarda da bir yükseliş var. Neo Naziler tasarruf programına
karşı propaganda yapıyorlar ama onların krize yanıtı ırkçılık. Ülkelerindeki göçmen işçilere düşmanlık yapıyorlar.
Frans’da Le Pen, Yunanistan’da Altın Şafak sıçrayan partiler. Ancak solun büyük sıçraması karşısında sağın kazanımı
oldukça önemsiz.
Bunun başlıca nedeni kitle hareketi. Kitle hareketliliği
solu güçlendirirken aşırı sağ fazla gelişememekte. Yığın
hareketi buna müsade etmez.
Ancak, eğer sol hatalar yapmaya başlar ve kitle hareketi
geri çekilmeye başlarsa işte o vakit neo Nazilerin çok hızla
yükselme şansı ortaya çıkacak.
1919 Devrimi’nden 1924’e kadar Almanya’da sol kitle hareketinin üzerinde yükseliyor ve iktidarı zorluyordu. Ancak
solun gerilemesi ile işçi hareketinin geri çekilmesi eş
zamanlı oldu ve sonucunda diğer sağ güçleri parçalayıp
kendisine katan Naziler iktidarı ele geçirdiler.
Büyük yığın hareketlerinin etkisi henüz geçmemiş olduğu
için de Naziler iktidarı ele geçirdiklerinde de solun oyları
daha çoktu.
Bugün de benzer gelişmelerin olmaması için solun tasarruf politikalarına amansız bir biçimde karşı çıkması gerekiyor ve aynı zamanda da neo Nazilere karşı da aralıksız bir
biçimde birleşik cephe politikası içinde mücadele etmesi
gerekiyor.
Solun üzerine düşen bir başka önemli görev ise İslam düşmanlığına karşı mücadele. Neo Naziler göçmen düşmanlığı
ile İslam düşmanlığını birlikte sürdürüyorlar.

Yunanistan işçi sınıfı geri adım atmıyor!

sosyalist isci
iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

 Yasal çalışma süresi
45 saat olmasına rağmen Türkiye’de ortalama çalışma süresi
60 saate ulaşmakta.

 Uzun çalışma süreleri ne karşı işçi sendikaşan uzun çalışma
saatleri, işsizliğin ve ları mücadele etmeli,
iş kazalarının başlıca çalışma sürelerini
40 saate indirmelidir.
nedeni.
 Haftada 60 saati

40 saat çalışma haftası

İşsizliğe çözüm
Yasalara göre Türkiye’de
resmi çalışma haftası 45 saat.
Cumartesi ve Pazar günleri ise
çalışılmayan günler.
45 saatin üzerindeki çalışmalarda ise fazla mesai ücreti
verilmeli. Hiç bir biçimde
günde 11 saatin üzerinde çalışılmamalı.
4857 nolu iş yasasının
63’üncü maddesi böyle diyor.
Ne var ki herkes Türkiye’de
çalışma saatlerinin çok daha
fazla olduğunu biliyor.
Özellikle hizmet iş kolunda
çalışma saatleri haftada 60
saatin dahi üzerine çıkabiliyor.
Sadece küçük işyerlerinde
değil, binlerce işçi çalıştıran
büyük kapitalist işletmelerde
de çalışma saatleri çok uzun.
Bu uzun çalışma saatlerine
karşı işçilere fazla mesai ücreti
de verilmiyor. Sanki 45 saat
çalışıyorlarmış gibi ücret alıyorlar.
Haftada 60 saat çalışan bir
işçi aslında bir buçuk işçi
kadar çalışıyor. Patron 10 işçiye vermesi gereken ücretle 15
işçi çalıştırıyor.
Fazla çalışma işsizliğin
nedenlerinden birisi. Çalışma
saatleri yasanın öngördüğü
düzeye bile çekilebilse istihdamda büyük bir artış olur.
Kaldı ki, dünyanın bir çok
ülkesinde iş saatleri çok daha
düşük.

Bazı ülkelerde haftada 35
saat çalışılıyor ve sendikalar
bunun 30 saate düşürülmesini
talep ediyorlar.
Çalışma haftası 35 saate
düşürülse işsizlik sorunu
hemen hemen ortadan kalkar,
herkes çalışacak bir iş bulabilir.

Sendikalar için çalışma saatlerinin düşürülmesi en önemli
mücadele alanlarından birisi.
Önce 45 saat uygulamasının
gerçek hale gelmesi için,
ardından çalışma haftasının
40 saate düşürülmesi için
mücadele sendikaların güçlenmesini de sağlayacaktır.

Öte yanda uzun çalışma saatleri kaçınılmaz olarak iş kazalarına neden olmakta.
Aşırı saatlerde çalışma, aşırı
yorgunluğa neden olmakta ve
özellikle çalışma güvenliğinin
de olmadığı işyerlerinde çok
sayıda iş kazasına neden
olmakta.
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21. yüzyılda
devrimler
mümkün mü?
Liberal basında devrimlerin 20’inci yüzyıla ait olduğu, artık içinde yaşadığımız
çağda devrimlerin mümkün
olmadığı yaygın bir düşünce.
Bu düşünceyi ileri sürenler
bir yandan gelişen teknolojiyi, diğer yandan da işçi
sınıfının artık eskisi gibi
olmadığını kanıt olarak gösteriyorlar. Bu nedenle sosyalizmin tanımı da değişmeli
diyorlar.
Kimileri işçi sınıfının artık
mülk sahibi olduğunu,
gelişmiş kapitalist ülkelerde
refah içinde olduğunu da
vurguluyorlar.
Bunları tamamlayan bir
başka iddia ise küreselleşme. Artık bu çağda devrim
olamaz diyorlar.
Bu iddialara tek tek yanıt
verelim.
Teknoloji gerçekten de çok
gelişmiştir. Yaşadığımız
çağda teknoloji işçi sınıfının
siyaset sahnesine güçlü bir
biçimde girdiği 19. yüzyıla
göre çok ileridir. Ancak bu
olsa olsa işçi sınıfını daha
güçlü yapar.
İşçi sınıfının değiştiği
iddiasına gelince, doğrudur,
işçi sınıfı değişmektedir
ama bu değişim de gene işçi
sınıfını daha güçlü yapmaktadır. Dün orta sınıfın saflarında görülen birçok kesim
bugün işçi sınıfının saflarındadır.
İşçi sınıfının mülk sahibi
olduğu iddiası ise temelsizdir. İşçi sınıfının mülk sahibi olduğu iddiası özellikle
batılı ülkelerin içi sınıflarının sahip olduğu refaha
dayandırılmaktadır ama
mülk deyince marksistler
üretim araçları üzerindeki
kapitalist mülkiyetten bahsetmektedirler. İşçi sınıfı,
yeni daha genişlemiş haliyle
de üretim araçlarının mülküne sahip olmayan tek
sınıf olma özelliğini sürdürmektedir.
Devrimciliği buradan gelmektedir.
Öte yandan bugünlerde
içinde yaşadığımız dünya
işçi sınıfının devrimci gücünü ve niteliğini çarpıcı bir
biçimde göstermektedir.
Tunus, Mısır ve diğer Arap
devrimleri bir yandan, batılı
ülkelerdeki grev ve genel
grev hareketleri diğer yandan işçi sınıfının devrimci
niteliğini göstermektedir.
Küreselleşme ise aynı gelişen teknoloji gibi işçi sınıfını da güçlendiren bir gelişmedir.

