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Tanr›’n›n dünyay› 6 günde yaratt›¤›n› ve yoruldu¤unu ve 7’nci gün dinlenmeye
çekildi¤ini yazar kutsal kitaplar. En ba¤nazlar bile Tanr›’›n yorulabilece¤ine ihtimal
vermiyorlard›r herhalde. Bunun alegorik bir hikâye oldu¤u belli. Amaç, insanlara
haftada bir gün dinlenmeye ihtiyaçlar› oldu¤unu, bunun do¤al bir hak oldu¤unu anlatmak olmal›.
Katolik kilisesi pazar günleri çal›flmay› yasaklam›fl, Tanr› ad›na çal›flmak d›fl›nda
tabii, yoksa pazar ayinleri de yasaklan›rd›... Bu yasak hâlâ daha ABD, ‹ngiltere, Fransa gibi birçok ülkede sürer; pazar günleri aç›k bakkal bulamazs›n›z birçok yerde. Sadece çal›flmak de¤il, pazarlar› e¤lenmek bile yasaklanm›fl... Pazar günlerinin tatil olmas›nda güdülen amaç, ruhu dinlendirmek ve Tanr›’ya yaklaflmakm›fl.
Avrupa’da iflçiler bir zamanlar “akflamdan kalma” olduklar› için pazartesi günleri ifle gitmezlermifl. Fransa’da, 1793-1805 y›llar› aras›nda 10 günlük bir çal›flma
haftas›ndan sonra iflçilere 1 günlük resmi izin tan›nm›fl. ‹ngiltere’de, endüstri devriminde, bu izin iki güne ç›km›fl. “Befl gün çal›fl iki gün dinlen” uygulamas› ilk kez
Amerika’da, Amerika henüz ‹ngiliz istilas›ndayken bir süperde¤irmende uygulanm›fl; amaç cumartesi tatil yapmak isteyen Yahudilerle pazar gününde ›srar eden H›ristiyanlar› memnun etmekmifl. 1920’lerde ABD’de cumartesi ö¤leden sonralar› da
tatil olmufl. 1926’da Henry Ford fabrikalar›n› cumartesi günleri tamamen kapatm›fl,
böylece tüketimin artaca¤›n›, ekonominin geliflece¤ini, dolay›s›yla daha fazla para
kazanaca¤›n› düflünüyormufl. ‹flçi sendikalar›n›n diretmesiyle 1940’da bütün ülkede
cumartesi ve pazar resmen tatil ilan edilmifl. Alan memnun, satan memnun...
Çal›flma saatlerine gelince... Günlük 16 saate ç›kt›¤› olmufl Avrupa’da. 1840’ta
‹ngiltere’de bir iflçi y›lda 3600 saate kadar çal›flabiliyormufl. 1988’de 1949 saate
düflmüfl y›ll›k çal›flma saati. 2004’te ise Hollanda’da bir iflçi y›lda ortalama 1309 saat çal›flm›fl. Fransa’da bugün bir iflçi haftada en fazla 35 saat çal›flt›r›labilir.
Çal›flt›r›lan çocuklara gelince... ‹ngiltere’de endüstri devrimi s›ras›nda 4 yafl›nda
çocuklar bile çal›flt›r›l›yormufl. Hem de günde 16 saat. Çocuklar ufak tefek olduklar›ndan, özellikle madenlerde tercih ediliyorlarm›fl. Bu yüzden çelimsiz kal›yorlar,
hastalan›yor ve erken ölüyorlarm›fl. Manchester’da bir endüstri müzesi vard›r; flu an
içinde yüzdükleri lüksü kusturacak bir vahflet sergilenir o müzede. “Çocuk haklar›”
kavram› da sadece son 50 y›lda dünyan›n gündemindedir.
Bir de çocuklar›m›za bugün reva gördü¤ümüz yaflama bak›n. Günde en az 6 saat okul. Arkas›ndan etüt. Sonra evde 2-3 saat ödev ya da test. Haftasonlar› da dersane... Hani haftasonlar› dinlenmek içindi?
Patronlar çocuklar›m›z kadar çal›flmam›z› isteseler ülkede isyan ç›kar. Asker polis dinlemez, ayaklan›r hayk›ra hayk›ra Ankara’ya yürürüz. Ama biz toplum olarak
çocuklar›m›z› köle gibi çal›flt›rmakta bir sorun görmüyoruz. Sesleri
bile ç›km›yor yavrucaklar›n. Tanr› bile haftada bir gün izin kullanm›fl! Ay›pt›r, zulümdür, günaht›r...
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