~ TÜRKİYE
TEK N İK ELEMAN
" KURULTAYI

RAPOR I.

DEMOKRATİK HAK ve ÖZGÜRLÜKLER
MÜCADELESİNDE TEKNİK ELEMANLARIN
YERİ ve GÖREVLERİ
RAPOR 2.

SENDİKAL HAKLARIMIZI NASIL ALIRIZ
RAPOR 3

.

SENDİKAL HAKLARA GİDERKEN GÜNCEL
SORUNLARIMIZI NASIL ÇÖZERİZ

22/23 MAYIS 1976 / MALTEPE ALEMDAR
SİNEMASI /ANK AR A

Rapor 1.
Demokratik Hak ve Özgürlükler Mücadelesinde
Teknik Elemanların Yeri ve Görevleri
1.1

DEMOKRASİ

Çağım ızda

«d em o k rasi»d en söz edilm eyen b ir ülke

«d em o k rasi»d en söz açm ayan b ir sınıf bulabilirmdyiz?

ve ülkelerde

B ir yandan işçi

sınıfı ve halklar üzerinde söm ürü, baskı, zorbalık ve bun ların en koyu
su, en açığı bile

«h ü r dem okratik re jim » ve «d em okrasiyi k u rtarm a»

adına sürdürülürken, öte yandan «d e m o k ra si»

bu sınıfın ve halkların

b ir m ücadele bayrağı olm uştur.

«D e m o k ra si»

anti-komürüst

halkların savaşında ise yaşayan b ir

dem agoji

silahı,

em peryalizm için b ir

slogan olm uştur.

Sosyal Sınıflar - Demokrasi
Tarih bize gösterm iştir ki,

toplum da sınıflar olduğu sürece, her

olgu gibi «d e m o k ra si» de ancak b ir sınıfın dem okrasisi olabilir.

E l

bette lıer egemen sınıf kendi dem okrasisini uygularken, devleti olduğu
gibi biı devlet biçim i olarak dem okrasiyi de sınıflar-üstü ve « s a f» olarak
gösterm eye, onun sınıfsal

özünü gizlemeye çalışmıştır.

B u n a y ap ar

ken de «d em o k ra si»n in b ir sözcük karşılığı o lan «h a lk yönetim i» b iç i
m indeki tanımına sığınm ışlardır.
rak toplu m lann

A m a «d em o k rasi»n in b ir sözcük ola

tarihinde ilk kez ortaya atıldığı ve b ir devlet biçim i

olarak uygulandığı köleci Y un an to p lu m lan n d a b u sadece b ir köle sa
hipleri dem okrasisi idi ve bun dan sonra da hangi

üretim ilişkileri için

de ortaya çıksa, üretim ilişkilerinde egem en olan sınıfın dam gasını ta
şıyacaktı.

«S öm ü rülen lere egemen olan söm ürücüler varold u ğu süre

ce, dem okratik devlet, söm ürücüler için b ir dem okrasi olm ak zorun
d adır.»

Bilim sel sosyalizm bize, dem okrasinin söz konusu edildiği her

yerde «han gi sınıf için?» sorusunu sorm ayı öğretm iştir.

Burjuva Demokrasisi
Feodalizm e karşı «ö zgü rlü k », «eşitlik »
burju vazinin
v a r ki,

dem okrasisi o tarihsel

şiarlarıyla m ücadele eden

dönem için b ir ilerlemeydi. N e

kapitalizm top rak köleliğine son verirken ücret köleliğini geti

riyordu.

K apitalizm ve b u rju v a dem okrasisi, ik tidara sahip b ir avuç

azınlığın geniş işçi ve emekçi çoğunluğunu ücret
siydi.

«F eod alizm e kıyasla b u rju v a dem okrasisi

yoluyla köleleştirmeekonom ik köleliğin

biçim ini değiştirdi, onun için p arlak b ir örtü yarattı,
ğiştirm edi ve değiştirem ez de.»

ancak özünü de

3

işçi sim li m o d e m b ir sınıf o la rak bilinçlenip, örgütlenerek,

«k e n 

disi için» mücadele, «kendiliğin den » m ücadelenin yerini alm ağa baş
ladığında,

b u rju v a dem okrasisi onun bu

m ücadelesini

engelleyecek

her türlü tedbir ve baskıyla onun karşısm a dikilm ekte gecikmedi. Söz
söyleme, toplanm a,

basın özgürlüğü, yasalar önünde eşitlik ve b u r ju 

vazinin iktidara gelirken kullandığı bütün diğer şiarlar b u rju v a dem ok
rasisinde ikiyüzlü,

biçimsel, soyut kavram sal ve sadece burjuvazinin

m alları olarak kalakaldı.
kelere b ir bak aLm :

Bugün «e n d em okratik » diye sözü edilen ü l

H angi birinde egemen sınıflar,

kendi iktidarlarım

tehlikeye düşürecek b ir belirtiye karşı yerine göre en «in ce» veya en
«k a b a »

b ir biçim de kullanılabilecek yasalardan ve baskı güçlerinden

yoksundurlar?
Dem okrasi köleci Yunan toplum larında neyse, kapitalist toplum da
da özünde oydu.

Söm ürücü sınıf için özgürlük, onun için demokrasi,

halk üzerinde ise b ir diktatörlük. «B u r ju v a dem okrasisinin siyasi teme
li b u rju v a diktatörlüğüdür.»

Emperyalizm - Demokrasi
K apitalizm tekelci aşam aya-em peryalizm e- ulaşm a sürecinde, artık
yukarıdaki anlam da bir b u rju v a dem okrasisi de giderek nitelik değitirmiştiir. Em peryalizm in, olanak bulduğu ölçüde m etropollerde ve fakat
özellikle tahakküm altındaki ülkelerde, başk a işçi sınıfı, tüm halklara
karşı işkencelerin,

katliam ların, m ilyonları

savaşlarının ve benzeri en kaba,

yok eden

kanlı paylaşım

en vahşi yöntem lerin gene en «in ce»

yöntemlerle, rüşvetle, sıiyasi entrikayla,

darbeyle «dem okrasi dem ago

jisiyle reform izm le, vb. kaynaştırılarak uygulandığı dönemdir.
«Siyasi olarak, em peryalizm , genelde, şiddet ve gericiliğe doğru bir
m ücadeledir.»

«S iy asi gericilik tekele tekabül eder...

peryalizm , hiç şüphesiz
lerin

inkarıdır.»

B u an lam d a em 

genel olarak demokrasinin, bütün demokrasi

Em peryalist

söm ürü ve onun bu siyasi

em peryalizm i «p arazit veya çürüyen » kapitalizm

olarak

üst-yapısı,

tanım lam aya

yol açan ayırdedici yönlerdir.
Em peryalizm

çağında burju vazinin «d em o k ra si»

b ir sözü, gerçekleştireceği b ir eylem i kalm am ıştır.
m o krasi» dünyada işçi sınıfının,

adına söyleyecek

«Ö z g ü rlü k » ve «d e 

halkların b ir m ücadele bay rağı ol

m uştur ve çağ, em peryalizm e-bu parazit ve çürüyen kapitalizm e- karşı
zafere ulaşan halk dem okrasisinin, işçi sınıfı dem okrasisinin çağıdır.

1.2

DEMOKRASİ MÜCADELESİ - EKONOMİK - DEMOKRATİK
MÜCADELE
«D em o k rasi

önüm üzdeki
rın

m ücadelesi»,

devrim

«d em o k ra si uğrun a m ücadele»,

aşamasıyla,

sınıfsal niteliğiyle birlikte ele

ancak

b u aşam ada gerçekleşecek iktida
alındığında b ir anlam taşır.

takdirde, «h an gi sınıf için?» sorusu sorulduğunda

Aksi

cevapsız kalm ak ve

böylece egem en sınıfların «s a f d em okrasi» aldatm acasına hizm et etmek
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kaçınılm azdır.

S ın ıflar

üstü

b ir

dem okrasi olam ayacağına

m okrasi mücadelesi hangi sınıfın -y a da sınıfların-

göre,

de

dem okrasisi için

m ücadele ediliyorsa, o sınıfın iktidarı için m ücadeledir; b ir devrim ve
b u devrim le gerçekleşecek iktidarın mücadelesidir.
eseri

Yoksa, zaten hiçbir

kalm am ış bir dem okrasiyi kurum laştırm ak m ücadelesi

değildir.

Ekonomik - Demokratik Mücadele
Y u k arıd ak i sözlerden, hiçbir zaman,

halkın çeşitli sınıf ve tabaka

larının elde etmiş olduğu ekon om ik-dem okratik hakların korunm ası, bu
alanda kazanılmış m evzilerin

savunulm ası ve yenilerinin kazanılm ası

için m ücadele edilmesi gerektiği gibi bir sonuç çıkarılam az. Yalnız, böy
le b ir m ücadelenin sosyal devrim mücadelesinin, dem okrasi m ücadele
sinin b ir tam am layıcısı olduğunu ve ancak bunun belirleyiciliği altın
da y ürüiü ldüğünde başarısından söz edilebileceğini b ir an olsun unut
m am ak gerekir.
E konom ik -dem okratik
yasi

durum larının

m ücadeleyi salt kitlelerin ekonom ik ve si

göreli olarak «iyileştirilm esi» için, gündelik, sınırlı

çıkarları için yasa talepleri mücadelesi alanına hapsetm ek
laştırm ak demektir.

onu kısır

Bu mücadele, söm ürü ve baskının b ir som ut gö

rünüm ünden hareket ederek,

kitleleri, gerçek kurtuluşları yolunda b i

linçlendirmek, diğer halk kitleleri ile m ücadele ittifakım gerçekleştir
mek ve cvlemo katm ak için kullanılm adığı ve asıl bun un için kullanıl
madığı sürece,

geriye sadece birtakım reform lar,

«tavizler» için, ege

men sınıflara tabi, teslimiyetçi b ir «m ü c ad e le» kalır. Şu halde eğer işçi
sınıfı adına ekonom ik-dem okratik m ücadeleden söz ediyorsak,

bu m ü 

cadele, o sınıfın genel siyasi mücadelesine tabi olm ak, b u siyasetin un
surları tarafından belirlenm ek zorundadır.
E konom ik mücadele, «işçilerin
satmak için,

işgüçlerini daha elverişli şartlarla

çalışm a şartlarını iyileştirm ek için

p atron a karşı ortak

m ücadelesidir.» E konom ik m ücadelenin «kendisine siyasi bir nitelik k a
zandırm ak » yani bu m ücadeleyi kitleleri siyasi m ücadeleye sürükleyecek
«biricik (y a da hiç değilse b a ş lıc a )» hareket noktası saym ak, çalışm aları
ekonom ik m ücadelenin d ar çerçevesiyle sınırlandırm ak kesin olarak y an
lıştır.

B u çalışm alar zorbalık düzeninin her som ut belirtisini,

gulam asını kapsam ak zorundadır.

h er uy

D evrim ci öğrencilerin katledilm esi,

üniversitelerdeki faşist işgaller, işkenceler,

öğretm enlerin

sürülmesi,

m em u rların kıyılm ası, ırkçı-şöven b a sk ıla r kısaca işçi sınıfı ve halkın
diğer sm ıf ve tabakaları üzerindeki zulüm ve baskının herbiri, kitleleri
siyasi m ücadeleye sokm ak için en az ekonom ik m ücadele araçları k a d ar
önem li araçlardır.

«îktfisadi çıkarların tayin edici ro l oynam asından,

hiç de iktisadi m ücadelenin

(=

sendikal m ücadele)

özellikle büy ü k

önem taşıdığı sonucu çıkarılamaz, çünkü sınıfların en temel «tayin edi
ci nitelikte» çıkarları genel olarak ancak köklü siyasi değişiklikler sonu
cu tatm in edilebiilir.»
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Sınıfların birbirleriyle,

devletle ve ik tidarlarla ilişkilerinde ortaya

çıkan her sorun, her o lay ekonom ik-dem okratik m ücadelenin ilgisi dı
şm da kalamaz. Bizler, en önem siz gibi görünen b ir olayı, en tali gibi
görünen b ir çelişkiyi,

onun arkasın da gizli en temel çelişkiyi sergile-

m ek için, em peryalizm i ve m üttefiki

egem en sınıfı, uyguladığı faşizm i

teşhir etm ek için değerlendirm eyi başarm ak zorundayız.
E konom ik-dem okratik m ücadele çerçevesinde re fo rm

taleplerinde

bulunulm alıdır. Ancak, kitlelere sadece bunu bar am aç gibi gösterm ek,
veya bununla iktidarların em peryalizm le uzlaşan sınıf yapılarım faşist
kim liklerini, bilinçsizce de olsa,

gizlem ek veya küçüm setm ek ve re

fo rm lar için m ücadeleyi ön plan a alm ak, refo rm ist k ü ç ü k -b u rju v a si
yasetinin özellikleridir.
deleyi eylemine

Devrim ci mücadele, «re fo rm la r uğrun a m üca

her zam an katm ıştır ve şim di de katm aktadır.

Am a

iktisadi ajitasyonu sadece hükümetten çeşitli tedbirleri yerine getirm e
sini istem ek için değil, aynı zam anda (v e özellikle) hüküm etin b ir des
p ot hüküm et olm asına son verm esini istem ek için kullanır.
küm etten b u isteğini

Üstelik hü

yalnız iktisadi m ücadele alanında değil, aynı

za

m and a siyasal ve toplum sal hayatın, hangisi o lu rsa olsun, bütün alan
ların da ileri sürm eyi görev saym alıdır.»
«b ü tü n ü n b ir parçası

K ısaca

devrim ci

olarak re fo rm la r uğrun a mücadeleyi,

mücadele,
özgürlük

uğruna ve sosyalizm uğrun a m ücadeleye tabi kılar.»
M ücadelenin her alanında olduğu gibi, ek on om ik-dem okratik m ü 
cadele alanında d a m evcut «biçim sel dem okrasiyi», hangi düzeyde olur
sa olsun b u rju v a parlam entarizm ini,

kitlelerin sorunlarına temelli çö 

züm ler getirecek b ir k u ru m gib i gösterecek,

dolayısıyla parlam entariz-

m in araçlarına karşı güven yaratabilecek söz ve davranışlardan uzak
durm aya titizlikle dikkat göstermeliyiz.
m ekanizm asının sahtekarlığını,
ka teşhir etmeliyiz.

H e r fırsatta, b u halkı aldatm a

içinde dönen d olap lan ,

içyüzünü hal

«B iz bu sahtekarlığı işçilerin geni kesim lerinin,

özellikle proleter olm ayan em ekçi halkın, en önem li ve en yetkili olarak
gördük leri o aynı kürsüden teşhir etmeliyiz.»
Bu

konuda

E konom ik

b u ray a

m ücadeleyi

k a d ar

biricik,

ya

yazılanları
da

şöyle

başlıca

ve gösteren ekonom ist-sendikalist eğilim ler,

özetleyebiliriz :

m ücadele

gibi

gören

re fo rm la r u ğ ru n a m üca

deleyi öne çıkaran ve onu devrim ci siyasete tabi küm ayan reform ist
eğilim ler ve b u rju v a parlam entarizm ini,

kitlelere b ir çözüm yolu old u

ğunu aşılayan parlam entarist eğilim ler,

ekonom ik-dem okratik m üca

deleyi egem en sınıfların denetim ine terkeden, teslimiyetçi görüşlerdir.
B u rada, çok önem li b ir noktaya değinm ek gerek ir:

E k o n o m ik -d e

m okratik m ücadelenin genel siyasi m ücadeleye tabi olm ası gerektiğini
belirtiyorsak,

b u m ücadelenin işçi sınıfı önderliğini k a bu l ettirm iş gü ç

lü b ir işçi sınıfı örgü tü o lm adan sağlıklı ve tutarlı o la rak yürütülebile
ceğini düşünm ek, b u ra y a k a d ar söylenenlerin sadece b ir in k a n olur.
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Em peryalizm e ve faşizm e karşı m ücadelenin başarısı,

işçi sınıfını

ve halkı bu m ücadelenin bütün alanlarında örgütleyecek,

yönetecek

güçlü b ir devrim ci partinin varlığına bağlı olduğunu b ir an olsun akıl
lardan çıkarm am alıyız.

1.3

TEKNİK

ELEMANLARIM

SOSYAL

SINIFLAR

İÇİNDE YERİ
Teknik elem anların dem okratik kitle m ücadelesini doğru esaslara
oturtabilm enin ön şartı toplum un bu bölüm ünün sosyal sınıflar içinde
ki özgül yerinin araştırılm ası ve belirlenm esi olm alıdır.
Teknik elem anların sosyal sınıflar içindeki yerini tanım lam ak am ac.yia çeşitli

savlar ileri süıülm üştür. B u savların incelem esi-eleştiril-

mesi y ılla r d ır tartışılan ve her tartışıldığında yalnızca önemi vurgulan
m akla yetinilen bazı konulan ve çoğu zam an yanlış yada bulanık olarak
kullanılan tanım ve kavram ların aydınlatılm asını sağlayacaktır. B u rad a
y a p ıla c a k ola n bu raporun dar çerçevesinin im kan tanıdığı oranda, tek
nik elem anların toplum sal konumunu, işçi sınıfının düşünce perspekti
finden ve onun politikası ışığında belirlem ektir.

Farkli Savlar
B u alanda günüm üzde yaygınlaşan b ir tez teknik elem anların ya da
teknik elem anları da içeren daha geniş b ir kitlenin kapitalizm in geliş
m e s i y l e işçi sınıfına dahil olduğudur. Tekelci devlet kapitalizm i üzerine

Fransa’da yapılan incelem ede işçd sınıfı tanım ı teknik elem anları d a içe
recek biçim de genişletilm iştir :
«Ç ağım ızda işçi sınıfı kol işçilerinden artı değeri yaratanlardan ve
-say ılan giderek artan- artı değerin yaratılm asına kafa emeğiyle, ya da
çeşitli yardım cı işleri yürüterek katkıda bulun anlardan oluşm aktadır.
Dolayısıyla, işçi sınıfı yalnız toprakta, m adenlerde, tersanelerde

çalı

şanlardan- b u her ne ka d ar işçi sınıfının çekirdeği ise de- oluşm am akta, m addi üretim in hazırlanm asına ve harekete geçirilm esine doğrudan
katılan ve bu şekilde artı değerin yaratıcısı olan bütün ücretli ve aylık
lıları da içine alm aktadır.»
B u tanım k a bu l edildiğinde,

teknik elem anlar açısından kitle m ü 

cadelesini işçi sınıfının b ir kesim inin m ücadelesi o la rak ele alm ak, do
layısıyla işçi sınıfı açısından d a b u kitle ile ittifak politikasını söz ko 
nusu etm em ek gerekecektir.
Ü lkem izde de y u k a n d a verilen

tanım la aynı hareket noktasından

kaynaklanan b ir görüş 2. Teknik E lem an K urultayı’n d a dile getirilm iş
tir:
«G ü nüm ü zde teknik elem anlar, uzm an k a d ro lar gittikçe işçi sınıfı
içinde y er alm aktadır. Bilim sel ve teknolojik devrim
doğrudan

b ir

üretim

gücü

haline

gelm ekte

ve

sonucu

teknik

uzm an

bilim
e le 
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m anların büyük b ir kısmı hizmet kesim inden
surecinde yer alm aktadır.

çıkıp doğrudan üretim

Ayrıca, hizmet sektöründeki

yeni çalışm a

şartları, örgütleniş biçim leri ve ücret d uru m u b u sektörde
d a sosyal konum ları
tırm aktadır.

çalışanları

ve y aşam düzeyleri itibariyle işçi sınıfına yaklaş

B unun için, teknik elem an ve uzm an kadroların oluştur

d uğu toplum katm anının ve onun m eslek kuruluşlarının d oğru politik
tavrı ve eylemi işçi sınıfının sosyalist hareketi,

partisi doğrultusunda

o lm alıdır.»
K apitalist toplum da

bilim sel ve teknolojik devrim in ortaya çıkı

şıyla işçi sınıfının bileşim inin değişmesini, b u görüşün ilk yayıcıların
dan biri olan G araud y şu örneklerle ortaya koym aktadır:
«A m erik a B irleşik D evletlerin d e bütün işçilere göre m ühendislerin
oranı % 10’aur. B u oran, uçak m ühendislerinde % 13, petrol endüstri
sinde %20.5 ve atom sanayiinde %34. l'dir. E ndüstri devrim i sırasında
tarım işçileriyle sanayi işçileri arasındaki

orantı nasıl alt üst olduysa

şim di de kol işçileri ile kafa işçileri arasındaki orantı aynı yoldan alt
üst olm aktadır.
İşçi sınıfının ittifaklar

politikasına ilişkin

Ingiliz işçi hareketini

temsil eden b ir siyasi örgütün yayınında da bilim sel ve teknolojik devrim
işlenmekte ve şu görüşlere yer verilm ektedir :
«...S o n yıllard a kapitalizm deki yeni gelişm eler çeşitli sosyal gru p 
ların -özellikle işçi sınıfının y ap ısında- önem li değişm elere yol açmıştır.
B u gelişmeler, tekelci devlet kapitalizm inin ilerlem esi ve bunun sonu
cunda devletin iktisadi ve sosyal alanlara giderek daha çok karışm ası, b ü 
yük tekelci girişim lerin d urm adan büyüm esi, birleşen şirketler dalgasının
iktisadi gücü, sayıları giderek azalan birkaç elde toplanm ası en önem 
lisi de gelişen

bilim sel-teknolojik

kom püter kullanım ına

devrim le d aha çok otom asyona,

gidilm esi ve araştırm a-geliştirm e tekniklerinin

yaygın biçim de uygulanm asıdır.

B u gelişm eler, bilim in ve bilim sel ve

teknik personelin üretim deki rolünü arttırmıştır.
tırm acıların sayısındaki artışı b u

Ö ğretm en ve araş

alanlara kayan öğrenci sayısındaki

artış ve idari, dini ve öteki yardım cı hizm etlerde çalışanların sayısın
daki artış bun a işaret etmektedir.

Sonuç olarak, üretim de, b u tü r «b e 

yaz y ak a lı» işçilerin nisbi «ağırlık ların d a»,

sanayideki kol işçilerine kı

yasla, önem li değişiklikler olm uştur.»
B u «y e n i» d uru m un ortaya konuşu açıkça görü ld üğü gibi b u ra d a da
daha önce üzerinde durulan görüşlere p araleldir.

Fak at b u d efa işçi

sınıfı politikası açısından b u gelişm enin sonuçlarından neredeyse en
dişe duyulm aktadır.

Ç ünkü b u y ayınd a şu sözler de y e r alm ak tad ır:

« Ş u da v a r ki bü tü n b u gelişm eler işçi sınıfının kendisinin giderek
farklılaşm akta olduğunu gösterir.

Yen i kesim ler, m ücadele biçim leriy

le ilgili olarak, çoğu zam an taze b ir soluk getirm ekle beraber, özellikle
kiyaset, sosyalizm ve sosyalizmi k u rm a konularında kökleri derine inen
küçük
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b u rju v a

fik irler

taşırlar.

Hatta,

bazı

A vru p alı

yazarlar,

b u kesim lerin b ir bö lü m ün ü yeni «işçi aristokrasisinin» çekirdeği o la
rak görm ektedirler. Kuşkusuz, bu kesim lerden gelenlerin hepsi üreti
me doğrudan katılmaz,

«b ü y ü k sanayi işçileri o rd u su »y la om uz om uza

o rtak m ücadeleye girmez.

B unların birçoğu «hizm etler»de, reklam cılık

ta ve diğer asalak endüstrilerde çalışır.»
Böylelikle aynı adla anılan b ir «y en i» durum un tahlilinden işçi sınıfı
açısından değişik siyasi sonuçlar çıkarıldığı gibi,

tekrnk elem anların

çeşitli ülkelerdeki sosyal konum unun belirlenm esi açısından da farklı
görü şler ortaya konm aktadır.
K apitalizm in gelişmesinin belli b ir evresinde-yaşadığım ız günler..ebilim üe ve teknolojide b ir devrim in oluştuğu tezinden kaynaklanan yukarıuaki görüşler, teknik elem anların işçi sınıfının
ileri sürerken, kim i kez de, teknik

içinde yer aldığinı

elem anları işçi sınıfının

m üttefiki

gibi eie alm akta ve bu konuda berrak b ir sonuca ulaşam am aktadırlar.
ly'71 «teknik eleman boykotları» sırasında bu konu üzerindeki ta r
tışm alarda yukarıdaki yaklaşım lara tam am en ters b ir görüş de ortaya
a tıl m ı ş tı r :
Y a , ç m K üçük 21.1.1971 günlü M illiyet gazetesinde
m i m a r l a r gerçekten değer mi üretir,

«m ühendis

yoksa hizm et m i yap ar? »

ve

sorusuy

la konum uza yaklaşm ış ve cevap olarak «T ü rk iy e m ühendis ve mimarlarm ın

çoğunluğunun

kelimenin

tam

anlam ıyla

hizmet

işlevleri»

gördüğünü belirterek teknik elem anların kitle m ücadelesini gerici b ir
eylem olarak niteiendirmtîştir.
«T ürkiye'd e üretici güçlerin gelişm esi Ue birlikte m ühendis-m im ar
raıitı tehlikeye girm iştir.

B u b ir m onopolün yıkılm ası demektir.

V e r i

len m ücadele bu m onopolü korum a mücadelesidir. Fakat tarih açısın
dan m ahkum bir m ücadeledir.»

Yöntem
G örüldüğü gibi teknik elem anların sosyal konum u ve işçi sınıfı ile
ilişkisi yaygın olarak kabul edilen b ir kesinliğe kavuşm am ıştır. B u du
rum un sonucu olarak «id eo lo jik y a p ı» ve «siy asal ro l» bak ım ların dan iki
zıt uçta yer alabilecek görüşler vardır. Genellikle bu görü şler bu kar
m aşık yapıya sahip kitle içinde sadece b ir gru bu n durum unu ele ala
rak onu genelleştirm e eğilim ini taşım aktadır.
B ir sosyal sınıfı ya da sosyal tabakayı incelerken,

o b je k tif ve süb

jek tif d uru m lard an herhangi birin i seçerek, salt b u n a dayanarak
ğerlendirm eler yap m ak bilim sel b ir yöntem değildir.

de

«T ek n ik elem an

la rın » sosyal yapısı ele alınırken, çoğu kez y a salt ekonom ik temelden
hareket ederek,, veya salt b u kitlenin genel id eolojik yapısından hareket
ederek y arg ılara varılm aktadır.

A slında b ir bütün teşkil eden b u du

ru m ları b irbirlerinden ayrıym ış gib i

ele alm ak, başk a deyişle, ikisi ara

sında b ir seçim yap m ak bütün d oğa ve toplum olaylarının değerlendi
rilm esinde bizi sadece yanılgılara götürür. Aynı şey b u iki durum ara
sında b ir ayniyet b a ğ ı kurulduğunda d a söz konusudur.
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»

Teknik elem anların sosyal yapıları bakım ından incelenmesi yukarıi

ki h alalara düşülm ese bile türlü nedenlerden dolayı ortaya çok güç

lük çıkarm aktadır,

ilk olarak toplum un b u b ö lü m ü

çok farklılık lar

gösteren karm aşık ve değişken bir ilişkiler ağı m eydana getirm ektedir
T oplum un temel sınıflarına kıyasla,

heterojen b ir yapıya sahiptir. İk in 

cisi, kapitalist toplum un teınel çelişkisi bakım ından tali öneme sahip
b ir konudur.
min

Ancak son yıllarda kapitalizm in m etropollerinde b u kesi

giderek

genişlemesi

birçok

ha fazla ağırlık vermeye itmiştir.

çağdaş

yazarı

bu

konuya

d a

N e var ki, bu yazarların büyü k bir

bö lü m ü birbirinden çok farklı görüşler ileri sürm ektedirler.
B u bulanık tartışm a ortam ının ülkem izde de yansım aları görülm ek
te, üstelik teknik elem anlar üzerinde em peryalist ülkelerdeki sınıf y a
pısı ve bunun değişim inden hareket eden b u tahliller sanki ülkem izde
de tamamiyle geçerli imiş gibi ele alınmaktadır.
Elbette

tarihi m ateryalizm sınıfları tarih içinde durağan,

hiçbir

değişiklik ya da gelişm e gösterm eyen b ir kavram olarak ele almaz.

K a

pitalist gelişmenin uzun dönemleri boyunca sınıfsal yapı da gelişm iş,
kapitalizm öncesi üretim

tarzının kalıntıları

olan sınıflar tarih içine

göm ülüp giderken diğerleri yeni nitelikler kazanm ış;
gru p lar ortaya çıkmıştır.

lardaki ekonomilere, politikalara
amacımız,

bazı yeni sosyal

A m a bu süreç değişik ülkelere değişik yapı
göre farklılık lar gösterir.

B uradaki

bu raporu n çerçevesi içinde ülkem izde teknik elem anların

toplum sal işbölüm ündeki yerini araştırarak bu bulanıklık ortam ını o r
tadan kaldırm aya ve teknik elem anların dem okratik kitle mücadelesinin
doğru esaslara oturtulm ası için gerekli sınıfsal tesbiti ortaya çıkarm a
ya çalışmaktır.

Sınıfsal Yapı
ilk o la rak kapitalist toplum un ekonom ik

ilişkilerini esas olarak,

«teknik elem anlar»ı belirli ortak d uru m lara göre kendi
dırm aya çalışacağız.

içinde sınıflan

B u sınıflandırm a, tem el o la rak teknik elem anların

kapitalist m eta üretim i süreci içindeki ve dışındaki işlevlerine ve bu
işlevlerden doğan ortak özelliklere dayanm aktadır.

B u ra d a

gözönünde

tutulm ası gereken, kesim lerin kendi içlerinde de teknik elem an kitle
sine egemen olan heterojen yap ı ve hareketliliği

taşıdığı ve kesim ler

arasında geniş transfer olanaklarının mevcut olduğudur.
Endüstriyel süreçte yer alan teknik elemanların sosyal konum unun
açıklanm ası için teknik elem anın kapitalist m eta

üretim indeki yerini,

büyük endüstrideki teknik işbölüm ünü ve üretim deki işbölüm ünün lon
ca düzeninden itibaren
cağız.

tarihi gelişmesini en genel çizgileriyle ele ala

İşbölüm ünün tarihsel gelişimi içinde teknik elem anın edindiği m i
ras, onun id eolojik yapısının ve siyasi rolünün tayin edilm esinde, ya
d a nesnel temelinin belirlenm esinde en önem li unsurdur.
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lo n c a d a n m anüfaktüre

geçişin ilk dönem lerinde,

m anüfaktürün

parça-işçisi hâlâ zanaattan gelme bilgi ve yeteneklerini koru y o rd u , an 
cak m anüfaktürün ileri dönem leri ve büyük

endüstriye geçiş ve buna

paralel olarak yürüyen teknolojik gelişm e giderek uzm anlaşm anın

sı

nırlarını daraltm ıştır.
B ir yandan zanaatın ataerkil usta-çırak ilişkisi yerini proleter ve
kapitalist ilişkisine bırakırken öte yandan üretim düzenindeki değişme
ve gelişm e üstyapının örgütlenm esine yansım ış ve zanaatta tecrübeyle
kazanılan eğitim artık özel eğitim k u ram ların d a,
özel dalında edinilmeye başlanm ıştır.

her uzm anlaşm anın

B ir d e; her insan vücudunun ba

rındırdığı fiziki yeteneklerin yeterli olduğu, hiçbir eğitimin gerekli ol
m adığı ve özellikle m akinaya geçişle insan kaslarını,

kem ik yapısını,

b e y n in i, vb. o m akinanm çalışm asıyla uyum sağlayacak kertede
ğiştiren bir

uzm anlaşm a

m aniifaktürle birlikte

doğm uştur.

de

İşçinin

m addi varlığının yeterli okluğu basit emeğe karşın karm aşık-em ek belli
'ı-r Ivlgivi öze' b ir hüneri barındırır, demek ki, ister zanaatta tecrü bey 
le edinilm iş olsun,

ister b ir eğitim kurum undaki öğrenim le e d in ilm ''

o sim i:'enel olarak kalifiye işçiler ve kapitalist
Ilımların b ir böiümti olm a özelliğini koruyan
H ” bilgi ve hünere sahiptirler.

meta üretimi alanında
«teknik elem anlar» belli

B ir fab rik ad a k i teknik

işbölüm ünün

hiyerarşik kadem elenm esi içinde genellikle üst düzeyleri işgal ederler.
T:ı 7nnpr>‘ip’-'rH'in m anüfaktürün işbölüm üne dayanan kooperasyonuna
v ; b ü ^ ik endüstrinin nesnel üretim organizm asına gelişip giden yo ld a,
. teknik elem an» zanaatın bilgi ve hünerini devralan ancak m addi üre
tim içinde onu niceliksel ve niteliksel bak ım d an b am başk a düzeylerde
ve ilişkiler içinde sürdüren adeta onun b ir m irasçısıdır.
Üretici

emek

kavram ının

form ülasyonuna

göre

kapitalist

m e

ta üretim i süreci içinde, daha dar b ir ifadeyle, b ir fabrik anın üretıim
sürecinin
elem an
ğildir.

ve

bu

genel
Y ine

basit

m anın kalifiye
rini açıklar.
üretim

süreçte

olarak

uygulanan

üreticidir

ve

em ek - bileşik

olm ayan

bu

bölüm ünün

ücretli

em ek

içinde

b ir işçiden

formüJasyonu

teknik

fark lı

de

teknik

ele

işçilere kıyasla daha yüksek ücret

düzeyle

Ücret işgücünün fiyatıdır ve b u fiyat herhangi b ir m al gibi

n asraflan y la tayin edilir.

K alifiye b ir işçinin işgücünün basit

b ir işçive o ran la daha yüksek b ir değere sahip olm ası,
yani tekrar üretim m asrafların ın

onun geçim ,

yan ın da, eğitim ve öğrenim m asra f

larının da işgücünün üretim m asrafları içinde olm asından dolayıdır.
O tom asyonla b ir m akina parçasından

ayırdedilm eyecek b ir işlev

gören basit işçinin, el-zanaatlanndaki b ir işçinin tam aksine, özel işine
zerrece ilgi duym am asına karşın

«teknik elem an» için aynı durum ge

çersizdir. O, m esleğine olan tutkunluğunu, işine karşı olan ilgisini
nellikle korur.

ge

Y u k arıd a bahsettiğim iz ve ileride bahsedeceğim iz özellikler bir b ü 
tün o la rak ele alınm adığı zam an «teknik elem anlarsın ideolojik
konusunda varılacak her y arg ı m addi b ir tem elden yoksun kalır.

yapısı
Gen?
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bu bütünlüğü m eydana getiren yönlerden

herhangi birini seçerek ve

ctığerlerindı.n soyutlayarak yapılacak değerlendirm eler «y a ak , ya k a ra »
m etafizik m antığıyla sonuçlanır.
«Ç o k sayıda ücrctli işçinin kooperasyon halinde çalıştırılm aya b a ş 
lanm ası ııe biıiıJtte serm ayenin em ek üzerindeki kum anda gü cü,

bu

zat ış-surecinin, yürütülebilm esi i ç j i zorunluluk, b ir gerçek üretim şar
tı halinde gelişir. Kapitalizm in üretim alanındaki em ir ve kum anda g ü 
cü ; şim d i, generalin savaş m eydanındaki em ir ve kum anda gücü kaüaı
zorunlu ve kaçınılmaz o lu r.»

«K ap italist yönetim özü bak ım ın dan , yo

ııeulecek üretim sürecinin iki yönlülüğü dolayısıyla (b u süreç bıı yan
dan bir üidiıun yapım ı için yürütülen toplum sal b ir iş-süreci,
yarıdan serm ayenin kendisini değerlendirm e,

diğer

değerine değer katm a,

sü recid ir), iki yönü olan b ir fonksiyon ise, şekil bakım ından da despotlur.

Kooperasyonun boyutlarının

luk kendisine özgü şekillere bürünür.

büyüm esiyle birlikte

b u despot

Serm ayesi artık gerçek kapitalisr

üretim e başlam asına elverecek asgari b ir m iktara ulaşır ulaşm az k a p i
talist ilk önce kendisini el-işıinden sıyırıp k u rtard ığı gibi, bireysel iş
çilerin

ve işçi gruplarının doğrud an doğruya ve devam lı şekilde kont

rol edilmesi ve gözetlenmesi görevini, bundan b ö y le, b u iş için lutuı
muş ücretli kimselere bırakır ve yaptırır.

B ir ve aynı sermayenin emi'

ve kum andası altında b ir arada çalıştırılan b ir sanayi ordusu (yani işçi
k itlesi), askeri ord ulard a olduğu

gib i, endüstri subaylarına (yönetici

le r) ve ast-subaylarm a (u s ta , p o s ta b a ş ı, gözcü) ihtiyaç gösterir;

bu

kim seler iş-süreci boyunca serm aye adm a em ir ve kum anda yetkisini
kullanırlar.

Kontrol ve gözetleme işi bunların yerleşik ve m ünhasır iş 

leri haline gelir.»

«E m e k , serm ayenin em ir ve kum andasına girip koo

perasyon halinde harcanm aya

başlan ır başlanm az, -yönetim, denetim

ve koordinasyon halinde harcanm aya
denetim ve koordinasyon olur.

başlanır başlanm az - yönetim

Serm ayenin spesifik fonksiyonu olarak

yönetim fonksiyonu, sermayeye has özellikler kazanır.»
b ir üretim organizasyonunun gerektirdiği
m elerinde serm aye adına yönetim

B u düzeydeki

işbölüm ünün çeşitli kade

sorum luluğunu yüklenenler elbette

ki uzm anlaştıkları özgül konulara göre önceden b ir eğitimden geçm ek
tedirler (en önemli

örneği «m e n a g e rle r », m ü d ü rle r).

Ancak «teknik

elem an lar»a d a , yüklendikleri m esleki görevlerle birlik te,

b u yönetim

kadem elenmesinin çeşitli basam ak ların da görev düşebilm ektedir.

ö r

neğin , çoğu k e z , şantiye şefi olan b ir m ühendis in şa a t, m a k in a , elektrik
v b .) aynı zam an d a,

o şantivede pekçok işçinin yönetim ve denetim

görevini de üstlen ir,

ya da b ir m im ar «m im a rlık gru bu başk a n ı» veya

«inşaat dairesi m ü d ü rü » olarak aynı görevi üstelenebilir.

Gene pekçok

'ŞÇiye kum anda eden b ir «m o n ta j teknisyeni» aynı d u ru m d a d ır ve daha

sayısız örnek verilebilir.
Ancak, üstüne basarak b ir daha belirtelim , bütün b u görevler üre
tim sürecinin dışında değildir.

E m eğin niteliğinin ve işgücünün

de

ğerinin farklılık lar gösterm esi, üretim sürecinin nihai ürününün bütün
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b u değişik niteliklerdeki enıeğin ortak ürünü ve söz konusu em eğin de
üretici olm asını engellemez.

Kendi başına bu d uru m ise,

sözü edilen

kişilerin, tarihi özellikler ve birliğindeki diğer o b je k tif durum ların b i
linçlerinde m eydana getirdiği değişikliği yok saym ayı gerektirmez.
Mimarlık-mühendislik bürolarında yer alan teknik elemanların k a
pitalist m eta üretimi ile ilişkisi daha da karm aşık b ir yapı gösterir:
B ir m etanın üretilm esindeki çeşitli işlerin toplam iş-süreci içindeki
kesiksizliği, m akinalarla birlikte gelen büyük endüstrinin belirleyici bir
özelliğidir.

Ancak, kapitalizm in b ir ülkedeki gelişimi içinde ve özellikle

aşağıdaki gibi belli bazı konularda,

b u iş sürecini m eydana getiren ev

reler birden fazla kapitalist işletm eler arasında dağıtılm ış olabilir.

İşte,

m im arlık ve m ühendislik konularında, neticede b ir m etanın m eydana
gelm esi için doğrudan gerekli olan çalışmaların,

diğerleriyle birlikte,

bir

ayrı

tek işletme içinde gerçekleştirilm esi yerine,

ayrı işletmeler

(b ü r o la r ) arasında paylaşıldığından da d urum böyledir. Gerçekte bu tür
b ir işböJümü kapitalizm in gelişm e evrelerine paralel olarak gitgide si
linmektedir.
Büyük bir inşaat şirketini düşündüğüm üzde;
çalışan m im arların,

bu inşaat şirketinde

mühendislerin, inşaat teknikerlerinin vb. ve inşaat

işçilerinin em eği çeşitli niteliklerde ve dolayısıyla işgüçleri çeşitli d e
ğerlerde olm asına rağmen, m eydana gelen yapı (m eta o la ra k ) bu em ek
lerin loplam ürünü d ür ve bu kişilerin herbdrinin em eği üreticidir, herbiri ücretine ek o la rak artı değerin yaratılm asında paya sahiptir.

Bu

inşaat şirketindeki fark lı işlerin herbirinin veya b ir grubun un (örneğin
projelendirm e işlerinin) a y n bü ro la r tarafından gerçekleştirilm esi söz
konusu olduğunda «özel b ü ro la r»ın d urum u da ortaya çıkar.
Ancak b u büroların kendi bünyelerinde kapitalist ilişkiler yer aldığı
gibi, bunun dışında olan ilişkiler de yer alm aktadır.
gelişmiş kapitalist

Sonuncu

ülkelere oran la özellikle ülkem izde

durum ,

yaygın dır ve

«teknik elem anlarsın b ir bölü m ü böylece kapitalist üretim tarzının kap
samı dışında üretim yapm aktadır.

İşgücü satın alm adan, kendi b a şı

na, ya da birkaç kişinin ortaklaşa,

kendi bü ro ların d ak i çalışm a biçim i

böyledir.

Gene işgücünün satın alınm adığı küçük atelyelerdeki durum

genel hatlanyla benzerdir.
Ücretli işgücünün satın alındığı b ü ro la rd a ise d uru m b ir kapitalist
işletmeninkine benzer.

A rtık söz konusu olan bü ro sahibinin kendi y a

rattığı artı değere kendisinin sahip çıkm ası değil,
yaratılan artı değere sahip çıkm adır.

başkaları tarafından

Böylece «teknik elem an» b u bü 

ronun kapitalisti olabileceği gibi o rad a çalışan b ir ücretli de olabilir.
Y alnız çok sayıda kişinin çalıştığı küçük bü ro la rd a genellikle «p atro n »
da iş sürecine bilfiil katılabilir.

B u d uru m da başkalan n m kin e olduğu

gibi kendi yarattığı artı değere de sahip çıkar.

B u bü ro lardak i üretim

kapitalist üretim tarzının dam gasını taşım asına rağm en, hem bü ro sagibi, hem de b ü ro d a çalışan m ühendisler veya m im arlar ve d iğer teknik
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elem anlar ilk bak ışta b ir kapitalist işletmede
işlerine bağlılık ve ilgi gösterirler.
konusudur.
nüm üz

görülem eyecek biçimde

A ynı özellikler atelyeler için de söz

B u d uru m da da, zanaatkarın işine karşı olan bağlılığı,

gü

teknik elem anlarında tarihsel b ir m iras olarak ortaya çıkm ak

tadır.
«T ek n ik elem an»ın,

kö k leıi el zanaatlarına

uzanan özelliklerinin

yanında b ir de ekonom ik bakım dan zanaatçuunkine benzer b ir üretim
içinde yer amıası,

başka deyişle,

kapitalist üretim tarzı içinde küçüK

b u rju v a ilişkileri sürdürm esi, onun bu yanını daha d a pekiştirir.

A y rı

ca m etaların üretim süreci içindeki b ir «tekn ik elem an»a, b ir «özel b ü 
ro » veya atelye sahibi olm ak ve böyle iüşkiler içine sığınm ak olanaklı
görünür, hatta zam anım ızda gerçekleşebilir de.

Çünkü üretim araçla

rının sağlanm ası d a nihayet pek önem li b ir sorun değildir.

B u ra d a söz

konusu olan sermaye, m odern b ir serm ayeye kıyasla, zanaatkarın tabii
sermayesine benzer;

b ir büro, çalışm anın sürdürülm esi

için gerekli

araçlar; masa, cetvel, kalem, vb. veya küçük b ir atelye vb.
A m a artık teknolojinin gelişm esi ve özellikle elektronik alanındaki
gelişmeler, m akınayı geniş olarak bu alanlara d a sokm uştur; dolayısıy
la, önceki çalışm a biçim lerinde önem arzetm eyen sabit sermaye ve ge
nel serm aye hacm i önem li b ir un sur olm aya başlam ıştır.
Ç oğu kez, bürosu na kavuşan m im ar, m ühendis veya atelyesine ka
vuşan bir teknisyen, vb. işini artık toplum un egemen ekonom ik ilişki
lerinden bağım sız görür, gerçekte bu

«b ü ro la rs ın yaşam ım sürdürm e

şartları-iş kapasitesi, gelişmesi veya sönmesi- ve b u yaşam ın süresi top
lum a egemen olan üretim biçim i tarafından belirlenir.
ilişkiler kapitalizm tarafından sindirilince dahi,

G iderek

bu

adeta gelenekleşmiş

olan belli özellikler uzun b ir dönem sürüp gidecek ve «teknik elem an»ın
ideolojik yapısını yönlendiren b ir unsur olacaktır.

N e v a r ki, kapitalist

üretim tarzının gelişm e süreçleri, her geçen gün em ekle em ekçi arasın
daki b ağı bu alanda d a zayıflatm aktadır.

B ütün üretici işçilerin y aşa

dığı yabancılaşm a «tekn ik e le m a n la m n d a kaderidir.
Devlet sektöründe çalışan teknik elemanların

b ir

b ö lü m ü

«işçi

statüsünde», daha büyü k b ir bö lü m ü ise «m e m u r statüsünde» çalışm ak
tadır.

B u « statü »lerin toplum sal işbölüm ündeki konum açısından ger

çekle ilişkisi çoğu zam an yoktur.

M em u r diye tanım lanan teknik

ele

m anların b ir bö lü m ü üretici işçi olduğu gibi, işçi o la rak tanım lananla
rın çoğu d a gerçekte tam b ir m em urdur.
B ir d eflet m em u ru üretim araçlarına

sahip değildir ve yaşam ını

«ücret»iyle sürdürür, ancak b u özelliklerinden hareket ederek m em u r
ile işçi arasında b ir b a ğ kurulam az.

H e r işçi b ir ücretlidir ancak her

«ü c re tli» işçi değildir. B ilindiği gibi, kapitalist işletm ede çalışan işçilerin
ücreti, işgüçlerini yeniden üretebilm eleri, dolayısıyla artı değer yaratarak
serm ayeyi arttıraoilm eleri için, o işletmenin değişken serm ayesinden öde-

14

»

nir. M em urların ücretleri (m a a ş ) ise devletin başta vergilerin m eydana
getirdigi toplam gelirinden karşılanır ve em tia alımı, yatırım h arcam a
ları, devlet borçlarının faizlerinin ödenmesi gibi devletin belli başlı g i
derlerinden biri olarak görülür.

B u bakım dan m etalarda m addeleşm iş

olan toplum sal em ek yani toplum da yaratılm ış ekonom ik değerler k a r
şısında asalak bir durum arzederler. ö te yandan,

m em u r ücretlerinin

(m a a ş ) düzeyi ise geniş ölçüde kapitalist m eta üretim i alanındaki üc
retlere tabidir.
B urada,

m em u r statüsünde ' sayılm akla beraber üretici olanların

durum larındaki iark lılığı gözden kaçırm am ak gerekir.
Kaı^iKierı Dakıımndan,

Devletin gen^l

bu cihaz içinde artı değer yaratılm az,

sıyla uevıetın m em u rları genel olarak üretici değillerdir.

dolayı

Yalnız devle

tin m eta ureıııği d uru m lar da o la b ilir; özellikle ülkem izde ve em perya
list söm ürü altındaki diğer ülkelerde belli dönem lerde devletin meta
üretimi ülke ekonom isinde önemli b ir yer tutmuştur.
beni cıonemlerde devletin ve
oım ak şöyle dursun,

d evletçiliğin ,

«B u

ülkelerde

’anli-kapitalist

mahiyette

aksine burjuvazinin, kapitalist işletm elerin... ha

kiki odan. noktaları olduğunu gözlem lem ek ilginçtir.»

Devletin kapita

list o .a ıa k belirdiği bu işletmelerde, herhangi b ir kapitalist ilişkide ol
duğu gibi artı değer yaratıldığı ve bu artı değeri yaratanların da üretiti olduğu ve som urüldüğü açıktır.
B u kesim de çalışanlar endüstriyel süreçte yer alan teknik elem an
larca aynı özellikleri taşırlar. Ayrıca, m em u r durum un daki b ir «teknik
elem an»m , m em u rluk yaşam ı süresince devlet hiyerarşisi içindeki yeri
ne ve bun a bağlı olarak yürüttüğü değişik faaliyetlere göre kimi za
m an üretici olması,

kimi zam an da üretici olm am ası ilginç bdr özellik

m eydana getirir; yani kim i zam an devletin kapitalist olduğu b ir iLişki
içinde, kimi zam an da bunun dışında olabilir.
Ticaret sermayesi ve banka sermayesi alanında doğrudan istihdam
edilen teknik elemanların

emeği üretici olm avan Dır emektir.

B ilindiği

gibi ticari serm ayenin görevi em tianın tedavül süresini m üm kün o ld u 
ğu kadar kısaltm ak için dağılım alanındaki işlem leri yürütm ek ve böylece sanayi sermayesine, hizmet etmektir.

Ticari serm aye artı değerin

genel dağılım ına katılır fak at bun dan dolayı kendi en u fak b ir artı de
ğer yaratm az.
D ağılım alanında çalışan ücretliler ve bu a rad a «teknik elem anlar»
artı değer yaratm azlar.

K apitalist toplum da

em tianın tüketilmeden

önce geçirdiği a r a safh alar yeni değer yaratmaz.

B u safh alar boyunca

b u emtiayı ellerinde bulun du ran işletm eler ancak üretim sırasında da
ha önce yaratılm ış artı değerin b ir kısm ını ele geçirerek k â r sağlayabi
lirler.

Fakat d ağılım faaliyetleri

yeni gelirler

y ara tır:

ründe çalışan ücretlilerin ve aylıklıların gelirleri.

D ağılım sektö

Bu geUrter üretici

işçilerin cari olarak yarattıktan artı değerin bir kısmını teşkil etmezi
bu sektöre yatırılmış olan sosyal sermayenin b ir kısmını temsil ederler.
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Tekelleşm eyle birlikte,

banka serm ayesinin sanayi serm ayesi

ile

kaynaşm asının sonucu oluşan m ali sermaye, kendi içindeki işbölüm ü
nün gelişm esi sonucu «tekn ik elem anlarsa eskisinden daha fazla ihtiyaç
duym aya başlam ıştır.

B u alandaki «teknik elem anlarsın d a genel o la

rak üreticiliği söz konusu olm adığı gibi, mali serm ayeye kontrol ettiği
sanayi serm ayesi konusunda yol gösteren b ir bö lü m uzman, danışman,
vb. «teknik eıem an» ise artık m ali serm aye ile içiçe bir durum dadır.
Gerek dağılım alanında, gerek ban k a serm ayesiyle ilgili faaliyetler
de çahşan «teknik elem anlarsın sayısı çok sınırlıdır.

Ancak ulu slarara

sı m ali serm ayenin ve ülkem izdeki m üttefiklerinin söm ürüsü

yaygın

laştığı ölçüde, empoze edilen yabancı «teknik elem an lar» yanında,
alandaki yerli «teknik elem an lar»da b ir yandan sayıca,

bu

öte yandan da

işlevleri bakım ından giderek önem kazanm aktadır.

Sonuç
Böylece
lüm üyle

dört

işçi

proleterleşm ektir.
barınd ırm akla
leri

sınıflandırılan

içinde yer
İçlerinde

birlikte,

günüm üzde

m anların,

grupta

sınıf

her

korum ak ta

kapitalizm

almakça,

üretici
iki
ve

öncesi

miyle, kafa ve el emeği birliğinin

ve

kesim

teknik
diğer

elem anlar,
bölü m ü

üretici
de

olm ayan

ortak

Bu,

bö

giderek
kesimleri

tarihsel

sürdürm ektedir.
zanaatkarında

b ir

ile

özellik

teknik

görü ndüğü

ele
giçi

kapitalizm dönem indeki m irasçıları

olm aları, b ir bölü m ünü n bilfiil zanaatkarca b ir ilişkiyi sürdürm esi, geri
kalan bö lü m için de bu son durum un hâlâ b ir olanak gibi görünm esidir.
Kapitalizm le birlikte artı

değer yaratılm ası süreci

uzm anlaşm ayı el

emeğine indirgerken ve bu süreçte kişinin özel işine karşı duyduğu her
türlü ilgisini koparırken, teknik elem anlar için aynı durum ileri sürüle
mez.

Onlar, bugün için mesleğe, özel işe karşı duyulan tutkunluğu sür

dürürler. B ir diğer önem li husus da,

ülkem izde kapitalizm in gelişme

düzeyinin teknik eelm anlara, birbirind en farklı ekonom ik ilişkilerin yer
aldığı alan lar arasında transfer olanağını hâlâ

tam yabilm esidir.

Sonuç olarak, b ir bölüm ünün m ad di üretim alanında o b je k tif ola
rak küçük b u rju v a ilişkilerini sürdürdüğünden dolayı,

d iğer bölüm ün

ise taşıdığı tarihi özelliklerin ve sosyal-ekonom ik sistemin taşıdığı ola
nakların belirlediği sü bjek tif yapısı nedeniyle,

teknik elem anlar genel

olarak günüm üzde küçük burjuvazinin b ir bölü m ünü oluştururlar.
mühendis, m o d e m üretim de nasıl zanaatkarın m irasçısı

B ir

o la rak karşr-

mtza çıkıyorsa, b ir tam irci de zanaatkarın m odern toplum daki kalın
tısıdır.

1.4

TEKNİK ELEMANLARIN DEMOKRATİK MÜCADELESİ

s o la r d a

Türkiye’de sosyalizm m ad d i b ir gü ç haline geldi.

İşçi

sınıfının sendikalaşm ası niteliksel b ir gelişim göstererek işçi sınıfının
ekonom ik m ücadelesini örgütlem ede hızlı ad ım lar attı.
işçi sınıfının m ücadelesi ekonom ik alanda hapsolm ayarak siyasal
m ücadeleye dönüştü.

îşçi sınıfı düşüncesi toplum un geniş kesimlerin

de yandaşlar kazandı, k a d ro lar yarattı. îşçi sınıfının siyasi m ücadelesi-
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ni yönelm ek için partiler kuruldu. Gençlik kesim inde güçlü devrimci
örgütler uoguu.

A tiü em peryalizm i ile ıçiçe olan yerli tekelci serm a

yeye K arşı işçi sırııtı polııiKası geniş küçük b u rju v a yığınlarını d a hare
kete geçirdi.
lyto - 1971 arası Türkiye’de küçük köylülüğün ak tif o la rak ekono
m ik m ücadeleye gira ig ı ve siyasal bilinç kazandığı yıllardır. Aynı y ıllar
da şehirli küçük burjuvazinin önce öğretm en, sonra teknik elem an ke
simi kendi hayait şartlarının

som ut koşullarından doğan m uhalefetle

rini giderek işçi sınıfı siyasetine bağlam ay a başladılar.

Sendikalaşm a

ve m eslek örgütlerine doğru yön verm ede başarılar kazanarak işçi sınıfınn ö rgü tlü m üttefikleri olm a yoluna girdiler. 1971’in zor koşullarında
Teksen’in üye sayısı altı ayda 5000'd aştı.

M im a r ve m ühendis o d a la n

kitledeki gelişm eye paralel o la rak ilerici yönetim lere kavuştu. Tekniker
kesim inde dernekleşm e ve sendikalaşm a hızlandı,

olum lu

boyutlara

ulaştı.
Genel o la rak küçük burjuvaziyi ve özel olarak

teknik elem anları

devrimci bir güç olm aya, işçi sınıfı ile ittifakı benim sem eye iten neden
lere b a k a lm :
«Ç ağd aş uyarlığın tam o larak geliştiği ülkelerde, proletarya ile b u r 
juvazi arasında dalgalanan ve kendini b u rju v a toplum unun ek b ir p a r
çası olarak durm adan yenileyen b ir küçük b u rju v a sınıfı m eydana gel
miştir. Böyle o lm akla birlikte, bu smrfrn üyeleri, rekabet yoluyla, sü
rekli olarak proleteryanın içine tek tek itilmekte ve m odern sanayi ge
liştikçe, im alatta, tarım da ve ticarette, yerlerini nezaretçilere, kâhyala
ra ve tezgahtarlara bırak m a k üzere, m o d e m

toplum un bağım sız

b ir

bölüm ü olm aktan büsbü tün çıkacağı anın yaklaşığım da görm ektedir.»
Bu süreç değişik ülkelerin özgül şartların a göre değişik biçim lerde
ve değişik hızlarda gerçekleşmektedir.

K apitalizm belirli mesleklerin,

tabii bu arada m im arlığın, m ühendisliğin ve diğer teknik hizmetlerin
uygulanm asm da da zanaatkarlannkini andıran her türlü küçük b u r ju 
vaca ilişkiyi hızla yıkm aktadır.

Teknik elem an b u sürecin dışında yer

almamıştır. O, küçük b u rju v a düşüncesinin

kalıplarım kırdığında ve

b ir kapitalist için kendi asıl işlevinin artı değer yaratm aktan ba şk a b irşey olm adığım kavradığı zam an kendi gerçek durum unun ve geleceğinin
bilincine varabilir.

N e var ki, toplum sal gelişm enin belli b ir dönem in

de küçük b u rju vaca b ir ekonom ik ilişki olanağının varlığını sürdü rm e
si, pekçok teknik elemanın gönlüne küçük b ir
dükkan sevdasrnı sokm aktadır.
likte bu da onun,

b ü ro ya d a küçük

b ir

Sözünü ettiğim iz d iğer un surlarla b ir 

kapitalist için üretici olduğu şartlarda dahi,

bu rju v a dünyasından kopam am asının b ir nedenidir.

küçük

Teknik elem anla

rın küçük b u rju v a düşüncesine olan b u bağım lılığı, bazı yazarların on
ları «yeni küçük b u rju v a zi» veya «yeni orta s ın ıflar» o larak tanınlam asına yol açmıştır.
Em peryalizm , m etropollerde, ancak özellikle de söm ürülen ülkeler
de yarattığı çelişkiler bakım ından, genel olarak küçük bu rju vazi ve özel
olarak teknik elem an kitlesi üzerinde,
çok etkili olm uştur.

pekçok gerçeği açığa vurm asıyla

B u d uru m teknik elem anların gelecekteki çıkarla-
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rının bilincine u laşm alarınd a b ir aşam a m eydana getirmiştir. «K a p it a 
lizmin belirleyici rolünü yeni b ir serm aye biçim inin, yani m ali serm a
yenin, oynadığı yeni gelişme evresine-tekeller evresine- geçmesi, büyük
serm aye tekelci örgütlerinin boyunduruğu altına düşm em ek için kendile
rini savunan küçük b u rju v a kitleleri ile orta burjuvazinin birço k çev
relerinde b ir direnm e y aratm ıştır»
K üçük burjuvazinin ekonom ik temelinin tasfiyesinin gelişmiş k a p i
talist ülkelere oranla, bağım lı ülkelerde daha değişik b ir yol izlediği ve
çok daha sınırlı olduğu açıktır.

A ncak ülkemizinkine benzer şartlarda

serm aye, em peryalizm le ittifak halinde tekelleşmeye,

her alanda ser

m ayeyi yoğunlaştırm aya yönelerek em eği kendi em ri altında birleştir
m eye cabalar.
ekonom ik

E m Dervalizm söm ürd üğü ülkenin teknik elem anını da

işleyiş

içinde

tekelci

çıkarların

hizmetine sokar, o dere

cede ki, onun mesleğinin bilgilerini yadsım aya kadar götürür. Çünkü
önem li olan belli b ir m esleğin rasyonel uygulanm ası değil,
peryalist söm ürünün çıkandır.
dan arzuladığı görevlere,

tekelci em 

Em peryalizm , egem en sınıflar, b ir yan

kıyaslanam ayacak ücretlerle

yabancı teknik

elem anları getirirken, öte yandan yerli teknik elem anlan, kontrol ettiği
devlet çarkı ve iktidarlar aracılığıyla kendi hizmetine sokar, her alan
daki söm ürüsüne bağım lı kılar.
Teknik elem anların bilinçlenm esinde ilk o la rak ortaya çıkan antiem peryalist tavır, em peryalizm in Türkiye’deki kurulu düzenin arkasın
daki güç olm asından kaynaklandığı gibi, bunun yanında, mesleki b ilgi
lerin halkın yararın a değil,

yerli-yabancı teKellerin çıkarlarına

göre

kullanılm asına da karşı çıkıştan doğm aktadır.
B u som ut koşulların teknik elem an lan n ileri kesimleri üzerindeki
etkisi onlan bağım sızlık ve sosyalizm politikasının ak tif m üttefikleri
durum un a getirmektedir.

A m a elbette yüzbinlerle ölçülen teknik ele

m an kitlesinin büyü k b ir b ö lü m ü b u siyasi etkinlik düzeyine ulaşam a
mıştır.

H atta kurtuluşu taıihin geriye

döndürülm esinde arayan çok

küçük b ir kesim bile bu kitlenin içindedir.
n om ik çk arlan n ı savunabilm ek için
kavuşm aktır henüz.

Geniş y ğm lan n özlemi eko

örgütlenm e ve sendikal hak lara

B u h ak la m dem okratik m ücadelede büvü k önemi

olm asına karşın b u hakların
zannetmek yanlıştır.

elde edilmesi ile durum un

B u h ak la n n elde edilmesinin

düzeleceğini

ilk adım olduğunu

ve b u adım ın gerçekleşmesinin bile ancak siyasi çözüm lerle sağlanabi
leceğinin bilincine v arm ak gerekir. Teknik elem an hareketinin yöneti
m ine düşen en önem li görev b u doğrultuda çalışmaktır. Ü cret m ücade
lesini siyasi m ücadele

a raçlan vla

bütünleştirm ek,

sendikal

hak’ann

am aç değil araç olduğunu anlatm ak, doğru siyasi tavırın işçi sınıfı ile it
tifak olduğu yaygınlaştırm ak,
elem anlann örgütlülüğünü

b u ittifakın gerçekleşm esi için teknik*

sağlam ak, teknik elem an hareketinin m ev

cut yönetiminin varlık şartıdır. Geniş kesim ler b u hareketin etkin üye
leri durum una geldikçe ekonom ik kitle m ücadelesi hız kazanacak, bu
m ücadelede kazanılm ış m evzilere

hapsolunm aktan

kurtulunacaktır.

Teknik elem anlarn toplum sal şartannın oluşturduğu

m uhalefet ancak

böylelikle işçi sınıfının m uhalefeti ile birleşecektir.

18

I

o*

Rapor 2.
Sendikal Haklarımızı Nasıl ¿liriz
2.1

GENEL GİRİŞ :

Sendikal hakların alınm asının

ülkenin genel politik durum undan

bağım sız olm adığı açıktır. Ü lkede genel b ir dem okratikleşm e olm adığı
sürece, diğer dem okratik haklar gibi sendikalaşm a d a olanak dışı o la
caktır. B u yüzden ülke çapında dem okrasi m ücadelesi veren örgütlerle
dayanışm a içinde olm ak zorunludur. Y u rt düzeyinde verilen dem okra
tik m ücadeleye katılm adan diğer dem okratik ku ru lu şlarla b u ortak m ü
cadelede yer alm adan hiçbir konuda kalıcı başarı elde edilemez. U lusal
düzeyindeKi dem okratik güçlerin birliği, ileri atılacak adım ların en büyük
güvencesi olacaktır. B u birliğin en büyük desteğinin de uluslararası dü
zeydeki ilerici, dem okrat ve devrim ci hareket olacağına şüphe yoktur.
B unu nla birlikte dünyada teknik elem anların ve diğer çalışanların
sendikalaşm a m ücadelesinde zengin

deneyim leri vardır. B unlar bizim

m ücadelem ize ışık tutucudur. V e yol göstericidir.
Şüphesiz Türkiye'de de sendikalaşm a mücadelesinin bugüne kadar
geçirdiği

evreler, olu m lu ve olum suz yanlarıyla bâr ba şk a kılavuzdur.

K apitalist

kalkınm a yolunu

seçen ülkelerin

1976’ya

gelindiğinde

som ut durum u :
a)

Genelde tüm çalışanların,

özel olarak d a teknik

elem anların

sendikal haklarını alabilm eleri, dünyada ve ülkem izde h er geçen gün
çalışanlardan yana veni kazanım lar elde etmekte olan, kitlelerin ekono
m ik ve dem okratik uğraşım ından batış, bağım sızlık ve toplum sal deği
şimi hızlandırm a uğraşım m dan, kısaca ülkenin ve dünyanın b u zam an
sürecindeki som ut

durum undan

ayn

düşünülemez.

Günüm üzde tüm

kapitalist ülkelerdeki enflasyonist süreç ve fiat artıklan hızlanarak sü
rerken. toDİu işsizlik artm akta ve üretim gerilemektedir.
OECD

raporların a göre en gelişmiş

dört kapitalist ülkede (A B D ,

B. A lm anya; Japonya, İta ly a), üretim in %

1 0 - 2 0 arasında düştüğünü,

işsizliğin giderek toplu işsizliğe dönüştüğünü ve iki kat artarak l975’in
ilk 5 ayı için 15 m ilyona ulaştığını; geri bıraktırılm ış ülkelerde yıllık ge
lir ortalam a 200 d olardan az olan b ir m ilyar insanın, önüm üzdeki yıl
larda, gelir ortalam ası artışının %

l'in altında kalacağını öğrenm ekte

yiz. K apitalist sistemin dengesizliği p a ra buhranının artm asıyla şiddet
lenmekte ve başta dolar o lm ak üzere, diğer uluslararası p a ra la r üzerin
de oynanan oyunlar, çok uluslu tekellere a ş ın spekülasyon olanağı sağ
lam aktadır.

Serm aye yoğunluğu ve birikim ini

arttırm a yarışındaki

dev tekeller temel ulusal k ayn aklan kendi y ararların a kullanabilm ek
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için, kendi olanaklarını devletinkilerle birleştirm ek doğrultusunda b ü 
yük çab a lar gösterm ekte ve her yolu denem ektedirler.
lendirenler,

buhrandan y ararlanarak k ârlarını

yoksullaşm a

sürecini hızlandırm aktadırlar.

B uhranı şiddet-

arttırm akta,

kitlesel

B unu n sonuçları;

ekono

mik, sosyal ve politik yaşam ın tüm alanlarına yansımakta, tüm çalışan
insanların yaşam ı ve çalışm a k o şullan giderek ağırlaşm akta, gerçek ge
lirlerinde sürekli b ir düşm e olm aktadır. B u n ların yanında tekelci ser
m ayeyle bütünleşen halk düşm anı ik tidarlar üretim i yavaşlatırken, üc
retleri dondurm aya, çalışm a saatleriyle birlikte ücreteri de düşürmeye,
çalışanlar üzerindeki her türlü baskı ve sindirm e uygulam alarını a rt
tırmaya, halk tüketimi ve toplum sal gereksinim lere ayrılan giderleri kı
sarak, üretici

olm ayan

askeri giderleri

arttırm aya

yöneliyorlar.

U lusal kaynaklar uluslararası tekelci sermayeye peşkeş

çekilirken

onların ve yerli egemen sınıfın ülke içindeki temsilcileri de b u y ağm a
dan p ay alm ayı unutm am aktadırlar.
U luslararası kapitalizm in uluslararası soygun ve talan düzeni, tüm
geri bıraktırılm ış h am m adde

üreticisi ülkeleri

araların daki dayanışm ayı arttırm aya,

o rtak tavır almaya,

içinde bulundukları durum un ne

denleri ve bun dan kurtulm anın y o llan üzerinde tutarlı görüşlere v a r
m aya zorluyor. Em peryalizm , gericilik ve faşizm in uluslararası birlik
teliği ve tırm anışına karşı tek ve en etkin yol olarak, ulusal ve giderek
uluslararası düzeyde tüm ilerici, devrimci, yurtsever güçlerin etkin güç
ve eylem birliği gerekiyor ve b u gereksinim giderek yaygınlık kazanıyor.
Ulkemizrin çalışan insanlanm ızın

1976’ya gelindiğinde som ut d u ru 

mu :
b)

K apitalist dünyanın geri bıraktırılm ış ve bağım lı b ir parçası

durum undaki Türkiye’de, uluslararası

düzeydeki gelişim den etkilen

m ekte ve b ir zam anlar toplum un elit tabakasını oluşturan teknik ele
m anlar, ki özünde büyük b ir çoğunluğu üretim araçlarının m ülkiyetin
den yoksun b ir

toplum kesimidir, ülkedeki kapitalizm e bağlı ve ç a r

pık eğitim sisteminin de etkisiyle yoksullaşm a süreci içinde yerlerini
alıyorlar. B u ise kitleyi giderek artan sayılarda, daha insanca yaşam
ve çalışm a koşullarının sağlanabilm esi için daha doğru örgütlenmeye
ve etkin eyleme itiyor.
T ürkiye’nin bugünk ü som ut durum unun som ut tahlilini en genel ve
en önemli k aba çizgileriyle değerlendirm em iz uğraşım ıza ışık tutacak
tır.
Dış ticaret açığının görülm em iş boyutlara ulaştığı 1975 Türkiye’si
bağım sızlık, dem okrasi, b a n ş ve toplum sal gelişim açısından safların
daha b ir netleştiği tekeller ve o n la n n yanında yerini alanlarla, halkın
ve tüm çalışanların yanında yerini alanların ay n ştığı b ir görünüm ta
şım aktadır.
1974'te 4 m ily ar 366 m ilyon ithalata k arşın ; 1 m ily ar 231 m ilyon d o 
lar ihracat yapılabilm iş, açık 3 m ilyar 132 m ilyon dolarla rekor kırm ış-
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Ur. ıy74’te çok uluslu tekeller ülkemize getirdikleri serm ayenin %

139,5

ını Kur oıaıaK götürm üşlerdir.
İjJ p te uluslararası p ara fonundan kullanılan dış krediler toplam ı
olan 377 milyon dolar ise diğer b ir rekordur, kynı yılm ilk beş ayında
yabancı serm aye payı %

3ü üan fazla olan lâstik ve petrokim ya, taşıt

araçları ile elektrikli ev araç-gereçleri sanayilerinin toplam ithalattaki
payının % 28 olm asına karşın, ihracattaki p ay ı % 6,2 yi zor bulm uştur.
L lk ed e 6 m ilyon işgücü tüketici durum undadır.

Çalışan h er 1000

kişi kendisi dışında 850 kişiye bak m ak zorunda olup b ir varsayım a göre
ly/b'da işsiz sayısı 3 milyonu aşacaktır.

Üretim e katkısı olan nüfusun

% 23,5'i sosyal güvenliğe sahip % 76,5'i ise her türlü sosyal güvenlikten
yoksun ilkel çalışm a koşulları altında inlemektedir.
ayında 11 ildeki tüketici fiyatları %
(b ir başka h e sap lam ay a. göre %

1975'in ilk dokuz

18.5 artarken gerçek ücretler %

2,3

3,3) gerilem iş, çeşitli k ılıflar altında

yapılan «P a ra ay arlam a ları» ve zam larla b u gerilem e daha da artmış,
d ar gelirli kesimleri yoksulluğun kucağına itmiştir.
.Sermaye kesimi b u durum un sorum lusu o la rak sendikaları gösterip
hedef saptırm ak isterken eli altında inlettiği m em u r kesim i için kat
sayıyı yükseltm em ekte 400.000 em ekçiyi m em u r yapm aya çalışm aktadır.
SSK

gibi

sosyal

güvenlik kurum larından serm aye

tılan parasal kaynaklar yanında M E Y A K 'ı
arayışı içine girilm ektedir. B u ve benzeri

çevrelerine ak ı

ku rarak yeni olanakların
k u ru m larda çalışanlar söz

sahibi olm adan b u yağm ayı önlem e olanağı yoktur.
T arım kesiminde ise, nüfusun %
ken %

10'u %

90'ı toplam gelirin % 48’ini alır

52’sini alm aktadır.

Kapitalizm in

ürünü

olan

toplum sal

adaletsizlikler sınır

tanımaz

b ir düzeye erişmiştir. B ilim sel ve teknolojik ilerlemenin yarattığı b ü 
yük olanaklar, tam anlam ıyla ancak tekellerin egem enliğinin yıkıldığı
yeni b ir toplum sal düzende kullanılabilecektir.
Kapitalist sistemde teknik elem anların b ir kısm ına verilen işin ni
teliği çokuluslu tekellerin k â rla n gereği düşürülürken, d iğer yandan b i
lim sel bilgi m al gibi alınıp satılmakta, ihraç edilm ekte ve b ir meta
olarak kullanılm aktadır. B un a karşın, üretim araçlarından yoksun olan
bu

kesimin

ka rar

am acı ve sonucu
re

işverenlerin

yulan

oyuncağı

gereksinim

lü

değişim ler

de

giderek

bağım lı,

doğru

yanında

üretim

toplum sal
Teknik

sürecine

üreten,

bildiğini

uygulam a,

yaptığı

işm

denetim hakkı yoktur. Yerine

durum undadırlar.

oluşm aktadır.

artı-d e ğer

gelm ektedir.

alma,

üzerinde söz ve

rol

Niceliksel
ve

d uru m ların da

elem anlar

doğrudan

söm ürülen

ücretli

artışa

veya

gö
du

kök

kapitalist ülkeler
dolaylı

em ekçiler

o la

durum una

Sistem deki bun alım ların acısını diğer em ekçiler gibi b u

kesim de yakından yaşam aktadır. B u ise toplum sal dönüşüm lerde rol
alm alarına ve bilinçlenm elerine yol açm akta, ekonom ik ve dem okratik
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uğ. aşım larım ülkedeki işçi sınıfının

uğraşım ı

ile kaynaştırm anın eıı

doğru çözüm olacağını ve kendi özgül görünüm lerinden doğan fark lı
lıkların, verilecek uğraşım ı genelin b ir parçası olm aktan

ayırm am ası

gerektiğini görm ekte, küçük b u rju v a ön yargılarından giderek sıyrıl
m aktadırlar. Bunda, kafa ve kol emeğinin bütünleşm e sürecine girm iş
olm asının da büyük etkileri olm aktadır.
B urju vazi ise her yolu

deneyerek, teknik elem anların uğraşım ım ,

işçi sınıfının uğraşım ından koparm aya, işçi sım fı gibi üretim araçları
nın m ülkiyetinden yoksun olan bu kesim i ideolojik, ekonom ik ve top
lumsal açıdan yalıtm aya çalışm aktadır. Teknik elem anların heterojen
yapısı nedeniyle kısmen de olsa başarıya ulaşm aktadır.

2.2

SENDİKALAŞMA MÜCADELESİNİN EKSENİ TÜTED :

Türkiye’de tüm teknik elem an lam sendikalaşm a m ücadelesini ve
recek olan örgüt T Ü T E D ’dir. Bu yüzden m ücadeleden söz ettiğimizde
örgüte eğilm ek kaçınılm az olm aktadır.
B ilindiği gibi T Ü T E D m eslek örgütlerinden fark lı olarak tiim tek
nik elem anların kitlesini ayırım yapm aksızın

kucaklanm ayı am açla

maktadır. T üm teknik elem anların işçi sendikalarında örgütlenm esi: D e
m okrasi bağım sızlık mücadelesine aktif olarak, kitlesel anlam da katıl
m asını sağlam ak T Ü T E D ’in başta gelen görevidir.
T Ü T E D bugün otuzdan fazla şube ve beşbinden fazla üyeye, daha
d a önemlisi artan b ir gelişm e hızına sahiptir. A rtık illerdeki şubeler
dışında ilçelerde de şubeler açılm aktadır.
Gelişmenin genel eğilim i

T Ü T E D ’in sayıca büyüm esinin hızla a r

tacağı şeklindedir. Ancak bunun dışında b u potansiyeli güce çevirm e
zorunluluğu vardır. Niceliksel büyüm enin

yanı sıra,

kitleleri eyleme

sokabilm e aktifleştirm e görevi ertelenemeyecek haldedir. T Ü T E D in et
kinliğini ve saygınlığını arttırm ak onu diri bir örgü t haline getirmekle
olacaktır. Üyelerine

ak tjf görevler verem eyen on ları eyleme sokam a-

yan, b ir örgütün mücadelesi, istenilen sonuçlan elde etmeye yetmez.
1975’deki II. Teknik E lem an K urultayının doğru b ir biçim de koy
duğu gibi teknik elem an kitlesi ancak derli-toplu ve işçi sınıfının işyerindeki sınıf temeline dayalı sendikalarında toplanarak am acıaa ulaşa
bilir. B u ise işçi sınıfının uğraşım ına da güç
rasi ve üretim yönetiminin
alış-verişini götirecektir.

katacak, genel dem ok

dem okratikleştirilm esinde bilgi ve deney

Teknik elem anlar, sendikal h ak la n n ı alm a ve işçi sınıfı sendikalarrın d a örgütlenm e uğraşım lann ı, işçi sınıfının desteği ile uvum ve da
yanışm a içinde

yürütebildikleri oran da

başarıya

ulaşabileceklerdir.

Çünkü böylesi b ir hakkı burjuvaziden beklem ek büyü k iyimserliktir.
Sorun sınıf uğraşım ı sorunu olduğundan ilk koşul olan örgütlenm e b a 
şarılı ad ım lar atmıştır. D ah a iyi b ir yaşam ve çalışm a koşullarının el
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de edilmesi ise bununla yetinmemeyi gerektirm ektedir. B unun için d a
ha iyi, daha doğru, daha yaygın örgütlenm e vazgeçilmez koşuld ur .Bu
başarıldıkça burjuvazinin giderek

artacak olan parçalam a, sindirme

çalışm aları ile baskı ve terörüne de göğüs germ ek ve örgüte sahip çık
mak, dem okratik h ak lar için 3 boyutlu b ir uğraş verm ek gerekm ekte
dir.

;
a)

Teknik elem anların ekonom ik dem okratik haklarının alınması,

b)

Alınan hakların gözbebeğim iz gibi

c)

Günün koşullarına göre geliştirilmesi ve genişletilmesi,

korunması,

Egem en sınıflar baskı yöntem erinde başarıy a ulaşm azlarsa; örgüt
lenm e ve birlikteliğim iz de yeterli değilse,

uluslararası sözleşmelerde

yer alm ış en temel h ak la n bile kısm ak isteyeceklerdir. E kon om ik de
m okratik uğraşım ı siyasal
çevrelerin

2.3

uğraşım dan soyutlam aya

çalışan egemen

çabaları giderek artm aktadır.

DİĞER ÖRGÜTLER :

T Ü T E D dışındaki örgütleri belli özelliklerine göre

şöyle sıralaya

biliriz :
A.

Teknik eleman dışı, sendika hakkı olm ayan çalışm aları k apsa

yan dem okratik kitle örgütleri : T Ö B -D E R , T Ü M -D E R , T Ü S -D E R gibi
T Ü T E D ’le benzer yapıda, ancak teknik elem an dışı kesim leri örgütle
yen kuruluşlar. Sendikalaşm a m ücadelesinde geniş dem okratik taban
larıyla önem li b ir yer tutm aktadırlar.
B.

Teknik elem an örgütleri :

a)

M eslek

o daları yasayla kurulm uş örgütlerdir. T ü m

M ühendis

ve m im arların üye olm ası zorunludur. Sendikalaşm a m ücadelesinde di
ğer örgütlerle birlikte, m ücadele verm esi gereken kuruluşlardır.
b)

M esleki dem ekler m ühendis ve m im a rlar dışında kalan, belli

meslek gibi diğer kuruluşlarla birlikte sendikalaşm a m ücadelesine ka
tılm aları zorunludur.
c)

îş yeri yada şehir esasına göre kurulm uş teknik elem an ö rgü t

leri b u n lar örgütlenm e şekli açısından yanlıştır. Ancak etkinlikleri gi
derek azalm aktadır.
C.

îşçi sendikaları teknik elem anların

sendikalaşm asında hedef

örgütlerdir. B u yüzden işçi sendikaları, diğer nitelikleri yanında özel
önem e sahiptir. Teknik elem anlar sonunda işçi sendikalarında örgü t
lenm elidir.
A y rıca siyasi partilerin ve ülke kam u oyunun d a dışa dönük çalış
m alard a ihm al edilm em esi gerekir. S o n u çlan baştan belli o lsa da bel
li örgütler, ku ru m lar ve p artilerle; gerek teşhir etm ek gerekse kamu
oyu oluşturm ak açısından ilişki kurulm alıdır.
B ütün bun ların yam nda uluslararası kuruluşların

önemli küçüm 

senmemeli ve yasaların elverdiği oran da özellikle ilişkiye geçilmelidir.
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2.3
A.

DİĞER ÖRGÜTLER :
Teknik elem an dışı sendika hakkı olm ayan çalışanları kapsa

yan dem okratik kitle örgütleri : T Ö B -D E R , T Ü M -D E R , T Ü S -D E R gibi;
öğretm en, m em ur teknik elem anlar
m erkezi aiıer örgüt olan T Ö B -D E R .

sendikalaşm a m ücadelelerini

TÜM -DıER gibi örgütlerle yürüt

m ekledirler. Mücadelenin başarısı için merkeziliğin önem i açıktır. Bu
tip dem eklerin öneminin

farkın da olan burju vazi

Ü L K Ü -T E K , Ü L -

K lj-B İR , T E K -B İ R gibi sarı dernekler kurup kendilerine kitle tabanı
yaratm ağa çalışm aktadır.

Sorunlarının

sorum luluklarım

bilen

teknik

eleman, m em ur, öğretm en ve diğer çalışanlar kesimi bu tip san der
neklere yüz vermeyecektir.
önüm ü zdek i dönem de T Ö B -D E R , T Ü M -D E R gibi güçlü dem oknr
tik örgütlerin yanında teknik elem anlar yerlerini T Ü T E D

aracılığıyla

alacaklardır.
Bugün T Ü T E D ’in örgütlenm e biçim inin doğruluğu ve

önemi her

kesçe kabul edilmektedir.
Sendikalaşm a mücadelesinin daha

sağlıklı bâr biçim de yürümesi

için TÜTEıD'e benzer yap ıd a olan d ığ e - dem okratik kitle, örgütleriyle
somut p ro gra m lar etrafında geniş işbirliği zorunluluğu vardır.
a)

M eslek O d ala n ve T M M O B

neklerden fark lı

: M eslek odaları ve T M M O B der

o larak b ir yasa ile ku ru lm u ş;

üyeliği zorunlu olan

meslek örgütleridir. B u rju vazi tarafından m ühendisleri düzenle özdeş
leştirmek için kurulm uş b u korporatif nitelikli örgütler, toplum sal ge
lişim ve teknik elem anların durum ların daki değişim sonucu son yıllarda
tüm olarak ilerici yönetimlere kavuşmuştur.
B u kuruluşlardaki ilerici yönetim lerin önlerindeki görev b ir y an
dan kendi alanlarındaki söm ürüyü

sergilemek, toplum sal

muhalefetin

içinde b ir meslek gu ru bu olarak yer alm ak b ir yandan da tüm teknik
elem anların birara ya gelebildiği, dem okratik kitle örgütünün gelişm e
sine katkıda bulunm aktır.
M eslek O d a la n sendikalaşm a mücadelesinde

diğer örgütlerle

bir

likte m ücadele verm esi gereken kuruluşlardır.

b)

Mesleki Dernekler:

M im a r ve M ühendislerin dışında kalan teknik elem am anların kur
duktan bu dem ekler, kitlelerinin mesleki çıkarlarını savunm ak üzere
kurulm uştur.
Teknik elem anlann

genel gelişim i o d a lar gibi bu

dem eklerin de

gk 'erek ilerici yönetim e kavuşm asın sağlam aktadır. B u tür dernekler
de o d alar gibi sendikalaşm a m ücadelesine katılm ak zorundadırlar.
c)

İşyeri yada şehir esasına göre kurulm uş teknik elem an örgütle

ri :
İşyeri dem eklerinin

25

b ir kısm ı eski işyeri

sendikalarının m irası

»

üzerine kurulm uştur.

T E K -S E N ’in kapatılm ası üzerine işyeri sendika

ları dernek haline dönüşm üştür. M erkezilikten

uzak olan b u

tür ör

gütlenm enin yanlışlığı ortadadır. Pratiğin de doğruladığı bu gerçek bu
tür örgütlerin önemini giderek azaltmaktadır.

C.

İŞÇİ SENDİKALARI:

İşçi Sendikaları teknik elem anların senndikalaşm asm da hedef ö r
gütlerdir.

D iğer niteliklerinin yanı sıra bu açıdan

d a özel b ir öneme

sahiptir.
Teknik elem anların işçi sendikaları

içdnde yer alm ası sorununun

TüiKİvenin genel politik gelişmesinden bağım sız olm adığı açıktır. B u
sorun kaba b ir ayırım la özel sektörde ve kam u sektöründe çalışan tek
nik elem anların işçi sendikalarında sendikalaşm ası şeklinde konabilir.
Özel

sektörde

çalışan teknik elem anların

sendikalaşm asında yasal

b ir engel bulunm am aktadır. A ncak durum böyle olduğu halde b u tek
nik elem anların sendikalaşm ası yaygınlık kazanm am ıştır. B u yaygınlık
kazanam am anın altında teknik elem an

kesiminin sınıfsal durum unun

vatlığı unutulm am aldır. B u hakkın kullanılm ası
çilerin sendikalaşm a hakkının

sendikalaşm am ış

iş

kullanılm m asıyla sıkı sıkıya bağlıdır.

B ir yandan özel kesim deki elem anların işçi sendikalarında y er al
ması için yoğun ç a b a gösterirken diğer yandan dem okrasiyi genişlet
m ek çabaları sendikalaşm a mücadelesine yeni mevziler kazandıracak
tır

K am u kesiminde çalışanların ise sendikalaşm ası yasal o la rak ola

naksızdır. Zaten verilen m ücadele de sendikalaşm a hakkının yasal o la 
rak elde edilm esi mücadelesidir. B u örgütlerin dışında kalan kam uoyu
kazanılm ağa çalışılm alı ve sonuçlan önceden

bilinsede bütün

siyasi

I artilerle tem asa geçilmelidir. B u temas en azından bazı siyasi p arti
leri bir kez daha teşhir etme im kânı verecektir. B un ların yanısıra ulus
lararası

kuruluşlar ihm al edilm em eli ve y asalan n izin verdiği ölçüde

sıkı ilişkiler içine girilmelidir.

2.4

SOMUT MÜCADELE NASIL OLMALIDIR :

Y u k arıd a açıklanan lan n ışığında tüm çalışanların ortak sendikalaş
ma m ücadelesinin som ut olarak gerçekleştirilm esi hangi yollarla olur
a)

Sendikalaşm a m ücadelesini yürütecek esas örgü t olan T Ü T E D ’-

in etkin b ir güç haline gelmesi için çalışılm alıdır.
b)

Tüm

¿iiçbirliği

çalışanlar

sağlam

ve örgütleri arasında dayanışm a işbirliği

temeller üzerine gerçekleştirilm eli ve

ve

geliştirilmeli

dir.
c)

Sendikalaşm a m ücadelesi, dem okrasi mscadelesinin b ir p arça

sı olduğundan tüm m ücadele yöntem leri denenm eli ve anti-dem okratik m evıiler zorlanm alıdır.
Som ut eylem önerilerini yaparken ve uygularken yol gösterici ol
m ası açısından b ir hukuk

kom isyonu oluşturulm alıdır. B u

kom isyon

kanunların nasıl zorlanabileceğini araştırm alı, h er tür mücadelenin hu-
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o

kuki karşılığını

incelemelidir.

Sendikalaşm a

m ücadelesinde

hukukun

nasıl b ir silah olarak kullanılabileceği de som ut o la rak saptanm alıdır.
1970'lerin 2. ci yarısında giderek güncelleşen, önem kazanan teknik
elem an sorunları ve çözüm önerileri şöyle sıralanabilir.
a)

Faşist

tırm anışın

durdurulm ası,

m ası sürülm esi açığa alınması,

kadroların

önlenmesi doğrultusunda bağım sızlık, dem okrasi ve
min boyutlarının

bu

dövdürülm esi, hatta

u ğ u rd a

kıyıl

öldürülm esinin
toplum sal

genişletilmesi için kenaıliğindencilikle

gelişi

savaşılması,

tekil uğraşım verenlerin saflara kazanılması, yaşam sal görevim iz olan
ekonom ik ve politik özgürlüklerin gerçekleştirilm esi için çalışanlardan
vp.ııa olm ayan siyasal partileri politik olarak sergilem ek ve açığa vu r
m ak için tüm yönleriyle çalışanlar yapılm alıdır.
b)

Genelde tüm çalışanların, özel o la rak onların b ir parçası

rum undaki teknik elem anların

du

grevli, toplu sözleşmeli sendikal hak

larını alabilm eleri doğrultusunda örgü t içinde ve diğer dem okratik kit
le örgütleriyle yapılacak çalışm aların

birleştirilerek

etkin kitlesel ey

lemlere yönelinmesinin yöntem lerinin

araştırılm ası,

sendikal hakkın

yasallaştırlm ası doğrultusundaki

çalışm aların b ir parçası olarak siya

sal parti b a şk a n la n ve sendika başkanlannm , siyasal çizgi fark ı göze
tilmeden görüşlerinin alınm ası ve teknik elem an kitlesinin çıkarlarına
ters düşen görüşlerin en geniş biçim de kitle önünde sergilenmesi kotarılm alıdır.
Yayın, p ro pagan d a ve eğitim çalışm alarının genel dem okrasi sava
şım ı içinde sendikalaşm a yol ve yöntem lerine geniş yer vermesi, geniş
tabanlı dem okratik kitie örgü tü niteliğinin

oluşturulm a, korunm a ve

geliştirilebilm esi için belirli m eslek dallarının som ut sorunları yanında
belirü işyerlerinin som ut sorunlarına da geniş yer verilm esi ve bunun
içinde işyeri temsilciliklerinin nicelik ve etkinliklerinin arttırılması, so
runları yayın organına aktarıcı alt birim ler o lm a lan nedeniyle bu yön
deki çalışm alarına özel önem verilerek desteklenmesi, alt birim lerle üst
uyum un ve alt birim lerden kaynaklanan kadro-kitle bağının sağlanm a
sı. Eylem biçim lerinin saptanm asında ilerici hukukçulardan oluşan b ir
çalışm a birim inin kunrulm ası ve III. Teknik

Elem an K urultayından

sonra bu savaşım ın içindeki örgüterin temsil ettiği kitlelerin som ut so
nu lların d an kaynaklanan daha geniş boyutlu b ir «Ç alışan lar K u ru ltay ı»
ve fark lı m eslek gu ruplarının ekonom ik dem okratik çıkarlarını genel
dem okrasi savaşım ı ile birlikte savunan dem okratik kitle örgütlerinin
katılacağı b ir konfederasyonun oluşturulm ası için gerekli çalışm a b i
rim lerinin kurulm ası gereklidir.
c)

Tüm

bun ların y an ın da; örgütün bugünk ü

ve kendi özgül koşullarında, m esleki

eğitim

toplum sal koşullar

ve işbaşı eğitimi,

okul

farkı gözetilmeden çalışma, iş bulm a ve yükselebilm e hakkı, eşit işe eşit
ücret ve çalışm a koşullarm da eşitliğin sağlanm ası, beyin göçünün önlen-
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rncsi için em eğin karşılığı olan, insanca b ir yaşam için gerekli ücret,
iş güvencesi ve iş niteliğinin yükseltilmesi doğrultusunda gerekli çalış
m a ve girişim lerin sürekli yapılm ası, ayrıntılara inilmesi, yerinde ve
zam anında kam uoyu oluşturularak örgütün etkinliğinin d aha d a

art

tırılm ası gerekli ve zorunludur. SSK , E m ekli Sandığı ve zorla dayatılan
M E Y A K gibi kurum ların

yönetim inde

çalışanların

söz sahibi olm ası

için çalışm alar yapılm alıdır. B u k u ru m lar ancak b u biçim de kısmen
de olsa serm ayenin çiftliği olm aktan kurtanlabilecektir.
Kitlelerin etkin uğraşım a girm esi, üretim e k a fa ve kol emeğiyle
tckniK katkısı olan kesim in giderek artan sayıda örgütsel p lan da to
parlanm asına ve m addi güç oluşturulm asına yol açm aktadır. B u d u 
ru m da

«E gem en liği, erki ele alm ak dçin örgütten başka silâh yoktur

ve bu örgüt,, yığınların enerjisini ve etkin katılım ını b o şa harcam am aJıdır.»
Teknik elem anların örgütlenm esi
eriştiğinde,

som ut o la rak en üst düzeylere

b urju vazi verm esi gerekenleri am acından saptırarak, ç a r

p ıtarak ve b ir ödün gibi verm ek isteyecektir. B u nedenle teknik ele
m anların haklarını alabilm eleri örgütlü birlikteliğin vereceği b ir

u ğ

raşım sonucu ve egem en sınıfın düzenleyeceği oyunlara gelmeden, k u r
duracağı sahte örgütleri kitle önünde teşhir ederek, azınlığın çoğunlu
ğa uyarak ka rar alıp uyguladığı b ir dem okratik kitle örgütünde, kitle
u ğraşım ıyla başarılabilir, öğretm en, teknisyen, tekniker, mühendis, m i
m ar gibi fark lı meslek kesim lerinin verdiği aynı savaşım ı b ir bütünsel
lik içinde toplam ak ve başta işçi sınıfı olm ak üzere, emekten yana p o 
litik örgütlerin de etkin desteğini alarak bu n a kitlesel yaygınlık kazan
d ırm ak sorunları çözüm leyebilecek tek geçerli ve kalıcı yoldur.
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Rapor 3.
Sendikal Haklara Giderken Güncel Sorunlarımızı
Nasıl Çözeriz
Sınfh toplum larda eğitim in işlevi ikilidir. Söm ü rüyü gözden sakla
m ak vs söm ürünün devam ı için gerekli teknik elem anları yetiştirmek.
Dışa bağım lı çarpık kapitalist üretim ilişkilerinin hakim o ld uğu ü l
kemizde, sistem in tüm çıkm azlarını eğitim im izde görm ek m üm kündür.
Atıl kapasite yaratılan kapasiteyi kullanam am ak, israf bunun sonucu
dur.
E gem en sınıflar ülkemizde uzun zam andır teknik elem an açığından
bahsederler. B u açığı kapatacağını iddia ettikleri,

teknik eiğitimi yurt

ölçeğinde yaygınlaştırm ası planlarını açıklarlar. Y en i teknik eğitim ku
ram larına

binlerce

öğrenci alınır. B u sayede teknik elem an açığının

ilerde kapanacağından söz edilir. B u n a karşılık D ÎE

50. yıl kitabında

konuya ilişkin olarak aynen şöyle denilm ektedir :
Bell; b ir beceri düzeyine erişm iş olduğunu kabul ettiğimiz teknik
işgücü hizmet kesimine yığılm ış durum dadır. Hizm et kesiminde teknik
işgücünden istenilen ölçüde yararlanm a olanakları yoktur. Kısacası bu
kesim içerisinde teknik işgücü gizli işsiz niteliğine sahiptir. (D Î E T ü r
kiye’de toplum sal ve ekonom ik gelişmenin 50. yılı 1973, sayfa 442). Aynı
yayında m ühendislerin %

45 inin, teknisyenlerin ise %

42 sinin hizmet

kesim inde çalıştığı belirtilm ektedir.
B ir yandan teknik elem an açığından söz

edilirken, diğer yandan

teknik işgücünün gizli işsizliği istatistik verileriyle kanıtlanm aktadır. B u
çelişkiyi nasıl izah edebiliriz, neden mevcut teknik elem anları bile d oğ
ru dürüst istihdam edem ezken teknik öğretim k u ram ların a h er yıl gi
derek artan o ran larda öğrenci alınm aktadır? Sorunun özü üretime ka
tılm a çağm a gelen gençler istihdam edilem ediğine göre üretim den uzak
tutm a gayretidir. B u nedenle bu n ları uzun dönem li yüksek eğitim ku
ram ların a alarak, yay-kur, m ektupla öğretim , ön lisans uyu tm aları ile
oyalam a yoluna gidilmektedir.
Ülkem izde teknik elem an açığından bahsetm eden önce onların ve
rim i çalışm alara yöneltilm esi ve

teknik konu larda istihdam edilm esi

gerekir. B u sayede teknik elem an açığı bü y ü k ölçüde çözülebilir.
Ü retim de ihtiyaç duyulan m eslek gu rup ları arasındaki o ran lar da
tam b ir uyum suzluk içindedir. M eslek guruplarına göre mevcut teknik
öğretim k u ram ları arasındaki uyum suzluk ilginç teknik elem an o ran lan
verm ektedir. N itekim örnek o la rak teknisyen/mühendis oran ına b a k a r
sak: petrokim ya sanayiinde 1,82, rafinerilerde 1,62, şişe-cam sanayiin
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de 0,96, b ak ır sanayiinde 0,78, sentetik elyaf sanayiinde ise 0,54 olduğunu
görürüz. (D P T 1972 insangücü ank eti) B unu n nedenleri açıktır. E gem en
sınıflarca yüksek öğrenim in bir am aç haline getirilm esiyle öğretim sü
resini uzatarak işgücü arzının kontrol altına alınm asıdır.
Eğitim -üretim arasındaki kopukluk sonucu o ku llard a y ıllardır öğ
retilenler sanayimizin yapısı gereği uygulam a alanı bulam am aktadır.
B irço k m eslek gu ru bu üzerinde yapılan araştırm alara göre üretim içe
risinde yer alan teknik elem anların dahi küçüm senm eyecek b ir bölü
m ünün yaptığı iş ile gördüğü öğretim in arasında hiçbir uvu m o lm a d ı
ğı ortaya çıkmıştır.
K apitalizm in anarşik ruhu :
Üretim in planlı olm am ası eğitimin bozukluğunu getirm em ektedir.
T ürkiye’de teknik elem an yetiştiren k u ram lard a tam b ir enflasyon
gözlenmektedir.
Şu anda teknik elem an yetiştiren k u ru m lan üç kısım da incelemek
m üm kündür. Y ük sek dereceli okullar, kurslar ve orta dereceli okullar.
Yüksek

dereceli okullar kendi

içlerinde üniversite, akam edi, yüksek

okul şeklinde ayrılık göstermektedir.
B unlar aynı ünvanı veren ancak fark lı eğitim uygulayan ku ru lu şI;.'cı:r. B unun dışında her gu rubu n kendi içinde belirgin eğitim fa rk 
lılıkları taşıdığı bir başk a gerçektir. B u d uru m dan dolayı yüksek dere
celi okulları bitiren teknik elemanlar, aynı ünvana sahip olsalar bile,
gerek uilgi, gerek eğilim açısından farklılaşm ış durum dadırlar.
Y üksek tekniker ve tekniker okullarının b u yıl tam am en kapatılm a
sı varolan sorunlara b ir çözüm getirm em iştir.

Zaten getirem ezdi de.

Toplum un belirli kesimlerinin kangrenleşm esine sebep olup sonra o kıs
m ı kesip atm ak çözüm değildir.
Ayrıca bu okullardan mezun o la n la n n yetki ve sorum lulukları sap 
tanamamıştır. O kum a özgürlüklerine de set çekilmiştir. Teknik eğitim 
le ilgili p lan hedeflerine ve gelişen teknolojiye uygun, ünvan ve statüle
ri saptanarak b u o ku llar yeniden eğitime açılm alıdır. M ezunlarının da
intibakları sağlanarak yıllardır askıda K alan so ru n lan n a çözüm getiril
melidir.
ö n lisans oku llan n ın da iki yıl eğitim

sonunda teknisyen ünvanı

verm esi b ir ayrı sorun yaratacaktır.
Orta eğitim yapan okullar da kendi içlerinde fark lılık lar gösterm ek
tedir. D aha önce çeşitli şekiller alan o k u llar bugün d urm adan değişik
liklere uğratılm akta ve b ir deneme lab o ratu v an
tedir.

görü nüm ü arzetmek-

Sanat enstitüleri daha önceleri iki yıl iken, sonraki yıllard a üç yıla
çıkarılm ıştır. A y n ca ilkonul sonrası altı yıllık teknik eğitim

zam anla
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kaldırılm ış orta okul sonrası üç yıllık eğitim

getirilmiştir. M eslek li

seleri bugün üç veya dört yıllık eğitim yapm aktadır. B u okulların iki
ayrı eğitim yapm asının

am açlan ve sonuçlan

açıkça belirlenmiştir.

Teknisyen okulu adı verilen o k u llar da yine sorunun ne olacağı, ne ya
pılacağı, ne yapılm ak istendiği belli olm ayan k u ru m lar görünüm ündedirler.
O ku llar yada

resm i k u ru m lar bünyesinde

yam sıra özel kuruluşlarda k u rslar

oluşturulan

düzenleyerek

bunların

kursların
sonucunda

unvan verilebilm ektedir.
Y uk arıda sayılan her tür eğitim ve öğretim in sonucunda teknisyen
ünvanı alınabilm ektedir. Bazı durum larda ise bun lardan hiçbiri teknis
yen sayılm ayabilm ektedir
Nitel ve nicel yönden ülke k o şu llan ile bağd aşm ayan eğfitim sistlem inde köklü çüzüm olm am akla b eraber kısa dönem li de olsa aşağıd a
ki tedbirlerin alınm ası zorunludur.
—

Teknik eğitim kurum larında ne ünvanda elem an yetiştirileceği

kesin olarak saptanm alıdır.
— A ynı teknik eğitim ku ram ların d a a y n p ro gra m lan n uygu lanm a
m ası gerekmektedir.
—

Ülkem izin teknoloji üretm eyen sanayi yapısı gözönüne alınarak

eğitim p ro gram ları ayarlanm alıdır.
—

H e r m eslek gu rubu n d a istihdam

o la n ak lan

ve gereksinm eleri

göz önüne alınarak öğrenci sayılan saptanm alıdır.
•— Daha nitelikli yüksek okul mezunu elde edebilm ek için yüksek
eğitim k u ru m lan öncelikle teknik orta dereceli oku llara dayandırılm ah'dır.
— Çalışm a süresince m eslek fark ı gözetmeksizin, meslek içi eğitim
sü rdü rü lm elid ir.
A ğır sanayiden yoksun, dışa bağım lı, teknoloji üretmeyen tüketime
yönelik b ir yapı doğal olarak süreç içerisinde çalışanlarla, çalışm a saha
sındaki oranı, çalışanların aleyhine işletmiştir.
N itekim 1965 yılında iş gücüne katılm a oran ı % 43.4 iken b u oran
1970 yılında %

40.8’e düşm üştür. (3. B .Y.K .P. S. 76) B u yapı içerisinde

b u oranın giderek artacağı d a bilin en h ir gerçek olu p bu gü n ülkem izde
2000000’u aşkın b ir işsiz ordusu vardır.
Y ine 1962 - 1972 dönem inde tarım sektöründe istihdam 500000 dola
yında azalırken sanayi sektöründe artış 500000, hizm etler sektörün de
ise 1500000 artış olm uştur. Sektörlere göre çalışm a alan lan n d ak i b u ar
tış oranları bize açıkça gösterm ektedir ki çarpık kapitalizm süreci içe-
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risınde sağlıksız sanayileşm e gerekli istihdam alanlarm ı yaratam am aktadır. Sonuçta teknıık elem an kesim in işsizliğine, yanlış istihdam ına
veya uıetım içerisinde doğrud an değil de dolaylı biçim de (hizm et sek
törün d e) yer alm asına neden olm aktadır.

U retim -eğitim

arasındaki

uyum suzluktan ötürü teknik gücün zam anında yetiştirilem eyip veya ve
rim li kullanılam am ası sonucu bazı meslek gu rup ların da büyük yığılm a
ve işsiz oran larını artırırken bazı m eslek gu ru p ların a d a ihtiyaç duyul
m aktadır.

Ülkem izde em peryalizm olgusu

tüm çalışm aların, özelde teknik

varold uğu sürece genelde

elem anların işsizlik,

yanlış istihdam

sorununun çözülemeyeceği bilinm ekle b erab er zaten sınırlı olan

istih

dam olanaklarının yanlış kullanım ına karşı tavırlar alm ak yüzeysel çö
züm de olsa gereklidir .
Teknik
nırlı

elem anlarının

kalınm ası,

buna

verim li

b ir

büyük

k ayıplara

devlet

k adrolarına

kadrolara
ca

tutum u

şekilde

faşist

çalışm a

karşılık

kullanılm am ası
sebep

olm aktadır.

yurtsever

unsurların

sonucu

olanakalan nın

mevcut

teknik

sınırlı
ülke

MC

elem anların
işe

sı

olanaklarının

ekonom isi

özellikle

yerleştirilm esi

devletkadrolarında

genişlemeyip

çalışa

yönünden
düneminde

alınm ayıp,

yine

MC

nin

göre

elem an

bu

partizan
değil,

ele

m ana göre iş uygulam ası ekonom ik yapıdan kaynaklanan m evcut soru
nu daha da büyütm ektedir.

Yine bozuk ekonom ik yapı sonucu bazı

m eslek guruplarının çalışm a sahaları birbirin e girm iştir. Ü lk e koşulları
gözönüne alınarak her m eslek ¿urubunun üretim in hangi etabında ve
hangi statüde yer alacağı konusunda çalışm alar yapıLmalid^r.
H e r ne biçim de olursa olsun ülkem izde yaban cı teknik elem an ç a 
lıştırılm asına karşı çıkarılm alıdır, ö zel sektöre ait bazı işyerinde yasa
lara göre teknik elem an çalıştırılm ası gereken iş yerleri tesbit edilerek,
işverenin bu kadrolarda teknik elem an istihdam
elem an örgütleri baskı unsuru olm alıdır.

etmesi için

teknik

İŞYERİ SORUNLARI :
Dışa bağım lı çarpık kapitalizm süreci içerisinde gün geçtikçe b u 
nalım ı artan burjuvazi, çalışm anların ekonom ik taleplerini karşılayam a
makta, çalışanların haklarm ı gün

geçtikçe kısıtlam aya çalışm aktadır.

Çalışanların b ir kesim ini oluşturan teknik elem anların b ü y ü k b ir kıs
mınım işvereni olan devlet, teknik elem anları m em u r statüsüne alarak
(jsndikalaşm a hakkından yoksun bırakm ıştır. îşyeri. sonınlanrun köklü
çözüm ü son tahlilde ik tidar sorunu olm akla b e ra b e r teknik elem anla rtın
«G re v ve toplu sözleşme ile donatılm ış» sendikal h ak ların a kavuşm ası
iş yerlerinde karşılaşılan ekonom ik ve dem okratik sorunlara çözüm ge
tirm ede önemli ölçüde yardım cı olacaktır. îş ç i-m e m u r ayırım ının özü'
bugün yaklaşık 1000000’u bulan m em u r kesim inin sendikalaşm asını ön
leyerek ekonom ik ve dem okratik istem leri baskı altına alm aktadır. D i
ğer taraftan bu kesimi, sendikal h ak lara sahip olan çalışanlarla birbiri-«
ne düşürm ek am açlanm aktadır. Çalışanları b irbirin e düşürm enin başn
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k a yolları da denenmektedir. îşçi-m em u r ay ın m ın d an başk a fik ir ışçi-

si-kol işçisi türünden değerlendirm elerle b ir kesim sendikal h a k la rd a n
y oksun bırakılm aktadır, ö zel sektör ile devlet sektörü arasında hem en
her konudaki farklı u y gu lam alar bun unla sınırlı kalm am aktadır. K am u
iktisadi U'.şeobüsleri ile devletin dolaysız patron olduğu duru m lard a da
•U y g u la m a la r farklıdır. Aynı statüdeki devlet kuruluşlarının her b irin 

de farklı duru m lar vardır. V e nihayet aynı kuruluş içinde aynı şartlarda
çalışanlara farklı haklar, değişik ücret, yan ödem e v.b. uygulanm akta
dır. Tüm bun ların nedeni bürokratik aksaklıklar değildir.
özel sektörde çalışan teknik elem anların işverene karşı örgütlenm e
lerinde, sendikalı olm alarında yasal b ir engel olm am asına rağm en bu
kesim de

çalışan

teknik elem anların

dem okratik hakları engellenerek

sendikalaşm aları önlenmektedir. .
özel sektörde büyü k b ir kısm ı ekonom ik ve

dem okratik

h ak lar

dan yoksun bırakılan teknik elem anların küçük b ir azınlığına da gemici
ekonom ik olanaklar sağlanarak işçiler,karşısında ayrıcalıklı b ir durum a
sokulm aktadır.
B u n lar hakim sınıflar tarafından bilinçli olarak yapılm aktadır. B u
konuda dikkatli olmalı, kısa dönem li ayrıcalıklar elde etmek için çalı
şanların birliği ve dayanışm ası bozulm am alıdır. K ısa dönem li ayrıcalık
diyoruz, çünkü çalışanların birlikte alm adığı b ir hak kalıcı olmaz.
Güncel m ücadelede som ut olarak :
—

Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara giderken teknik elem an

lar çalışanları bölücü tüm uygu lam alara karşı çıkmalıdır.
■— özellikle son zam anlarda iktidar tarafından çalışanların b ir ke
siminin sendikal haklarını gaspetm eyi am açlayan girişim ler vardır. îş 
çi-m em ur ayırım ı adı altında yapılan b u operasyon önemli ve çözümün
tüm çalışanların sendikalaşm ası olduğu vurgulanm alıdır.
—

îş yerlerinde yönetici olein teknik elem anları a y n lık yaratıcı ve

körükleyici olm am alıdırlar.
— Y a n ödem e ve mesailerde ortaya

çıkan ayrıcalıklı durum lara

karşı durulm alı, eşit işe eşit ücret ödenmeli.
—

Y a n ödem e ve fazla m esailerin teknik elem anlar üzerinde baskı

ve ay n m un suru olarak kullanılm asına karşı durulm alıdır.
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