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

1.1 DEMOKRASİ
Çağımızda «demokrasi»den söz edilmeyen bir ülke ve ülkelerde 

«demokrasi»den söz açmayan bir sınıf bulabilirmdyiz? B ir yandan işçi 
sınıfı ve halklar üzerinde sömürü, baskı, zorbalık ve bunların en koyu
su, en açığı bile «hür demokratik rejim » ve «demokrasiyi kurtarma» 
adına sürdürülürken, öte yandan «dem okrasi» bu sınıfın ve halkların 
bir mücadele bayrağı olmuştur. «Dem okrasi» emperyalizm için bir  
anti-komürüst demagoji silahı, halkların savaşında ise yaşayan bir 
slogan olmuştur.

Sosyal Sınıflar - Demokrasi
Tarih bize göstermiştir ki, toplumda sınıflar olduğu sürece, her 

olgu gibi «dem okrasi» de ancak b ir sınıfın demokrasisi olabilir. E l
bette lıer egemen sınıf kendi demokrasisini uygularken, devleti olduğu  
gibi biı devlet biçimi olarak demokrasiyi de sınıflar-üstü ve «sa f» olarak 
göstermeye, onun sınıfsal özünü gizlemeye çalışmıştır. Buna yapar
ken de «demokrasi»nin b ir sözcük karşılığı olan «halk yönetimi» biçi
mindeki tanımına sığınmışlardır. Ama «demokrasi»nin b ir sözcük ola
rak toplumlann tarihinde ilk kez ortaya atıldığı ve b ir devlet biçimi 
olarak uygulandığı köleci Yunan toplumlannda bu sadece bir köle sa
hipleri demokrasisi idi ve bundan sonra da hangi üretim ilişkileri için
de ortaya çıksa, üretim ilişkilerinde egemen olan sınıfın damgasını ta
şıyacaktı. «Sömürülenlere egemen olan sömürücüler varolduğu süre
ce, demokratik devlet, sömürücüler için b ir demokrasi olmak zorun
dadır.» Bilimsel sosyalizm bize, demokrasinin söz konusu edildiği her 
yerde «hangi sınıf için?» sorusunu sormayı öğretmiştir.

Burjuva Demokrasisi
Feodalizme karşı «özgürlük», «eşitlik» şiarlarıyla mücadele eden 

burjuvazinin demokrasisi o tarihsel dönem için bir ilerlemeydi. Ne  
var ki, kapitalizm toprak köleliğine son verirken ücret köleliğini geti
riyordu. Kapitalizm ve burjuva demokrasisi, iktidara sahip b ir  avuç 
azınlığın geniş işçi ve emekçi çoğunluğunu ücret yoluyla köleleştirme- 
siydi. «Feodalizme kıyasla burjuva demokrasisi ekonomik köleliğin 
biçimini değiştirdi, onun için parlak b ir örtü yarattı, ancak özünü de
ğiştirmedi ve değiştiremez de.»
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işçi simli m odem  bir sınıf olarak bilinçlenip, örgütlenerek, «ken
disi için» mücadele, «kendiliğinden» mücadelenin yerini almağa baş
ladığında, burjuva demokrasisi onun bu mücadelesini engelleyecek 
her türlü tedbir ve baskıyla onun karşısma dikilmekte gecikmedi. Söz 
söyleme, toplanma, basın özgürlüğü, yasalar önünde eşitlik ve burju 
vazinin iktidara gelirken kullandığı bütün diğer şiarlar burjuva demok
rasisinde ikiyüzlü, biçimsel, soyut kavramsal ve sadece burjuvazinin 
malları olarak kalakaldı. Bugün «en demokratik» diye sözü edilen ül
kelere bir bakaLm: Hangi birinde egemen sınıflar, kendi iktidarlarım  
tehlikeye düşürecek bir belirtiye karşı yerine göre en «ince» veya en 
«kaba» bir biçimde kullanılabilecek yasalardan ve baskı güçlerinden 

yoksundurlar?

Demokrasi köleci Yunan toplumlarında neyse, kapitalist toplumda 
da özünde oydu. Sömürücü sınıf için özgürlük, onun için demokrasi, 
halk üzerinde ise b ir diktatörlük. «Burjuva demokrasisinin siyasi teme
li burjuva diktatörlüğüdür.»

Emperyalizm - Demokrasi
Kapitalizm tekelci aşamaya-emperyalizme- ulaşma sürecinde, artık 

yukarıdaki anlamda bir burjuva demokrasisi de giderek nitelik değitir- 
miştiir. Emperyalizmin, olanak bulduğu ölçüde metropollerde ve fakat 
özellikle tahakküm altındaki ülkelerde, başka işçi sınıfı, tüm halklara 
karşı işkencelerin, katliamların, milyonları yok eden kanlı paylaşım  
savaşlarının ve benzeri en kaba, en vahşi yöntemlerin gene en «ince» 
yöntemlerle, rüşvetle, sıiyasi entrikayla, darbeyle «demokrasi demago
jisiyle reformizmle, vb. kaynaştırılarak uygulandığı dönemdir.

«Siyasi olarak, emperyalizm, genelde, şiddet ve gericiliğe doğru bir 
mücadeledir.» «Siyasi gericilik tekele tekabül eder... Bu anlamda em
peryalizm, hiç şüphesiz genel olarak demokrasinin, bütün demokrasi
lerin inkarıdır.» Emperyalist sömürü ve onun bu siyasi üst-yapısı, 
emperyalizmi «parazit veya çürüyen» kapitalizm olarak tanımlamaya 
yol açan ayırdedici yönlerdir.

Emperyalizm çağında burjuvazinin «dem okrasi» adına söyleyecek 
bir sözü, gerçekleştireceği b ir eylemi kalmamıştır. «Özgürlük» ve «de
mokrasi» dünyada işçi sınıfının, halkların b ir mücadele bayrağı ol
muştur ve çağ, emperyalizme-bu parazit ve çürüyen kapitalizme- karşı 
zafere ulaşan halk demokrasisinin, işçi sınıfı demokrasisinin çağıdır.

1.2 DEMOKRASİ MÜCADELESİ - EKONOMİK - DEMOKRATİK 
MÜCADELE

«Demokrasi mücadelesi», «demokrasi uğruna mücadele», ancak 
önümüzdeki devrim aşamasıyla, bu aşamada gerçekleşecek iktida
rın sınıfsal niteliğiyle birlikte ele alındığında b ir  anlam taşır. Aksi 
takdirde, «hangi sınıf için?» sorusu sorulduğunda cevapsız kalmak ve 
böylece egemen sınıfların «sa f demokrasi» aldatmacasına hizmet etmek
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kaçınılmazdır. Sınıflar üstü bir demokrasi olamayacağına göre, de
mokrasi mücadelesi hangi sınıfın -ya da sınıfların- demokrasisi için 
mücadele ediliyorsa, o sınıfın iktidarı için mücadeledir; bir devrim ve 
bu devrimle gerçekleşecek iktidarın mücadelesidir. Yoksa, zaten hiçbir 
eseri kalmamış bir demokrasiyi kurumlaştırmak mücadelesi değildir.

Ekonomik - Demokratik Mücadele
Yukarıdaki sözlerden, hiçbir zaman, halkın çeşitli sınıf ve tabaka

larının elde etmiş olduğu ekonomik-demokratik hakların korunması, bu 
alanda kazanılmış mevzilerin savunulması ve yenilerinin kazanılması 
için mücadele edilmesi gerektiği gibi bir sonuç çıkarılamaz. Yalnız, böy
le bir mücadelenin sosyal devrim mücadelesinin, demokrasi mücadele
sinin bir tamamlayıcısı olduğunu ve ancak bunun belirleyiciliği altın
da yürüiüldüğünde başarısından söz edilebileceğini b ir an olsun unut
mamak gerekir.

Ekonomik-demokratik mücadeleyi salt kitlelerin ekonomik ve si
yasi durumlarının göreli olarak «iyileştirilmesi» için, gündelik, sınırlı 
çıkarları için yasa talepleri mücadelesi alanına hapsetmek onu kısır
laştırmak demektir. Bu mücadele, sömürü ve baskının b ir somut gö
rünümünden hareket ederek, kitleleri, gerçek kurtuluşları yolunda b i
linçlendirmek, diğer halk kitleleri ile mücadele ittifakım gerçekleştir
mek ve cvlemo katmak için kullanılmadığı ve asıl bunun için kullanıl
madığı sürece, geriye sadece birtakım reformlar, «tavizler» için, ege
men sınıflara tabi, teslimiyetçi b ir  «m ücadele» kalır. Şu halde eğer işçi 
sınıfı adına ekonomik-demokratik mücadeleden söz ediyorsak, bu mü
cadele, o sınıfın genel siyasi mücadelesine tabi olmak, bu siyasetin un
surları tarafından belirlenmek zorundadır.

Ekonomik mücadele, «işçilerin işgüçlerini daha elverişli şartlarla 
satmak için, çalışma şartlarını iyileştirmek için patrona karşı ortak 
mücadelesidir.» Ekonomik mücadelenin «kendisine siyasi bir nitelik ka
zandırmak» yani bu mücadeleyi kitleleri siyasi mücadeleye sürükleyecek 
«biricik (ya da hiç değilse başlıca )» hareket noktası saymak, çalışmaları 
ekonomik mücadelenin dar çerçevesiyle sınırlandırmak kesin olarak yan
lıştır. Bu çalışmalar zorbalık düzeninin her somut belirtisini, her uy
gulamasını kapsamak zorundadır. Devrimci öğrencilerin katledilmesi, 
üniversitelerdeki faşist işgaller, işkenceler, öğretmenlerin sürülmesi, 
memurların kıyılması, ırkçı-şöven baskılar kısaca işçi sınıfı ve halkın 
diğer smıf ve tabakaları üzerindeki zulüm ve baskının herbiri, kitleleri 
siyasi mücadeleye sokmak için en az ekonomik mücadele araçları kadar 
önemli araçlardır. «îktfisadi çıkarların tayin edici rol oynamasından, 
hiç de iktisadi mücadelenin ( =  sendikal mücadele) özellikle büyük  
önem taşıdığı sonucu çıkarılamaz, çünkü sınıfların en temel «tayin edi
ci nitelikte» çıkarları genel olarak ancak köklü siyasi değişiklikler sonu
cu tatmin edilebiilir.»
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Sınıfların birbirleriyle, devletle ve iktidarlarla ilişkilerinde ortaya 
çıkan her sorun, her olay ekonomik-demokratik mücadelenin ilgisi dı 
şmda kalamaz. Bizler, en önemsiz gibi görünen bir olayı, en tali gibi 
görünen b ir çelişkiyi, onun arkasında gizli en temel çelişkiyi sergile- 
mek için, emperyalizmi ve müttefiki egemen sınıfı, uyguladığı faşizmi 
teşhir etmek için değerlendirmeyi başarmak zorundayız.

Ekonomik-demokratik mücadele çerçevesinde reform  taleplerinde 
bulunulmalıdır. Ancak, kitlelere sadece bunu bar amaç gibi göstermek, 
veya bununla iktidarların emperyalizmle uzlaşan sınıf yapılarım faşist 
kimliklerini, bilinçsizce de olsa, gizlemek veya küçümsetmek ve re
form lar için mücadeleyi ön plana almak, reformist küçük-burjuva si
yasetinin özellikleridir. Devrimci mücadele, «reform lar uğruna müca
deleyi eylemine her zaman katmıştır ve şimdi de katmaktadır. Ama 
iktisadi ajitasyonu sadece hükümetten çeşitli tedbirleri yerine getirme
sini istemek için değil, aynı zamanda (ve özellikle) hükümetin b ir des
pot hükümet olmasına son vermesini istemek için kullanır. Üstelik hü
kümetten bu isteğini yalnız iktisadi mücadele alanında değil, aynı za
manda siyasal ve toplumsal hayatın, hangisi olursa olsun, bütün alan
larında ileri sürmeyi görev saymalıdır.» Kısaca devrimci mücadele, 
«bütünün bir parçası olarak reform lar uğruna mücadeleyi, özgürlük 
uğruna ve sosyalizm uğruna mücadeleye tabi kılar.»

Mücadelenin her alanında olduğu gibi, ekonomik-demokratik mü
cadele alanında da mevcut «biçimsel demokrasiyi», hangi düzeyde olur
sa olsun burjuva parlamentarizmini, kitlelerin sorunlarına temelli çö
zümler getirecek b ir kurum gibi gösterecek, dolayısıyla parlamentariz- 
min araçlarına karşı güven yaratabilecek söz ve davranışlardan uzak 
durmaya titizlikle dikkat göstermeliyiz. Her fırsatta, bu  halkı aldatma 
mekanizmasının sahtekarlığını, içinde dönen dolaplan, içyüzünü hal
ka teşhir etmeliyiz. «B iz  bu sahtekarlığı işçilerin geni kesimlerinin, 
özellikle proleter olmayan emekçi halkın, en önemli ve en yetkili olarak 
gördükleri o aynı kürsüden teşhir etmeliyiz.»

Bu konuda buraya kadar yazılanları şöyle özetleyebiliriz : 
Ekonomik mücadeleyi biricik, ya da başlıca mücadele gibi gören 
ve gösteren ekonomist-sendikalist eğilimler, reform lar uğruna müca
deleyi öne çıkaran ve onu devrimci siyasete tabi kümayan reformist 
eğilimler ve burjuva parlamentarizmini, kitlelere bir çözüm yolu oldu
ğunu aşılayan parlamentarist eğilimler, ekonomik-demokratik müca
deleyi egemen sınıfların denetimine terkeden, teslimiyetçi görüşlerdir.

Burada, çok önemli b ir noktaya değinmek gerekir: Ekonomik-de
mokratik mücadelenin genel siyasi mücadeleye tabi olması gerektiğini 
belirtiyorsak, bu  mücadelenin işçi sınıfı önderliğini kabul ettirmiş güç
lü b ir işçi sınıfı örgütü olmadan sağlıklı ve tutarlı olarak yürütülebile
ceğini düşünmek, buraya kadar söylenenlerin sadece b ir  inkan olur.
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Emperyalizme ve faşizme karşı mücadelenin başarısı, işçi sınıfını 
ve halkı bu mücadelenin bütün alanlarında örgütleyecek, yönetecek 
güçlü b ir devrimci partinin varlığına bağlı olduğunu b ir an olsun akıl
lardan çıkarmamalıyız.

1.3 TEKNİK ELEMANLARIM SOSYAL SINIFLAR 
İÇİNDE YERİ

Teknik elemanların demokratik kitle mücadelesini doğru esaslara 
oturtabilmenin ön şartı toplumun bu bölümünün sosyal sınıflar içinde
ki özgül yerinin araştırılması ve belirlenmesi olmalıdır.

Teknik elemanların sosyal sınıflar içindeki yerini tanımlamak ama- 
c.yia çeşitli savlar ileri süıülmüştür. Bu savların incelemesi-eleştiril- 
mesi y ılla rd ır  tartışılan ve her tartışıldığında yalnızca önemi vurgulan
makla yetinilen bazı konulan ve çoğu zaman yanlış yada bulanık olarak 
kullanılan tanım ve kavramların aydınlatılmasını sağlayacaktır. Burada  
yapılacak olan bu raporun dar çerçevesinin imkan tanıdığı oranda, tek
nik elemanların toplumsal konumunu, işçi sınıfının düşünce perspekti
finden ve onun politikası ışığında belirlemektir.

Farkli Savlar

Bu alanda günümüzde yaygınlaşan b ir tez teknik elemanların ya da 
teknik elemanları da içeren daha geniş bir kitlenin kapitalizmin geliş
m es iy le  işçi sınıfına dahil olduğudur. Tekelci devlet kapitalizmi üzerine 
Fransa’da yapılan incelemede işçd sınıfı tanımı teknik elemanları da içe
recek biçimde genişletilmiştir :

«Çağımızda işçi sınıfı kol işçilerinden artı değeri yaratanlardan ve 
-sayılan giderek artan- artı değerin yaratılmasına kafa emeğiyle, ya da 
çeşitli yardımcı işleri yürüterek katkıda bulunanlardan oluşmaktadır. 
Dolayısıyla, işçi sınıfı yalnız toprakta, madenlerde, tersanelerde çalı
şanlardan- bu her ne kadar işçi sınıfının çekirdeği ise de- oluşmamak- 
ta, maddi üretimin hazırlanmasına ve harekete geçirilmesine doğrudan 
katılan ve bu şekilde artı değerin yaratıcısı olan bütün ücretli ve aylık
lıları da içine almaktadır.»

Bu tanım kabul edildiğinde, teknik elemanlar açısından kitle mü
cadelesini işçi sınıfının bir kesiminin mücadelesi olarak ele almak, do
layısıyla işçi sınıfı açısından da bu kitle ile ittifak politikasını söz ko
nusu etmemek gerekecektir.

Ülkemizde de yukanda verilen tanımla aynı hareket noktasından 
kaynaklanan bir görüş 2. Teknik Eleman Kurultayı’nda dile getirilmiş
tir:

«Günümüzde teknik elemanlar, uzman kadrolar gittikçe işçi sınıfı 
içinde yer almaktadır. Bilimsel ve teknolojik devrim sonucu bilim  
doğrudan b ir üretim gücü haline gelmekte ve teknik uzman ele
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manların büyük bir kısmı hizmet kesiminden çıkıp doğrudan üretim 
surecinde yer almaktadır. Ayrıca, hizmet sektöründeki yeni çalışma 
şartları, örgütleniş biçimleri ve ücret durumu bu sektörde çalışanları 
da sosyal konumları ve yaşam düzeyleri itibariyle işçi sınıfına yaklaş
tırmaktadır. Bunun için, teknik eleman ve uzman kadroların oluştur
duğu toplum katmanının ve onun meslek kuruluşlarının doğru politik 
tavrı ve eylemi işçi sınıfının sosyalist hareketi, partisi doğrultusunda 

olmalıdır.»

Kapitalist toplumda bilimsel ve teknolojik devrimin ortaya çıkı
şıyla işçi sınıfının bileşiminin değişmesini, bu görüşün ilk yayıcıların
dan biri olan Garaudy şu örneklerle ortaya koymaktadır:

«Am erika Birleşik Devletlerinde bütün işçilere göre mühendislerin 
oranı %10’aur. Bu oran, uçak mühendislerinde %  13, petrol endüstri
sinde %20.5 ve atom sanayiinde %34. l'dir. Endüstri devrimi sırasında 
tarım işçileriyle sanayi işçileri arasındaki orantı nasıl alt üst olduysa 
şimdi de kol işçileri ile kafa işçileri arasındaki orantı aynı yoldan alt 
üst olmaktadır.

İşçi sınıfının ittifaklar politikasına ilişkin Ingiliz işçi hareketini 
temsil eden bir siyasi örgütün yayınında da bilimsel ve teknolojik devrim  
işlenmekte ve şu görüşlere yer verilmektedir :

«...Son yıllarda kapitalizmdeki yeni gelişmeler çeşitli sosyal grup
ların -özellikle işçi sınıfının yapısında- önemli değişmelere yol açmıştır. 
Bu gelişmeler, tekelci devlet kapitalizminin ilerlemesi ve bunun sonu
cunda devletin iktisadi ve sosyal alanlara giderek daha çok karışması, bü
yük tekelci girişimlerin durmadan büyümesi, birleşen şirketler dalgasının 
iktisadi gücü, sayıları giderek azalan birkaç elde toplanması en önem
lisi de gelişen bilimsel-teknolojik devrimle daha çok otomasyona, 
kompüter kullanımına gidilmesi ve araştırma-geliştirme tekniklerinin 
yaygın biçimde uygulanmasıdır. Bu gelişmeler, bilimin ve bilimsel ve 
teknik personelin üretimdeki rolünü arttırmıştır. Öğretmen ve araş
tırmacıların sayısındaki artışı bu alanlara kayan öğrenci sayısındaki 
artış ve idari, dini ve öteki yardımcı hizmetlerde çalışanların sayısın
daki artış buna işaret etmektedir. Sonuç olarak, üretimde, bu tür «be 
yaz yakalı» işçilerin nisbi «ağırlıklarında», sanayideki kol işçilerine kı
yasla, önemli değişiklikler olmuştur.»

Bu «yeni» durumun ortaya konuşu açıkça görüldüğü gibi burada da 
daha önce üzerinde durulan görüşlere paraleldir. Fakat bu  defa işçi 
sınıfı politikası açısından bu  gelişmenin sonuçlarından neredeyse en
dişe duyulmaktadır. Çünkü bu yayında şu sözler de yer almaktadır:

«Şu  da var ki bütün bu  gelişmeler işçi sınıfının kendisinin giderek 
farklılaşmakta olduğunu gösterir. Yeni kesimler, mücadele biçimleriy
le ilgili olarak, çoğu zaman taze b ir soluk getirmekle beraber, özellikle 
kiyaset, sosyalizm ve sosyalizmi kurma konularında kökleri derine inen 
küçük burjuva fikirler taşırlar. Hatta, bazı Avrupalı yazarlar,
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bu kesimlerin bir bölümünü yeni «işçi aristokrasisinin» çekirdeği ola
rak görmektedirler. Kuşkusuz, bu kesimlerden gelenlerin hepsi üreti
me doğrudan katılmaz, «büyük sanayi işçileri ordusu»yla omuz omuza 
ortak mücadeleye girmez. Bunların birçoğu «hizmetler»de, reklamcılık
ta ve diğer asalak endüstrilerde çalışır.»

Böylelikle aynı adla anılan bir «yeni» durumun tahlilinden işçi sınıfı 
açısından değişik siyasi sonuçlar çıkarıldığı gibi, tekrnk elemanların 
çeşitli ülkelerdeki sosyal konumunun belirlenmesi açısından da farklı 
görüşler ortaya konmaktadır.

Kapitalizmin gelişmesinin belli bir evresinde-yaşadığımız günler..e- 
bilimüe ve teknolojide bir devrimin oluştuğu tezinden kaynaklanan yu- 
karıuaki görüşler, teknik elemanların işçi sınıfının içinde yer aldığinı 
ileri sürerken, kimi kez de, teknik elemanları işçi sınıfının müttefiki 
gibi eie almakta ve bu konuda berrak bir sonuca ulaşamamaktadırlar.

ly'71 «teknik eleman boykotları» sırasında bu konu üzerindeki tar
tışmalarda yukarıdaki yaklaşımlara tamamen ters b ir görüş de ortaya 
atı lm ıştır:

Y a ,çm  Küçük 21.1.1971 günlü Milliyet gazetesinde «mühendis ve 
m imarlar gerçekten değer mi üretir, yoksa hizmet mi yapar?» sorusuy
la konumuza yaklaşmış ve cevap olarak «Türkiye mühendis ve mimar- 
larmın çoğunluğunun kelimenin tam anlamıyla hizmet işlevleri» 
gördüğünü belirterek teknik elemanların kitle mücadelesini gerici bir 
eylem olarak niteiendirmtîştir.

«Türkiye'de üretici güçlerin gelişmesi Ue birlikte mühendis-mimar 
raıitı tehlikeye girmiştir. Bu bir monopolün yıkılması demektir. Veri
len mücadele bu monopolü koruma mücadelesidir. Fakat tarih açısın
dan mahkum bir mücadeledir.»

Yöntem
Görüldüğü gibi teknik elemanların sosyal konumu ve işçi sınıfı ile 

ilişkisi yaygın olarak kabul edilen bir kesinliğe kavuşmamıştır. Bu du
rumun sonucu olarak «ideolojik yapı» ve «siyasal ro l» bakımlarından iki 
zıt uçta yer alabilecek görüşler vardır. Genellikle bu görüşler bu kar
maşık yapıya sahip kitle içinde sadece b ir grubun durumunu ele ala
rak onu genelleştirme eğilimini taşımaktadır.

B ir sosyal sınıfı ya da sosyal tabakayı incelerken, objektif ve süb
jektif durumlardan herhangi birini seçerek, salt buna dayanarak de
ğerlendirmeler yapmak bilimsel bir yöntem değildir. «Teknik eleman
ların» sosyal yapısı ele alınırken, çoğu kez ya salt ekonomik temelden 
hareket ederek,, veya salt bu kitlenin genel ideolojik yapısından hareket 
ederek yargılara varılmaktadır. Aslında bir bütün teşkil eden bu du
rumları birbirlerinden ayrıymış gibi ele almak, başka deyişle, ikisi ara
sında bir seçim yapmak bütün doğa ve toplum olaylarının değerlendi
rilmesinde bizi sadece yanılgılara götürür. Aynı şey bu  iki durum ara
sında bir ayniyet bağı kurulduğunda da söz konusudur.
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»

Teknik elemanların sosyal yapıları bakımından incelenmesi yukarı- 
i ki halalara düşülmese bile türlü nedenlerden dolayı ortaya çok güç
lük çıkarmaktadır, ilk  olarak toplumun bu bölümü çok farklılıklar 
gösteren karmaşık ve değişken bir ilişkiler ağı meydana getirmektedir 
Toplumun temel sınıflarına kıyasla, heterojen bir yapıya sahiptir. İkin
cisi, kapitalist toplumun teınel çelişkisi bakımından tali öneme sahip 
bir konudur. Ancak son yıllarda kapitalizmin metropollerinde bu kesi
min giderek genişlemesi birçok çağdaş yazarı bu konuya da
ha fazla ağırlık vermeye itmiştir. Ne var ki, bu yazarların büyük bir 
bölümü birbirinden çok farklı görüşler ileri sürmektedirler.

Bu bulanık tartışma ortamının ülkemizde de yansımaları görülmek
te, üstelik teknik elemanlar üzerinde emperyalist ülkelerdeki sınıf ya
pısı ve bunun değişiminden hareket eden bu tahliller sanki ülkemizde 
de tamamiyle geçerli imiş gibi ele alınmaktadır.

Elbette tarihi materyalizm sınıfları tarih içinde durağan, hiçbir 
değişiklik ya da gelişme göstermeyen bir kavram olarak ele almaz. K a
pitalist gelişmenin uzun dönemleri boyunca sınıfsal yapı da gelişmiş, 
kapitalizm öncesi üretim tarzının kalıntıları olan sınıflar tarih içine 
gömülüp giderken diğerleri yeni nitelikler kazanmış; bazı yeni sosyal 
gruplar ortaya çıkmıştır. Ama bu süreç değişik ülkelere değişik yapı
lardaki ekonomilere, politikalara göre farklılıklar gösterir. Buradaki 
amacımız, bu raporun çerçevesi içinde ülkemizde teknik elemanların 
toplumsal işbölümündeki yerini araştırarak bu bulanıklık ortamını or
tadan kaldırmaya ve teknik elemanların demokratik kitle mücadelesinin 
doğru esaslara oturtulması için gerekli sınıfsal tesbiti ortaya çıkarma
ya çalışmaktır.

Sınıfsal Yapı
ilk olarak kapitalist toplumun ekonomik ilişkilerini esas olarak, 

«teknik elemanlar»ı belirli ortak durumlara göre kendi içinde sınıflan
dırmaya çalışacağız. Bu sınıflandırma, temel olarak teknik elemanların 
kapitalist meta üretimi süreci içindeki ve dışındaki işlevlerine ve bu  
işlevlerden doğan ortak özelliklere dayanmaktadır. Burada gözönünde 
tutulması gereken, kesimlerin kendi içlerinde de teknik eleman kitle
sine egemen olan heterojen yapı ve hareketliliği taşıdığı ve kesimler 
arasında geniş transfer olanaklarının mevcut olduğudur.

Endüstriyel süreçte yer alan teknik elemanların sosyal konumunun 
açıklanması için teknik elemanın kapitalist meta üretimindeki yerini, 
büyük endüstrideki teknik işbölümünü ve üretimdeki işbölümünün lon
ca düzeninden itibaren tarihi gelişmesini en genel çizgileriyle ele ala
cağız.

İşbölümünün tarihsel gelişimi içinde teknik elemanın edindiği mi
ras, onun ideolojik yapısının ve siyasi rolünün tayin edilmesinde, ya 
da nesnel temelinin belirlenmesinde en önemli unsurdur.
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loncadan manüfaktüre geçişin ilk dönemlerinde, manüfaktürün 
parça-işçisi hâlâ zanaattan gelme bilgi ve yeteneklerini koruyordu, an
cak manüfaktürün ileri dönemleri ve büyük endüstriye geçiş ve buna 
paralel olarak yürüyen teknolojik gelişme giderek uzmanlaşmanın sı
nırlarını daraltmıştır.

B ir yandan zanaatın ataerkil usta-çırak ilişkisi yerini proleter ve 
kapitalist ilişkisine bırakırken öte yandan üretim düzenindeki değişme 
ve gelişme üstyapının örgütlenmesine yansımış ve zanaatta tecrübeyle 
kazanılan eğitim artık özel eğitim kuram larında, her uzmanlaşmanın 
özel dalında edinilmeye başlanmıştır. Bir de; her insan vücudunun ba 
rındırdığı fiziki yeteneklerin yeterli olduğu, hiçbir eğitimin gerekli ol
madığı ve özellikle makinaya geçişle insan kaslarını, kemik yapısını, 
beynini, vb. o makinanm çalışmasıyla uyum sağlayacak kertede de
ğiştiren bir uzmanlaşma maniifaktürle birlikte doğmuştur. İşçinin 
maddi varlığının yeterli okluğu basit emeğe karşın karmaşık-emek belli 
'ı-r Ivlgivi öze' bir hüneri barındırır, demek ki, ister zanaatta tecrübey
le edinilmiş olsun, ister bir eğitim kurumundaki öğrenimle edinilm ''
o sim i:'enel olarak kalifiye işçiler ve kapitalist meta üretimi alanında 
Ilımların bir böiümti olma özelliğini koruyan «teknik elemanlar» belli 
H ” bilgi ve hünere sahiptirler. B ir fabrikadaki teknik işbölümünün 
hiyerarşik kademelenmesi içinde genellikle üst düzeyleri işgal ederler. 
T:ı 7nnpr>‘ip’-'rH'in manüfaktürün işbölümüne dayanan kooperasyonuna 
v ; bü^ ik  endüstrinin nesnel üretim organizmasına gelişip giden yolda,
. teknik eleman» zanaatın bilgi ve hünerini devralan ancak maddi üre 
tim içinde onu niceliksel ve niteliksel bakımdan bambaşka düzeylerde 
ve ilişkiler içinde sürdüren adeta onun b ir mirasçısıdır.

Üretici emek kavramının formülasyonuna göre kapitalist me
ta üretimi süreci içinde, daha dar bir ifadeyle, b ir fabrikanın üretıim 
sürecinin ve bu süreçte uygulanan bu bölümünün içinde teknik 
eleman genel olarak üreticidir ve ücretli bir işçiden farklı de
ğildir. Yine basit emek - bileşik emek formüJasyonu teknik ele
manın kalifiye olmayan işçilere kıyasla daha yüksek ücret düzeyle
rini açıklar. Ücret işgücünün fiyatıdır ve bu fiyat herhangi bir mal gibi 
üretim nasraflanyla tayin edilir. Kalifiye b ir işçinin işgücünün basit 
bir işçive oranla daha yüksek bir değere sahip olması, onun geçim, 
yani tekrar üretim masraflarının yanında, eğitim ve öğrenim masraf 
larının da işgücünün üretim masrafları içinde olmasından dolayıdır.

Otomasyonla b ir makina parçasından ayırdedilmeyecek bir işlev 
gören basit işçinin, el-zanaatlanndaki b ir işçinin tam aksine, özel işine 
zerrece ilgi duymamasına karşın «teknik eleman» için aynı durum ge
çersizdir. O, mesleğine olan tutkunluğunu, işine karşı olan ilgisini ge
nellikle korur.

Yukarıda bahsettiğimiz ve ileride bahsedeceğimiz özellikler bir bü 
tün olarak ele alınmadığı zaman «teknik elemanlarsın ideolojik yapısı 
konusunda varılacak her yargı maddi bir temelden yoksun kalır. Gen?
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bu bütünlüğü meydana getiren yönlerden herhangi birini seçerek ve 
ctığerlerindı.n soyutlayarak yapılacak değerlendirmeler «ya ak, ya kara» 
metafizik mantığıyla sonuçlanır.

«Çok sayıda ücrctli işçinin kooperasyon halinde çalıştırılmaya baş
lanması ııe biıiıJtte sermayenin emek üzerindeki kumanda gücü, bu  
zat ış-surecinin, yürütülebilmesi iç j i  zorunluluk, bir gerçek üretim şar
tı halinde gelişir. Kapitalizmin üretim alanındaki emir ve kumanda gü 
cü; şimdi, generalin savaş meydanındaki emir ve kumanda gücü kaüaı 
zorunlu ve kaçınılmaz olur.» «Kapitalist yönetim özü bakımından, yo 
ııeulecek üretim sürecinin iki yönlülüğü dolayısıyla (bu  süreç bıı yan
dan bir üidiıun yapımı için yürütülen toplumsal bir iş-süreci, diğer 
yarıdan sermayenin kendisini değerlendirme, değerine değer katma, 
sürecidir), iki yönü olan bir fonksiyon ise, şekil bakımından da des- 
potlur. Kooperasyonun boyutlarının büyümesiyle birlikte bu despot
luk kendisine özgü şekillere bürünür. Sermayesi artık gerçek kapitalisr 
üretime başlamasına elverecek asgari bir miktara ulaşır ulaşmaz kapi
talist ilk önce kendisini el-işıinden sıyırıp kurtardığı gibi, bireysel iş
çilerin ve işçi gruplarının doğrudan doğruya ve devamlı şekilde kont 
rol edilmesi ve gözetlenmesi görevini, bundan böyle, bu  iş için lutuı 
muş ücretli kimselere bırakır ve yaptırır. Bir ve aynı sermayenin emi' 
ve kumandası altında bir arada çalıştırılan b ir sanayi ordusu (yani işçi 
kitlesi), askeri ordularda olduğu gibi, endüstri subaylarına (yönetici 
ler) ve ast-subaylarma (usta, postabaşı, gözcü) ihtiyaç gösterir; bu 
kimseler iş-süreci boyunca sermaye adma emir ve kumanda yetkisini 
kullanırlar. Kontrol ve gözetleme işi bunların yerleşik ve münhasır iş 
leri haline gelir.» «Em ek, sermayenin em ir ve kumandasına girip koo
perasyon halinde harcanmaya başlanır başlanmaz, -yönetim, denetim 
ve koordinasyon halinde harcanmaya başlanır başlanmaz - yönetim 
denetim ve koordinasyon olur. Sermayenin spesifik fonksiyonu olarak 
yönetim fonksiyonu, sermayeye has özellikler kazanır.» Bu düzeydeki 
b ir üretim organizasyonunun gerektirdiği işbölümünün çeşitli kade
melerinde sermaye adına yönetim sorumluluğunu yüklenenler elbette 
ki uzmanlaştıkları özgül konulara göre önceden b ir eğitimden geçmek
tedirler (en önemli örneği «m enagerler», müdürler). Ancak «teknik 
elemanlar»a da, yüklendikleri mesleki görevlerle birlikte, bu yönetim 
kademelenmesinin çeşitli basamaklarında görev düşebilmektedir. ö r 
neğin , çoğu kez, şantiye şefi olan b ir mühendis inşaat, m akina, elektrik 
vb .) aynı zamanda, o şantivede pekçok işçinin yönetim ve denetim 
görevini de üstlenir, ya da b ir m imar «m im arlık grubu başkanı» veya 
«inşaat dairesi m üdürü» olarak aynı görevi üstelenebilir. Gene pekçok 
'ŞÇiye kumanda eden b ir «montaj teknisyeni» aynı durum dadır ve daha 
sayısız örnek verilebilir.

Ancak, üstüne basarak b ir daha belirtelim, bütün bu görevler üre
tim sürecinin dışında değildir. Emeğin niteliğinin ve işgücünün de
ğerinin farklılıklar göstermesi, üretim sürecinin nihai ürününün bütün

12

I



bu değişik niteliklerdeki enıeğin ortak ürünü ve söz konusu emeğin de 
üretici olmasını engellemez. Kendi başına bu durum ise, sözü edilen 
kişilerin, tarihi özellikler ve birliğindeki diğer objektif durumların bi
linçlerinde meydana getirdiği değişikliği yok saymayı gerektirmez.

Mimarlık-mühendislik bürolarında yer alan teknik elemanların ka
pitalist meta üretimi ile ilişkisi daha da karmaşık bir yapı gösterir:

B ir metanın üretilmesindeki çeşitli işlerin toplam iş-süreci içindeki 
kesiksizliği, makinalarla birlikte gelen büyük endüstrinin belirleyici bir 
özelliğidir. Ancak, kapitalizmin bir ülkedeki gelişimi içinde ve özellikle 
aşağıdaki gibi belli bazı konularda, bu iş sürecini meydana getiren ev
reler birden fazla kapitalist işletmeler arasında dağıtılmış olabilir. İşte, 
mimarlık ve mühendislik konularında, neticede b ir metanın meydana 
gelmesi için doğrudan gerekli olan çalışmaların, diğerleriyle birlikte, 
bir tek işletme içinde gerçekleştirilmesi yerine, ayrı ayrı işletmeler 
(büro lar) arasında paylaşıldığından da durum böyledir. Gerçekte bu tür 
bir işböJümü kapitalizmin gelişme evrelerine paralel olarak gitgide si
linmektedir.

Büyük bir inşaat şirketini düşündüğümüzde; bu inşaat şirketinde 
çalışan mimarların, mühendislerin, inşaat teknikerlerinin vb. ve inşaat 
işçilerinin emeği çeşitli niteliklerde ve dolayısıyla işgüçleri çeşitli de
ğerlerde olmasına rağmen, meydana gelen yapı (meta olarak) bu emek
lerin loplam ürünüdür ve bu kişilerin herbdrinin emeği üreticidir, her- 
biri ücretine ek olarak artı değerin yaratılmasında paya sahiptir. Bu 
inşaat şirketindeki farklı işlerin herbirinin veya bir grubunun (örneğin 
projelendirme işlerinin) ayn bürolar tarafından gerçekleştirilmesi söz 
konusu olduğunda «özel bürolar»ın durumu da ortaya çıkar.

Ancak bu büroların kendi bünyelerinde kapitalist ilişkiler yer aldığı 
gibi, bunun dışında olan ilişkiler de yer almaktadır. Sonuncu durum, 
gelişmiş kapitalist ülkelere oranla özellikle ülkemizde yaygındır ve 
«teknik elemanlarsın bir bölümü böylece kapitalist üretim tarzının kap
samı dışında üretim yapmaktadır. İşgücü satın almadan, kendi başı
na, ya da birkaç kişinin ortaklaşa, kendi bürolarındaki çalışma biçimi 
böyledir. Gene işgücünün satın alınmadığı küçük atelyelerdeki durum  
genel hatlanyla benzerdir.

Ücretli işgücünün satın alındığı bürolarda ise durum b ir kapitalist 
işletmeninkine benzer. Artık söz konusu olan büro sahibinin kendi ya
rattığı artı değere kendisinin sahip çıkması değil, başkaları tarafından 
yaratılan artı değere sahip çıkmadır. Böylece «teknik eleman» bu bü
ronun kapitalisti olabileceği gibi orada çalışan bir ücretli de olabilir. 
Yalnız çok sayıda kişinin çalıştığı küçük bürolarda genellikle «patron» 
da iş sürecine bilfiil katılabilir. Bu durumda başkalannmkine olduğu 
gibi kendi yarattığı artı değere de sahip çıkar. Bu bürolardaki üretim  
kapitalist üretim tarzının damgasını taşımasına rağmen, hem büro sa- 
gibi, hem de büroda çalışan mühendisler veya mimarlar ve diğer teknik
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elemanlar ilk bakışta bir kapitalist işletmede görülemeyecek biçimde 
işlerine bağlılık ve ilgi gösterirler. Aynı özellikler atelyeler için de söz 
konusudur. Bu durumda da, zanaatkarın işine karşı olan bağlılığı, gü
nümüz teknik elemanlarında tarihsel bir miras olarak ortaya çıkmak
tadır.

«Teknik eleman»ın, kökleıi el zanaatlarına uzanan özelliklerinin 
yanında bir de ekonomik bakımdan zanaatçuunkine benzer bir üretim  
içinde yer amıası, başka deyişle, kapitalist üretim tarzı içinde küçüK 
burjuva ilişkileri sürdürmesi, onun bu yanını daha da pekiştirir. Ayrı
ca metaların üretim süreci içindeki bir «teknik eleman»a, bir «özel bü 
ro» veya atelye sahibi olmak ve böyle iüşkiler içine sığınmak olanaklı 
görünür, hatta zamanımızda gerçekleşebilir de. Çünkü üretim araçla
rının sağlanması da nihayet pek önemli bir sorun değildir. Burada söz 
konusu olan sermaye, modern bir sermayeye kıyasla, zanaatkarın tabii 
sermayesine benzer; bir büro, çalışmanın sürdürülmesi için gerekli 
araçlar; masa, cetvel, kalem, vb. veya küçük bir atelye vb.

Ama artık teknolojinin gelişmesi ve özellikle elektronik alanındaki 
gelişmeler, makınayı geniş olarak bu alanlara da sokmuştur; dolayısıy
la, önceki çalışma biçimlerinde önem arzetmeyen sabit sermaye ve ge
nel sermaye hacmi önemli bir unsur olmaya başlamıştır.

Çoğu kez, bürosuna kavuşan mimar, mühendis veya atelyesine ka
vuşan bir teknisyen, vb. işini artık toplumun egemen ekonomik ilişki
lerinden bağımsız görür, gerçekte bu «bürolarsın yaşamım sürdürme 
şartları-iş kapasitesi, gelişmesi veya sönmesi- ve bu  yaşamın süresi top
luma egemen olan üretim biçimi tarafından belirlenir. Giderek bu  
ilişkiler kapitalizm tarafından sindirilince dahi, adeta gelenekleşmiş 
olan belli özellikler uzun bir dönem sürüp gidecek ve «teknik eleman»ın 
ideolojik yapısını yönlendiren bir unsur olacaktır. Ne var ki, kapitalist 
üretim tarzının gelişme süreçleri, her geçen gün emekle emekçi arasın
daki bağı bu alanda da zayıflatmaktadır. Bütün üretici işçilerin yaşa
dığı yabancılaşma «teknik elem anlam n da kaderidir.

Devlet sektöründe çalışan teknik elemanların b ir bölümü «işçi 
statüsünde», daha büyük b ir bölümü ise «m em ur statüsünde» çalışmak
tadır. Bu « statü »lerin toplumsal işbölümündeki konum açısından ger
çekle ilişkisi çoğu zaman yoktur. M em ur diye tanımlanan teknik ele
manların b ir bölümü üretici işçi olduğu gibi, işçi olarak tanımlananla
rın çoğu da gerçekte tam b ir memurdur.

B ir deflet memuru üretim araçlarına sahip değildir ve yaşamını 
«ücret»iyle sürdürür, ancak bu özelliklerinden hareket ederek memur 
ile işçi arasında b ir bağ kurulamaz. Her işçi b ir  ücretlidir ancak her 
«ücretli» işçi değildir. Bilindiği gibi, kapitalist işletmede çalışan işçilerin 
ücreti, işgüçlerini yeniden üretebilmeleri, dolayısıyla artı değer yaratarak  
sermayeyi arttıraoilmeleri için, o işletmenin değişken sermayesinden öde-
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nir. Memurların ücretleri (m aaş) ise devletin başta vergilerin meydana 
getirdigi toplam gelirinden karşılanır ve emtia alımı, yatırım harcama
ları, devlet borçlarının faizlerinin ödenmesi gibi devletin belli başlı gi
derlerinden biri olarak görülür. Bu bakımdan metalarda maddeleşmiş 
olan toplumsal emek yani toplumda yaratılmış ekonomik değerler kar
şısında asalak bir durum arzederler. öte yandan, memur ücretlerinin 
(m aaş) düzeyi ise geniş ölçüde kapitalist meta üretimi alanındaki üc
retlere tabidir.

Burada, memur statüsünde ' sayılmakla beraber üretici olanların 

durumlarındaki iarklılığı gözden kaçırmamak gerekir. Devletin gen^l 
Kaı^iKierı Dakıımndan, bu cihaz içinde artı değer yaratılmaz, dolayı
sıyla uevıetın memurları genel olarak üretici değillerdir. Yalnız devle
tin meta ureıııği durumlar da olabilir; özellikle ülkemizde ve emperya
list sömürü altındaki diğer ülkelerde belli dönemlerde devletin meta 
üretimi ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmuştur. «B u  ülkelerde 
beni cıonemlerde devletin ve devletçiliğin, ’anli-kapitalist mahiyette 
oımak şöyle dursun, aksine burjuvazinin, kapitalist işletmelerin... ha
kiki odan. noktaları olduğunu gözlemlemek ilginçtir.» Devletin kapita
list o.aıak belirdiği bu işletmelerde, herhangi bir kapitalist ilişkide ol
duğu gibi artı değer yaratıldığı ve bu artı değeri yaratanların da üreti- 
ti olduğu ve somurüldüğü açıktır.

Bu kesimde çalışanlar endüstriyel süreçte yer alan teknik eleman
larca aynı özellikleri taşırlar. Ayrıca, memur durumundaki b ir «teknik  
eleman»m, memurluk yaşamı süresince devlet hiyerarşisi içindeki yeri
ne ve buna bağlı olarak yürüttüğü değişik faaliyetlere göre kimi za
man üretici olması, kimi zaman da üretici olmaması ilginç bdr özellik 
meydana getirir; yani kimi zaman devletin kapitalist olduğu bir iLişki 
içinde, kimi zaman da bunun dışında olabilir.

Ticaret sermayesi ve banka sermayesi alanında doğrudan istihdam 
edilen teknik elemanların emeği üretici olmavan Dır emektir. Bilindiği 
gibi ticari sermayenin görevi emtianın tedavül süresini mümkün oldu
ğu kadar kısaltmak için dağılım alanındaki işlemleri yürütmek ve böy- 
lece sanayi sermayesine, hizmet etmektir. Ticari sermaye artı değerin 
genel dağılımına katılır fakat bundan dolayı kendi en ufak b ir artı de
ğer yaratmaz.

Dağılım  alanında çalışan ücretliler ve bu arada «teknik elemanlar» 
artı değer yaratmazlar. Kapitalist toplumda emtianın tüketilmeden 
önce geçirdiği ara safhalar yeni değer yaratmaz. Bu safhalar boyunca 
bu emtiayı ellerinde bulunduran işletmeler ancak üretim sırasında da
ha önce yaratılmış artı değerin bir kısmını ele geçirerek kâr sağlayabi
lirler. Fakat dağılım faaliyetleri yeni gelirler yaratır: Dağılım sektö
ründe çalışan ücretlilerin ve aylıklıların gelirleri. Bu geUrter üretici 
işçilerin cari olarak yarattıktan artı değerin bir kısmını teşkil etmezi 
bu sektöre yatırılmış olan sosyal sermayenin bir kısmını temsil ederler.
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Tekelleşmeyle birlikte, banka sermayesinin sanayi sermayesi ile 
kaynaşmasının sonucu oluşan mali sermaye, kendi içindeki işbölümü
nün gelişmesi sonucu «teknik elemanlarsa eskisinden daha fazla ihtiyaç 
duymaya başlamıştır. Bu alandaki «teknik elemanlarsın da genel ola
rak üreticiliği söz konusu olmadığı gibi, mali sermayeye kontrol ettiği 
sanayi sermayesi konusunda yol gösteren bir bölüm uzman, danışman, 
vb. «teknik eıeman» ise artık mali sermaye ile içiçe bir durumdadır.

Gerek dağılım alanında, gerek banka sermayesiyle ilgili faaliyetler
de çahşan «teknik elemanlarsın sayısı çok sınırlıdır. Ancak uluslarara
sı mali sermayenin ve ülkemizdeki müttefiklerinin sömürüsü yaygın
laştığı ölçüde, empoze edilen yabancı «teknik elemanlar» yanında, bu 
alandaki yerli «teknik elemanlar»da bir yandan sayıca, öte yandan da 
işlevleri bakımından giderek önem kazanmaktadır.

Sonuç
Böylece dört grupta sınıflandırılan teknik elemanlar, bir bö

lümüyle işçi sınıf içinde yer almakça, diğer bölümü ile giderek 
proleterleşmektir. İçlerinde üretici ve üretici olmayan kesimleri 
barındırmakla birlikte, her iki kesim de ortak tarihsel özellik
leri günümüzde korumakta ve sürdürmektedir. Bu, teknik ele
manların, kapitalizm öncesi zanaatkarında göründüğü giçi 
miyle, kafa ve el emeği birliğinin kapitalizm dönemindeki mirasçıları 
olmaları, bir bölümünün bilfiil zanaatkarca bir ilişkiyi sürdürmesi, geri 
kalan bölüm için de bu son durumun hâlâ bir olanak gibi görünmesidir. 
Kapitalizmle birlikte artı değer yaratılması süreci uzmanlaşmayı el 
emeğine indirgerken ve bu süreçte kişinin özel işine karşı duyduğu her 
türlü ilgisini koparırken, teknik elemanlar için aynı durum ileri sürüle
mez. Onlar, bugün için mesleğe, özel işe karşı duyulan tutkunluğu sür
dürürler. Bir diğer önemli husus da, ülkemizde kapitalizmin gelişme 
düzeyinin teknik eelmanlara, birbirinden farklı ekonomik ilişkilerin yer 
aldığı alanlar arasında transfer olanağını hâlâ tamyabilmesidir.

Sonuç olarak, b ir bölümünün maddi üretim alanında objektif ola
rak küçük burjuva ilişkilerini sürdürdüğünden dolayı, diğer bölümün 
ise taşıdığı tarihi özelliklerin ve sosyal-ekonomik sistemin taşıdığı ola
nakların belirlediği sübjektif yapısı nedeniyle, teknik elemanlar genel 
olarak günümüzde küçük burjuvazinin b ir bölümünü oluştururlar. B ir 
mühendis, modem  üretimde nasıl zanaatkarın mirasçısı olarak karşr- 
mtza çıkıyorsa, b ir tamirci de zanaatkarın modern toplumdaki kalın
tısıdır.

1.4 TEKNİK ELEMANLARIN DEMOKRATİK MÜCADELESİ
s o l a r d a  Türkiye’de sosyalizm m addi b ir  güç haline geldi. İşçi 

sınıfının sendikalaşması niteliksel b ir gelişim göstererek işçi sınıfının 
ekonomik mücadelesini örgütlemede hızlı adımlar attı.

işçi sınıfının mücadelesi ekonomik alanda hapsolmayarak siyasal 
mücadeleye dönüştü. îşçi sınıfı düşüncesi toplumun geniş kesimlerin
de yandaşlar kazandı, kadrolar yarattı. îşçi sınıfının siyasi mücadelesi-
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ni yönelmek için partiler kuruldu. Gençlik kesiminde güçlü devrimci 
örgütler uoguu. Atiü  emperyalizmi ile ıçiçe olan yerli tekelci serma
yeye Karşı işçi sırııtı polııiKası geniş küçük burjuva yığınlarını da hare
kete geçirdi.

lyto - 1971 arası Türkiye’de küçük köylülüğün aktif olarak ekono
mik mücadeleye giraigı ve siyasal bilinç kazandığı yıllardır. Aynı yıllar
da şehirli küçük burjuvazinin önce öğretmen, sonra teknik eleman ke
simi kendi hayait şartlarının somut koşullarından doğan muhalefetle
rini giderek işçi sınıfı siyasetine bağlamaya başladılar. Sendikalaşma 
ve meslek örgütlerine doğru yön vermede başarılar kazanarak işçi sını- 
fınn örgütlü müttefikleri olma yoluna girdiler. 1971’in zor koşullarında 
Teksen’in üye sayısı altı ayda 5000'd aştı. M im ar ve mühendis odalan  
kitledeki gelişmeye paralel olarak ilerici yönetimlere kavuştu. Tekniker 
kesiminde dernekleşme ve sendikalaşma hızlandı, olumlu boyutlara 
ulaştı.

Genel olarak küçük burjuvaziyi ve özel olarak teknik elemanları 
devrimci bir güç olmaya, işçi sınıfı ile ittifakı benimsemeye iten neden
lere bakalm :

«Çağdaş uyarlığın tam olarak geliştiği ülkelerde, proletarya ile bur
juvazi arasında dalgalanan ve kendini burjuva toplumunun ek bir par
çası olarak durmadan yenileyen bir küçük burjuva sınıfı meydana gel
miştir. Böyle olmakla birlikte, bu smrfrn üyeleri, rekabet yoluyla, sü
rekli olarak proleteryanın içine tek tek itilmekte ve modern sanayi ge
liştikçe, imalatta, tarımda ve ticarette, yerlerini nezaretçilere, kâhyala
ra ve tezgahtarlara bırakm ak üzere, m odem  toplumun bağımsız bir 
bölümü olmaktan büsbütün çıkacağı anın yaklaşığım da görmektedir.»

Bu süreç değişik ülkelerin özgül şartlarına göre değişik biçimlerde 
ve değişik hızlarda gerçekleşmektedir. Kapitalizm belirli mesleklerin, 
tabii bu arada mimarlığın, mühendisliğin ve diğer teknik hizmetlerin 
uygulanmasmda da zanaatkarlannkini andıran her türlü küçük burju 
vaca ilişkiyi hızla yıkmaktadır. Teknik eleman bu sürecin dışında yer 
almamıştır. O, küçük burjuva düşüncesinin kalıplarım kırdığında ve 
bir kapitalist için kendi asıl işlevinin artı değer yaratmaktan başka bir- 
şey olmadığım kavradığı zaman kendi gerçek durumunun ve geleceğinin 
bilincine varabilir. Ne var ki, toplumsal gelişmenin belli b ir dönemin
de küçük burjuvaca b ir ekonomik ilişki olanağının varlığını sürdürme
si, pekçok teknik elemanın gönlüne küçük b ir büro ya da küçük bir 
dükkan sevdasrnı sokmaktadır. Sözünü ettiğimiz diğer unsurlarla b ir
likte bu da onun, kapitalist için üretici olduğu şartlarda dahi, küçük 
burjuva dünyasından kopamamasının b ir  nedenidir. Teknik elemanla
rın küçük burjuva düşüncesine olan bu  bağımlılığı, bazı yazarların on
ları «yeni küçük burjuvazi» veya «yeni orta sınıflar» olarak tanınlama- 
sına yol açmıştır.

Emperyalizm, metropollerde, ancak özellikle de sömürülen ülkeler
de yarattığı çelişkiler bakımından, genel olarak küçük burjuvazi ve özel 
olarak teknik eleman kitlesi üzerinde, pekçok gerçeği açığa vurmasıyla 
çok etkili olmuştur. Bu durum teknik elemanların gelecekteki çıkarla-
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rının bilincine ulaşmalarında bir aşama meydana getirmiştir. «K ap ita
lizmin belirleyici rolünü yeni bir sermaye biçiminin, yani mali serma
yenin, oynadığı yeni gelişme evresine-tekeller evresine- geçmesi, büyük 
sermaye tekelci örgütlerinin boyunduruğu altına düşmemek için kendile
rini savunan küçük burjuva kitleleri ile orta burjuvazinin birçok çev
relerinde bir direnme yaratmıştır»

Küçük burjuvazinin ekonomik temelinin tasfiyesinin gelişmiş kapi
talist ülkelere oranla, bağımlı ülkelerde daha değişik b ir yol izlediği ve 
çok daha sınırlı olduğu açıktır. Ancak ülkemizinkine benzer şartlarda 
sermaye, emperyalizmle ittifak halinde tekelleşmeye, her alanda ser
mayeyi yoğunlaştırmaya yönelerek emeği kendi emri altında birleştir
meye cabalar. EmDervalizm sömürdüğü ülkenin teknik elemanını da 
ekonomik işleyiş içinde tekelci çıkarların hizmetine sokar, o dere
cede ki, onun mesleğinin bilgilerini yadsımaya kadar götürür. Çünkü 
önemli olan belli bir mesleğin rasyonel uygulanması değil, tekelci em
peryalist sömürünün çıkandır. Emperyalizm, egemen sınıflar, bir yan
dan arzuladığı görevlere, kıyaslanamayacak ücretlerle yabancı teknik 
elemanları getirirken, öte yandan yerli teknik elemanlan, kontrol ettiği 
devlet çarkı ve iktidarlar aracılığıyla kendi hizmetine sokar, her alan
daki sömürüsüne bağımlı kılar.

Teknik elemanların bilinçlenmesinde ilk olarak ortaya çıkan anti- 
emperyalist tavır, emperyalizmin Türkiye’deki kurulu düzenin arkasın
daki güç olmasından kaynaklandığı gibi, bunun yanında, mesleki bilgi
lerin halkın yararına değil, yerli-yabancı teKellerin çıkarlarına göre 
kullanılmasına da karşı çıkıştan doğmaktadır.

Bu som ut koşulların teknik elemanlann ileri kesimleri üzerindeki 
etkisi onlan bağımsızlık ve sosyalizm politikasının aktif müttefikleri 
durumuna getirmektedir. Ama elbette yüzbinlerle ölçülen teknik ele
man kitlesinin büyük b ir bölüm ü bu  siyasi etkinlik düzeyine ulaşama
mıştır. Hatta kurtuluşu taıihin geriye döndürülmesinde arayan çok 
küçük bir kesim bile bu kitlenin içindedir. Geniş yğm lann özlemi eko
nomik çkarlannı savunabilmek için örgütlenme ve sendikal haklara 
kavuşmaktır henüz. Bu haklam  demokratik mücadelede büvük önemi 
olmasına karşın bu hakların elde edilmesi ile durumun düzeleceğini 
zannetmek yanlıştır. Bu haklann elde edilmesinin ilk adım olduğunu 
ve bu adımın gerçekleşmesinin bile ancak siyasi çözümlerle sağlanabi 
leceğinin bilincine varmak gerekir. Teknik eleman hareketinin yöneti
mine düşen en önemli görev bu doğrultuda çalışmaktır. Ücret mücade

lesini siyasi mücadele araçlanvla bütünleştirmek, sendikal hak’ann 
amaç değil araç olduğunu anlatmak, doğru siyasi tavırın işçi sınıfı ile it
tifak olduğu yaygınlaştırmak, bu  ittifakın gerçekleşmesi için teknik* 
elemanlann örgütlülüğünü sağlamak, teknik eleman hareketinin mev
cut yönetiminin varlık şartıdır. Geniş kesimler bu  hareketin etkin üye
leri durumuna geldikçe ekonomik kitle mücadelesi hız kazanacak, bu 
mücadelede kazanılmış mevzilere hapsolunmaktan kurtulunacaktır. 
Teknik elemanlarn toplumsal şartannın oluşturduğu muhalefet ancak 
böylelikle işçi sınıfının muhalefeti ile birleşecektir.
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Rapor 2. 
Sendikal Haklarımızı Nasıl ¿liriz

2.1 GENEL GİRİŞ :
Sendikal hakların alınmasının ülkenin genel politik durumundan 

bağımsız olmadığı açıktır. Ülkede genel bir demokratikleşme olmadığı 
sürece, diğer demokratik haklar gibi sendikalaşma da olanak dışı ola
caktır. Bu yüzden ülke çapında demokrasi mücadelesi veren örgütlerle 
dayanışma içinde olmak zorunludur. Yurt düzeyinde verilen demokra
tik mücadeleye katılmadan diğer demokratik kuruluşlarla bu ortak mü
cadelede yer almadan hiçbir konuda kalıcı başarı elde edilemez. Ulusal 
düzeyindeKi demokratik güçlerin birliği, ileri atılacak adımların en büyük 
güvencesi olacaktır. Bu birliğin en büyük desteğinin de uluslararası dü
zeydeki ilerici, demokrat ve devrimci hareket olacağına şüphe yoktur.

Bununla birlikte dünyada teknik elemanların ve diğer çalışanların 
sendikalaşma mücadelesinde zengin deneyimleri vardır. Bunlar bizim  
mücadelemize ışık tutucudur. Ve yol göstericidir.

Şüphesiz Türkiye'de de sendikalaşma mücadelesinin bugüne kadar 
geçirdiği evreler, olumlu ve olumsuz yanlarıyla bâr başka kılavuzdur.

Kapitalist kalkınma yolunu seçen ülkelerin 1976’ya gelindiğinde 
somut durumu :

a ) Genelde tüm çalışanların, özel olarak da teknik elemanların 
sendikal haklarını alabilmeleri, dünyada ve ülkemizde her geçen gün 
çalışanlardan yana veni kazanımlar elde etmekte olan, kitlelerin ekono
mik ve demokratik uğraşımından batış, bağımsızlık ve toplumsal deği
şimi hızlandırma uğraşımmdan, kısaca ülkenin ve dünyanın bu zaman 
sürecindeki somut durumundan ayn  düşünülemez. Günümüzde tüm  
kapitalist ülkelerdeki enflasyonist süreç ve fiat artıklan hızlanarak sü
rerken. toDİu işsizlik artmakta ve üretim gerilemektedir.

OECD raporlarına göre en gelişmiş dört kapitalist ülkede (ABD ,
B. Almanya; Japonya, İtalya), üretimin %  1 0 - 2 0  arasında düştüğünü, 
işsizliğin giderek toplu işsizliğe dönüştüğünü ve iki kat artarak l975’in 
ilk 5 ayı için 15 milyona ulaştığını; geri bıraktırılmış ülkelerde yıllık ge
lir ortalama 200 dolardan az olan b ir milyar insanın, önümüzdeki yıl
larda, gelir ortalaması artışının %  l'in  altında kalacağını öğrenmekte
yiz. Kapitalist sistemin dengesizliği para buhranının artmasıyla şiddet
lenmekte ve başta dolar olmak üzere, diğer uluslararası paralar üzerin
de oynanan oyunlar, çok uluslu tekellere aşın spekülasyon olanağı sağ
lamaktadır. Sermaye yoğunluğu ve birikimini arttırma yarışındaki 
dev tekeller temel ulusal kaynaklan kendi yararlarına kullanabilmek
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için, kendi olanaklarını devletinkilerle birleştirmek doğrultusunda bü 
yük çabalar göstermekte ve her yolu denemektedirler. Buhranı şiddet- 
lendirenler, buhrandan yararlanarak kârlarını arttırmakta, kitlesel 
yoksullaşma sürecini hızlandırmaktadırlar. Bunun sonuçları; ekono
mik, sosyal ve politik yaşamın tüm alanlarına yansımakta, tüm çalışan 
insanların yaşamı ve çalışma koşullan giderek ağırlaşmakta, gerçek ge
lirlerinde sürekli bir düşme olmaktadır. Bunların yanında tekelci ser
mayeyle bütünleşen halk düşmanı iktidarlar üretimi yavaşlatırken, üc
retleri dondurmaya, çalışma saatleriyle birlikte ücreteri de düşürmeye, 
çalışanlar üzerindeki her türlü baskı ve sindirme uygulamalarını art
tırmaya, halk tüketimi ve toplumsal gereksinimlere ayrılan giderleri kı
sarak, üretici olmayan askeri giderleri arttırmaya yöneliyorlar.

Ulusal kaynaklar uluslararası tekelci sermayeye peşkeş çekilirken 
onların ve yerli egemen sınıfın ülke içindeki temsilcileri de bu yağma
dan pay almayı unutmamaktadırlar.

Uluslararası kapitalizmin uluslararası soygun ve talan düzeni, tüm 
geri bıraktırılm ış hammadde üreticisi ülkeleri ortak tavır almaya, 
aralarındaki dayanışmayı arttırmaya, içinde bulundukları durumun ne
denleri ve bundan kurtulmanın yollan üzerinde tutarlı görüşlere var
maya zorluyor. Emperyalizm, gericilik ve faşizmin uluslararası birlik
teliği ve tırmanışına karşı tek ve en etkin yol olarak, ulusal ve giderek 
uluslararası düzeyde tüm ilerici, devrimci, yurtsever güçlerin etkin güç 
ve eylem birliği gerekiyor ve bu gereksinim giderek yaygınlık kazanıyor.

Ulkemizrin çalışan insanlanmızın 1976’ya gelindiğinde somut duru
mu :

b ) Kapitalist dünyanın geri bıraktırılmış ve bağım lı bir parçası 
durumundaki Türkiye’de, uluslararası düzeydeki gelişimden etkilen
mekte ve bir zamanlar toplumun elit tabakasını oluşturan teknik ele
manlar, ki özünde büyük bir çoğunluğu üretim araçlarının mülkiyetin
den yoksun bir toplum kesimidir, ülkedeki kapitalizme bağlı ve çar
pık eğitim sisteminin de etkisiyle yoksullaşma süreci içinde yerlerini 
alıyorlar. Bu ise kitleyi giderek artan sayılarda, daha insanca yaşam  
ve çalışma koşullarının sağlanabilmesi için daha doğru örgütlenmeye 
ve etkin eyleme itiyor.

Türkiye’nin bugünkü somut durumunun somut tahlilini en genel ve 
en önemli kaba çizgileriyle değerlendirmemiz uğraşımıza ışık tutacak
tır.

Dış ticaret açığının görülmemiş boyutlara ulaştığı 1975 Türkiye’si 
bağımsızlık, demokrasi, banş ve toplumsal gelişim açısından safların 
daha b ir netleştiği tekeller ve onlann yanında yerini alanlarla, halkın 
ve tüm çalışanların yanında yerini alanların aynştığı bir görünüm ta
şımaktadır.

1974'te 4 milyar 366 milyon ithalata karşın; 1 m ilyar 231 milyon do
lar ihracat yapılabilmiş, açık 3 milyar 132 milyon dolarla rekor kırmış-
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Ur. ıy74’te çok uluslu tekeller ülkemize getirdikleri sermayenin %  139,5 
ını Kur oıaıaK götürmüşlerdir.

İjJpte uluslararası para fonundan kullanılan dış krediler toplamı 
olan 377 milyon dolar ise diğer bir rekordur, kynı yılm ilk beş ayında 
yabancı sermaye payı %  3ü üan fazla olan lâstik ve petrokimya, taşıt 
araçları ile elektrikli ev araç-gereçleri sanayilerinin toplam ithalattaki 
payının %  28 olmasına karşın, ihracattaki payı %  6,2 yi zor bulmuştur.

Llkede 6 milyon işgücü tüketici durumundadır. Çalışan her 1000 
kişi kendisi dışında 850 kişiye bakmak zorunda olup bir varsayıma göre 
ly/b'da işsiz sayısı 3 milyonu aşacaktır. Üretime katkısı olan nüfusun 
%  23,5'i sosyal güvenliğe sahip %  76,5'i ise her türlü sosyal güvenlikten 
yoksun ilkel çalışma koşulları altında inlemektedir. 1975'in ilk dokuz 
ayında 11 ildeki tüketici fiyatları %  18.5 artarken gerçek ücretler %  2,3 
(b ir başka hesaplam aya. göre %  3,3) gerilemiş, çeşitli kılıflar altında 
yapılan «Para ayarlamaları» ve zamlarla bu gerileme daha da artmış, 
dar gelirli kesimleri yoksulluğun kucağına itmiştir.

.Sermaye kesimi bu durumun sorumlusu olarak sendikaları gösterip 
hedef saptırmak isterken eli altında inlettiği memur kesimi için kat
sayıyı yükseltmemekte 400.000 emekçiyi memur yapmaya çalışmaktadır. 
SSK gibi sosyal güvenlik kurumlarından sermaye çevrelerine akı
tılan parasal kaynaklar yanında M EYAK 'ı kurarak yeni olanakların  
arayışı içine girilmektedir. Bu ve benzeri kurumlarda çalışanlar söz 
sahibi olmadan bu yağmayı önleme olanağı yoktur.

Tarım kesiminde ise, nüfusun %  90'ı toplam gelirin % 48’ini alır
ken %  10'u %  52’sini almaktadır.

Kapitalizmin ürünü olan toplumsal adaletsizlikler sınır tanımaz 
bir düzeye erişmiştir. Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yarattığı bü 
yük olanaklar, tam anlamıyla ancak tekellerin egemenliğinin yıkıldığı 
yeni b ir toplumsal düzende kullanılabilecektir.

Kapitalist sistemde teknik elemanların bir kısmına verilen işin ni
teliği çokuluslu tekellerin kârlan  gereği düşürülürken, diğer yandan bi
limsel bilgi mal gibi alınıp satılmakta, ihraç edilmekte ve bir meta 
olarak kullanılmaktadır. Buna karşın, üretim araçlarından yoksun olan 
bu kesimin karar alma, doğru bildiğini uygulama, yaptığı işm 
amacı ve sonucu üzerinde söz ve denetim hakkı yoktur. Yerine gö
re işverenlerin oyuncağı durumundadırlar. Niceliksel artışa du
yulan gereksinim yanında toplumsal rol ve durumlarında kök
lü değişimler oluşmaktadır. Teknik elemanlar kapitalist ülkeler
de giderek üretim sürecine doğrudan veya dolaylı ola  
bağımlı, artı-değer üreten, sömürülen ücretli emekçiler durumuna 
gelmektedir. Sistemdeki bunalımların acısını diğer emekçiler gibi bu  
kesim de yakından yaşamaktadır. Bu ise toplumsal dönüşümlerde rol 
almalarına ve bilinçlenmelerine yol açmakta, ekonomik ve demokratik
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uğ. aşımlarım ülkedeki işçi sınıfının uğraşımı ile kaynaştırmanın eıı 
doğru çözüm olacağını ve kendi özgül görünümlerinden doğan farklı
lıkların, verilecek uğraşımı genelin bir parçası olmaktan ayırmaması 
gerektiğini görmekte, küçük burjuva ön yargılarından giderek sıyrıl
maktadırlar. Bunda, kafa ve kol emeğinin bütünleşme sürecine girmiş 

olmasının da büyük etkileri olmaktadır.

Burjuvazi ise her yolu deneyerek, teknik elemanların uğraşımım, 
işçi sınıfının uğraşımından koparmaya, işçi sımfı gibi üretim araçları
nın mülkiyetinden yoksun olan bu kesimi ideolojik, ekonomik ve top
lumsal açıdan yalıtmaya çalışmaktadır. Teknik elemanların heterojen 
yapısı nedeniyle kısmen de olsa başarıya ulaşmaktadır.

2.2 SENDİKALAŞMA MÜCADELESİNİN EKSENİ TÜTED :

Türkiye’de tüm teknik elemanlam sendikalaşma mücadelesini ve
recek olan örgüt T Ü T ED ’dir. Bu yüzden mücadeleden söz ettiğimizde 
örgüte eğilmek kaçınılmaz olmaktadır.

Bilindiği gibi TÜTED  meslek örgütlerinden farklı olarak tiim tek
nik elemanların kitlesini ayırım yapmaksızın kucaklanmayı amaçla
maktadır. Tüm teknik elemanların işçi sendikalarında örgütlenmesi: De
mokrasi bağımsızlık mücadelesine aktif olarak, kitlesel anlamda katıl
masını sağlamak TÜ TED ’in başta gelen görevidir.

TÜTED  bugün otuzdan fazla şube ve beşbinden fazla üyeye, daha 
da önemlisi artan b ir gelişme hızına sahiptir. Artık illerdeki şubeler 
dışında ilçelerde de şubeler açılmaktadır.

Gelişmenin genel eğilimi TÜ T E D ’in sayıca büyümesinin hızla ar
tacağı şeklindedir. Ancak bunun dışında bu potansiyeli güce çevirme 
zorunluluğu vardır. Niceliksel büyümenin yanı sıra, kitleleri eyleme 
sokabilme aktifleştirme görevi ertelenemeyecek haldedir. TÜTED  in et
kinliğini ve saygınlığını arttırmak onu diri bir örgüt haline getirmekle 
olacaktır. Üyelerine aktjf görevler veremeyen onları eyleme sokama- 
yan, bir örgütün mücadelesi, istenilen sonuçlan elde etmeye yetmez.

1975’deki II. Teknik Eleman Kurultayının doğru bir biçimde koy
duğu gibi teknik eleman kitlesi ancak derli-toplu ve işçi sınıfının işye- 
rindeki sınıf temeline dayalı sendikalarında toplanarak amacıaa ulaşa
bilir. Bu ise işçi sınıfının uğraşımına da güç katacak, genel demok
rasi ve üretim yönetiminin demokratikleştirilmesinde bilgi ve deney 
alış-verişini götirecektir.

Teknik elemanlar, sendikal haklannı alma ve işçi sınıfı sendikala- 
rrında örgütlenme uğraşımlannı, işçi sınıfının desteği ile uvum ve da
yanışma içinde yürütebildikleri oranda başarıya ulaşabileceklerdir. 
Çünkü böylesi bir hakkı burjuvaziden beklemek büyük iyimserliktir. 
Sorun sınıf uğraşımı sorunu olduğundan ilk koşul olan örgütlenme ba
şarılı adımlar atmıştır. Daha iyi b ir yaşam ve çalışma koşullarının el
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de edilmesi ise bununla yetinmemeyi gerektirmektedir. Bunun için da
ha iyi, daha doğru, daha yaygın örgütlenme vazgeçilmez koşuldur .Bu 
başarıldıkça burjuvazinin giderek artacak olan parçalama, sindirme 
çalışmaları ile baskı ve terörüne de göğüs germek ve örgüte sahip çık
mak, demokratik haklar için 3 boyutlu bir uğraş vermek gerekmekte
dir. ;

a ) Teknik elemanların ekonomik demokratik haklarının alınması,

b )  Alınan hakların gözbebeğimiz gibi korunması,

c ) Günün koşullarına göre geliştirilmesi ve genişletilmesi,

Egemen sınıflar baskı yöntemerinde başarıya ulaşmazlarsa; örgüt
lenme ve birlikteliğimiz de yeterli değilse, uluslararası sözleşmelerde 
yer almış en temel haklan bile kısmak isteyeceklerdir. Ekonomik de
mokratik uğraşımı siyasal uğraşımdan soyutlamaya çalışan egemen 
çevrelerin çabaları giderek artmaktadır.

2.3 DİĞER ÖRGÜTLER :
TÜTED  dışındaki örgütleri belli özelliklerine göre şöyle sıralaya

biliriz :

A. Teknik eleman dışı, sendika hakkı olmayan çalışmaları kapsa
yan demokratik kitle örgütleri : TÖB-DER, TÜM -DER, TÜS-DER  gibi 
TÜTED ’le benzer yapıda, ancak teknik eleman dışı kesimleri örgütle
yen kuruluşlar. Sendikalaşma mücadelesinde geniş demokratik taban
larıyla önemli bir yer tutmaktadırlar.

B. Teknik eleman örgütleri :

a ) Meslek odaları yasayla kurulmuş örgütlerdir. Tüm Mühendis 
ve mimarların üye olması zorunludur. Sendikalaşma mücadelesinde di
ğer örgütlerle birlikte, mücadele vermesi gereken kuruluşlardır.

b )  Mesleki demekler mühendis ve m im arlar dışında kalan, belli 
meslek gibi diğer kuruluşlarla birlikte sendikalaşma mücadelesine ka
tılmaları zorunludur.

c ) îş yeri yada şehir esasına göre kurulmuş teknik eleman örgüt
leri bunlar örgütlenme şekli açısından yanlıştır. Ancak etkinlikleri gi
derek azalmaktadır.

C. îşçi sendikaları teknik elemanların sendikalaşmasında hedef 
örgütlerdir. Bu yüzden işçi sendikaları, diğer nitelikleri yanında özel 
öneme sahiptir. Teknik elemanlar sonunda işçi sendikalarında örgüt
lenmelidir.

Ayrıca siyasi partilerin ve ülke kamu oyunun da dışa dönük çalış
malarda ihmal edilmemesi gerekir. Sonuçlan baştan belli olsa da bel
li örgütler, kurumlar ve partilerle; gerek teşhir etmek gerekse kamu 
oyu oluşturmak açısından ilişki kurulmalıdır.

Bütün bunların yamnda uluslararası kuruluşların önemli küçüm
senmemeli ve yasaların elverdiği oranda özellikle ilişkiye geçilmelidir.
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2.3 DİĞER ÖRGÜTLER :
A. Teknik eleman dışı sendika hakkı olmayan çalışanları kapsa

yan demokratik kitle örgütleri : TÖB-DER , TÜM -DER , TÜ S -D ER  gibi;

öğretmen, memur teknik elemanlar sendikalaşma mücadelelerini 
merkezi aiıer örgüt olan TÖB-DER. TÜM-DıER gibi örgütlerle yürüt
mekledirler. Mücadelenin başarısı için merkeziliğin önemi açıktır. Bu 
tip demeklerin öneminin farkında olan burjuvazi ÜLK Ü -TEK , ÜL- 
K lj-B İR , T E K -B İR  gibi sarı dernekler kurup kendilerine kitle tabanı 
yaratmağa çalışmaktadır. Sorunlarının sorumluluklarım bilen teknik 
eleman, memur, öğretmen ve diğer çalışanlar kesimi bu tip san der
neklere yüz vermeyecektir.

önümüzdeki dönemde TÖB-DER, TÜM -DER  gibi güçlü demoknr 
tik örgütlerin yanında teknik elemanlar yerlerini TÜTED  aracılığıyla 

alacaklardır.

Bugün TÜ TED ’in örgütlenme biçiminin doğruluğu ve önemi her
kesçe kabul edilmektedir.

Sendikalaşma mücadelesinin daha sağlıklı bâr biçimde yürümesi 
için TÜTEıD'e benzer yapıda olan dığe- demokratik kitle, örgütleriyle 
somut program lar etrafında geniş işbirliği zorunluluğu vardır.

a ) Meslek Odalan ve TM M OB : Meslek odaları ve TM M OB der
neklerden farklı olarak bir yasa ile kurulmuş; üyeliği zorunlu olan 
meslek örgütleridir. Burjuvazi tarafından mühendisleri düzenle özdeş
leştirmek için kurulmuş bu korporatif nitelikli örgütler, toplumsal ge
lişim ve teknik elemanların durumlarındaki değişim sonucu son yıllarda 
tüm olarak ilerici yönetimlere kavuşmuştur.

Bu kuruluşlardaki ilerici yönetimlerin önlerindeki görev bir yan
dan kendi alanlarındaki sömürüyü sergilemek, toplumsal muhalefetin 
içinde bir meslek gurubu olarak yer almak bir yandan da tüm teknik 
elemanların biraraya gelebildiği, demokratik kitle örgütünün gelişme
sine katkıda bulunmaktır.

Meslek Odalan sendikalaşma mücadelesinde diğer örgütlerle bir
likte mücadele vermesi gereken kuruluşlardır.

b) Mesleki Dernekler:
Mim ar ve Mühendislerin dışında kalan teknik elemamanların kur

duktan bu demekler, kitlelerinin mesleki çıkarlarını savunmak üzere 
kurulmuştur.

Teknik elemanlann genel gelişimi odalar gibi bu demeklerin de 
gk'erek ilerici yönetime kavuşmasın sağlamaktadır. Bu tür dernekler
de odalar gibi sendikalaşma mücadelesine katılmak zorundadırlar.

c ) İşyeri yada şehir esasına göre kurulmuş teknik eleman örgütle
ri :

İşyeri demeklerinin bir kısmı eski işyeri sendikalarının mirası
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üzerine kurulmuştur. T E K -S E N ’in kapatılması üzerine işyeri sendika
ları dernek haline dönüşmüştür. Merkezilikten uzak olan bu tür ör
gütlenmenin yanlışlığı ortadadır. Pratiğin de doğruladığı bu gerçek bu 
tür örgütlerin önemini giderek azaltmaktadır.

C. İŞÇİ SENDİKALARI:
İşçi Sendikaları teknik elemanların senndikalaşmasmda hedef ör

gütlerdir. Diğer niteliklerinin yanı sıra bu açıdan da özel bir öneme 
sahiptir.

Teknik elemanların işçi sendikaları içdnde yer alması sorununun 
TüiKİvenin genel politik gelişmesinden bağımsız olmadığı açıktır. Bu  
sorun kaba bir ayırımla özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan tek
nik elemanların işçi sendikalarında sendikalaşması şeklinde konabilir. 
Özel sektörde çalışan teknik elemanların sendikalaşmasında yasal 
bir engel bulunmamaktadır. Ancak durum böyle olduğu halde bu tek
nik elemanların sendikalaşması yaygınlık kazanmamıştır. Bu yaygınlık 
kazanamamanın altında teknik eleman kesiminin sınıfsal durumunun 
vatlığı unutulmamaldır. Bu hakkın kullanılması sendikalaşmamış iş
çilerin sendikalaşma hakkının kullanılmmasıyla sıkı sıkıya bağlıdır.

B ir yandan özel kesimdeki elemanların işçi sendikalarında yer al
ması için yoğun çaba gösterirken diğer yandan demokrasiyi genişlet 
mek çabaları sendikalaşma mücadelesine yeni mevziler kazandıracak
tır Kamu kesiminde çalışanların ise sendikalaşması yasal olarak ola
naksızdır. Zaten verilen mücadele de sendikalaşma hakkının yasal ola
rak elde edilmesi mücadelesidir. Bu örgütlerin dışında kalan kamuoyu 
kazanılmağa çalışılmalı ve sonuçlan önceden bilinsede bütün siyasi
I artilerle temasa geçilmelidir. Bu temas en azından bazı siyasi parti
leri bir kez daha teşhir etme imkânı verecektir. Bunların yanısıra ulus
lararası kuruluşlar ihmal edilmemeli ve yasalann izin verdiği ölçüde 
sıkı ilişkiler içine girilmelidir.

2.4 SOMUT MÜCADELE NASIL OLMALIDIR :
Yukarıda açıklananlann ışığında tüm çalışanların ortak sendikalaş

ma mücadelesinin somut olarak gerçekleştirilmesi hangi yollarla olur

a ) Sendikalaşma mücadelesini yürütecek esas örgüt olan TÜTED ’- 
in etkin bir güç haline gelmesi için çalışılmalıdır.

b )  Tüm çalışanlar ve örgütleri arasında dayanışma işbirliği ve 
¿iiçbirliği sağlam temeller üzerine gerçekleştirilmeli ve geliştirilmeli
dir.

c ) Sendikalaşma mücadelesi, demokrasi mscadelesinin b ir parça
sı olduğundan tüm mücadele yöntemleri denenmeli ve anti-demokra- 
tik mevıiler zorlanmalıdır.

Somut eylem önerilerini yaparken ve uygularken yol gösterici ol
ması açısından b ir hukuk komisyonu oluşturulmalıdır. Bu komisyon 
kanunların nasıl zorlanabileceğini araştırmalı, her tür mücadelenin hu-
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kuki karşılığını incelemelidir. Sendikalaşma mücadelesinde hukukun 
nasıl bir silah olarak kullanılabileceği de somut olarak saptanmalıdır.

1970'lerin 2. ci yarısında giderek güncelleşen, önem kazanan teknik 
eleman sorunları ve çözüm önerileri şöyle sıralanabilir.

a ) Faşist tırmanışın durdurulması, kadroların bu uğurda kıyıl
ması sürülmesi açığa alınması, dövdürülmesi, hatta öldürülmesinin 
önlenmesi doğrultusunda bağımsızlık, demokrasi ve toplumsal gelişi
min boyutlarının genişletilmesi için kenaıliğindencilikle savaşılması, 
tekil uğraşım verenlerin saflara kazanılması, yaşamsal görevimiz olan 
ekonomik ve politik özgürlüklerin gerçekleştirilmesi için çalışanlardan 
vp.ııa olmayan siyasal partileri politik olarak sergilemek ve açığa vur
mak için tüm yönleriyle çalışanlar yapılmalıdır.

b ) Genelde tüm çalışanların, özel olarak onların bir parçası du
rumundaki teknik elemanların grevli, toplu sözleşmeli sendikal hak 
larını alabilmeleri doğrultusunda örgüt içinde ve diğer demokratik kit
le örgütleriyle yapılacak çalışmaların birleştirilerek etkin kitlesel ey
lemlere yönelinmesinin yöntemlerinin araştırılması, sendikal hakkın 
yasallaştırlması doğrultusundaki çalışmaların bir parçası olarak siya
sal parti başkanlan ve sendika başkanlannm, siyasal çizgi farkı göze
tilmeden görüşlerinin alınması ve teknik eleman kitlesinin çıkarlarına 
ters düşen görüşlerin en geniş biçimde kitle önünde sergilenmesi ko- 
tarılmalıdır.

Yayın, propaganda ve eğitim çalışmalarının genel demokrasi sava
şımı içinde sendikalaşma yol ve yöntemlerine geniş yer vermesi, geniş 
tabanlı demokratik kitie örgütü niteliğinin oluşturulma, korunma ve 
geliştirilebilmesi için belirli meslek dallarının somut sorunları yanında 
belirü işyerlerinin somut sorunlarına da geniş yer verilmesi ve bunun 
içinde işyeri temsilciliklerinin nicelik ve etkinliklerinin arttırılması, so
runları yayın organına aktarıcı alt birim ler olm alan nedeniyle bu yön
deki çalışmalarına özel önem verilerek desteklenmesi, alt birimlerle üst 
uyumun ve alt birimlerden kaynaklanan kadro-kitle bağının sağlanma
sı. Eylem biçimlerinin saptanmasında ilerici hukukçulardan oluşan bir 
çalışma biriminin kunrulması ve III. Teknik Eleman Kurultayından 
sonra bu savaşımın içindeki örgüterin temsil ettiği kitlelerin somut so
nullarından kaynaklanan daha geniş boyutlu b ir «Çalışanlar Kurultayı» 
ve farklı meslek guruplarının ekonomik demokratik çıkarlarını genel 
demokrasi savaşımı ile birlikte savunan demokratik kitle örgütlerinin 
katılacağı b ir konfederasyonun oluşturulması için gerekli çalışma bi
rimlerinin kurulması gereklidir.

c ) Tüm bunların yanında; örgütün bugünkü toplumsal koşullar 
ve kendi özgül koşullarında, mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi, okul 
farkı gözetilmeden çalışma, iş bulma ve yükselebilme hakkı, eşit işe eşit 
ücret ve çalışma koşullarmda eşitliğin sağlanması, beyin göçünün önlen-
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rncsi için emeğin karşılığı olan, insanca bir yaşam için gerekli ücret, 
iş güvencesi ve iş niteliğinin yükseltilmesi doğrultusunda gerekli çalış
ma ve girişimlerin sürekli yapılması, ayrıntılara inilmesi, yerinde ve 
zamanında kamuoyu oluşturularak örgütün etkinliğinin daha da art
tırılması gerekli ve zorunludur. SSK, Emekli Sandığı ve zorla dayatılan 
M EY  AK  gibi kurumların yönetiminde çalışanların söz sahibi olması 
için çalışmalar yapılmalıdır. Bu kurumlar ancak bu biçimde kısmen 
de olsa sermayenin çiftliği olmaktan kurtanlabilecektir.

Kitlelerin etkin uğraşıma girmesi, üretime kafa ve kol emeğiyle 
tckniK katkısı olan kesimin giderek artan sayıda örgütsel planda to
parlanmasına ve maddi güç oluşturulmasına yol açmaktadır. Bu du
rumda «Egemenliği, erki ele almak dçin örgütten başka silâh yoktur 
ve bu örgüt,, yığınların enerjisini ve etkin katılımını boşa harcamama- 
Jıdır.»

Teknik elemanların örgütlenmesi somut olarak en üst düzeylere 
eriştiğinde, burjuvazi vermesi gerekenleri amacından saptırarak, çar
pıtarak ve bir ödün gibi vermek isteyecektir. Bu nedenle teknik ele
manların haklarını alabilmeleri örgütlü birlikteliğin vereceği b ir uğ
raşım sonucu ve egemen sınıfın düzenleyeceği oyunlara gelmeden, kur
duracağı sahte örgütleri kitle önünde teşhir ederek, azınlığın çoğunlu
ğa uyarak karar alıp uyguladığı b ir demokratik kitle örgütünde, kitle 
uğraşımıyla başarılabilir, öğretmen, teknisyen, tekniker, mühendis, mi
m ar gibi farklı meslek kesimlerinin verdiği aynı savaşımı bir bütünsel
lik içinde toplamak ve başta işçi sınıfı olmak üzere, emekten yana po
litik örgütlerin de etkin desteğini alarak buna kitlesel yaygınlık kazan
dırmak sorunları çözümleyebilecek tek geçerli ve kalıcı yoldur.
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Rapor 3. 
Sendikal Haklara Giderken Güncel Sorunlarımızı 
Nasıl Çözeriz

Sınfh toplumlarda eğitimin işlevi ikilidir. Sömürüyü gözden sakla
mak vs sömürünün devamı için gerekli teknik elemanları yetiştirmek.

Dışa bağımlı çarpık kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu ül
kemizde, sistemin tüm çıkmazlarını eğitimimizde görmek mümkündür. 
Atıl kapasite yaratılan kapasiteyi kullanamamak, israf bunun sonucu
dur.

Egemen sınıflar ülkemizde uzun zamandır teknik eleman açığından 
bahsederler. Bu açığı kapatacağını iddia ettikleri, teknik eiğitimi yurt 
ölçeğinde yaygınlaştırması planlarını açıklarlar. Yeni teknik eğitim ku
ramlarına binlerce öğrenci alınır. Bu sayede teknik eleman açığının 
ilerde kapanacağından söz edilir. Buna karşılık D ÎE  50. yıl kitabında 
konuya ilişkin olarak aynen şöyle denilmektedir :

Bell; bir beceri düzeyine erişmiş olduğunu kabul ettiğimiz teknik 
işgücü hizmet kesimine yığılmış durumdadır. Hizmet kesiminde teknik 
işgücünden istenilen ölçüde yararlanma olanakları yoktur. Kısacası bu 
kesim içerisinde teknik işgücü gizli işsiz niteliğine sahiptir. (D ÎE  Tür
kiye’de toplumsal ve ekonomik gelişmenin 50. yılı 1973, sayfa 442). Aynı 
yayında mühendislerin %  45 inin, teknisyenlerin ise %  42 sinin hizmet 
kesiminde çalıştığı belirtilmektedir.

B ir yandan teknik eleman açığından söz edilirken, diğer yandan 
teknik işgücünün gizli işsizliği istatistik verileriyle kanıtlanmaktadır. Bu  
çelişkiyi nasıl izah edebiliriz, neden mevcut teknik elemanları bile doğ
ru dürüst istihdam edemezken teknik öğretim kuramlarına her yıl gi
derek artan oranlarda öğrenci alınmaktadır? Sorunun özü üretime ka
tılma çağma gelen gençler istihdam edilemediğine göre üretimden uzak 
tutma gayretidir. Bu nedenle bunları uzun dönemli yüksek eğitim ku
ramlarına alarak, yay-kur, mektupla öğretim, ön lisans uyutmaları ile 

oyalama yoluna gidilmektedir.

Ülkemizde teknik eleman açığından bahsetmeden önce onların ve
rimi çalışmalara yöneltilmesi ve teknik konularda istihdam edilmesi 
gerekir. Bu sayede teknik eleman açığı büyük ölçüde çözülebilir.

Üretimde ihtiyaç duyulan meslek gurupları arasındaki oranlar da 
tam bir uyumsuzluk içindedir. Meslek guruplarına göre mevcut teknik 
öğretim kuram ları arasındaki uyumsuzluk ilginç teknik eleman oranlan  
vermektedir. Nitekim örnek olarak teknisyen/mühendis oranına bakar
sak: petrokimya sanayiinde 1,82, rafinerilerde 1,62, şişe-cam sanayiin
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de 0,96, bakır sanayiinde 0,78, sentetik elyaf sanayiinde ise 0,54 olduğunu 
görürüz. (D PT  1972 insangücü anketi) Bunun nedenleri açıktır. Egemen 
sınıflarca yüksek öğrenimin bir amaç haline getirilmesiyle öğretim sü
resini uzatarak işgücü arzının kontrol altına alınmasıdır.

Eğitim-üretim arasındaki kopukluk sonucu okullarda yıllardır öğ
retilenler sanayimizin yapısı gereği uygulama alanı bulamamaktadır. 
Birçok meslek gurubu üzerinde yapılan araştırmalara göre üretim içe
risinde yer alan teknik elemanların dahi küçümsenmeyecek bir bölü
münün yaptığı iş ile gördüğü öğretimin arasında hiçbir uvum olm adı
ğı ortaya çıkmıştır.

Kapitalizmin anarşik ruhu :

Üretimin planlı olmaması eğitimin bozukluğunu getirmemektedir.

Türkiye’de teknik eleman yetiştiren kuram larda tam bir enflasyon 
gözlenmektedir.

Şu anda teknik eleman yetiştiren kurum lan üç kısımda incelemek 
mümkündür. Yüksek dereceli okullar, kurslar ve orta dereceli okullar. 
Yüksek dereceli okullar kendi içlerinde üniversite, akamedi, yüksek 
okul şeklinde ayrılık göstermektedir.

Bunlar aynı ünvanı veren ancak farklı eğitim uygulayan kuruluş- 
I;.'cı:r. Bunun dışında her gurubun kendi içinde belirgin eğitim fark
lılıkları taşıdığı bir başka gerçektir. Bu durumdan dolayı yüksek dere
celi okulları bitiren teknik elemanlar, aynı ünvana sahip olsalar bile, 
gerek uilgi, gerek eğilim açısından farklılaşmış durumdadırlar.

Yüksek tekniker ve tekniker okullarının bu yıl tamamen kapatılma
sı varolan sorunlara bir çözüm getirmemiştir. Zaten getiremezdi de. 
Toplumun belirli kesimlerinin kangrenleşmesine sebep olup sonra o kıs
mı kesip atmak çözüm değildir.

Ayrıca bu okullardan mezun olanlann yetki ve sorumlulukları sap
tanamamıştır. Okuma özgürlüklerine de set çekilmiştir. Teknik eğitim
le ilgili plan hedeflerine ve gelişen teknolojiye uygun, ünvan ve statüle
ri saptanarak bu okullar yeniden eğitime açılmalıdır. Mezunlarının da 
intibakları sağlanarak yıllardır askıda Kalan sorunlanna çözüm getiril
melidir.

ön  lisans okullannın da iki yıl eğitim sonunda teknisyen ünvanı 
vermesi bir ayrı sorun yaratacaktır.

Orta eğitim yapan okullar da kendi içlerinde farklılıklar göstermek
tedir. Daha önce çeşitli şekiller alan okullar bugün durmadan değişik
liklere uğratılmakta ve b ir deneme laboratuvan görünümü arzetmek- 
tedir.

Sanat enstitüleri daha önceleri iki yıl iken, sonraki yıllarda üç yıla 
çıkarılmıştır. Aynca ilkonul sonrası altı yıllık teknik eğitim zamanla
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kaldırılmış orta okul sonrası üç yıllık eğitim getirilmiştir. Meslek li
seleri bugün üç veya dört yıllık eğitim yapmaktadır. Bu okulların iki 
ayrı eğitim yapmasının amaçlan ve sonuçlan açıkça belirlenmiştir. 
Teknisyen okulu adı verilen okullar da yine sorunun ne olacağı, ne ya
pılacağı, ne yapılmak istendiği belli olmayan kurumlar görünümünde- 
dirler.

Okullar yada resmi kurumlar bünyesinde oluşturulan kursların 
yamsıra özel kuruluşlarda kurslar düzenleyerek bunların sonucunda 
unvan verilebilmektedir.

Yukarıda sayılan her tür eğitim ve öğretimin sonucunda teknisyen 
ünvanı alınabilmektedir. Bazı durumlarda ise bunlardan hiçbiri teknis
yen sayılmayabilmektedir

Nitel ve nicel yönden ülke koşullan ile bağdaşmayan eğfitim sistle- 
minde köklü çüzüm olmamakla beraber kısa dönemli de olsa aşağıda
ki tedbirlerin alınması zorunludur.

—  Teknik eğitim kurumlarında ne ünvanda eleman yetiştirileceği 
kesin olarak saptanmalıdır.

—  Aynı teknik eğitim kuramlarında ayn program lann uygulanma
ması gerekmektedir.

—  Ülkemizin teknoloji üretmeyen sanayi yapısı gözönüne alınarak 
eğitim programları ayarlanmalıdır.

—  Her meslek gurubunda istihdam olanaklan ve gereksinmeleri 
göz önüne alınarak öğrenci sayılan saptanmalıdır.

•—  Daha nitelikli yüksek okul mezunu elde edebilmek için yüksek 
eğitim kurum lan öncelikle teknik orta dereceli okullara dayandırılma- 
h'dır.

—  Çalışma süresince meslek farkı gözetmeksizin, meslek içi eğitim 
sürdürülmelidir.

Ağır sanayiden yoksun, dışa bağımlı, teknoloji üretmeyen tüketime 
yönelik bir yapı doğal olarak süreç içerisinde çalışanlarla, çalışma saha
sındaki oranı, çalışanların aleyhine işletmiştir.

Nitekim 1965 yılında iş gücüne katılma oranı %  43.4 iken bu oran 
1970 yılında %  40.8’e düşmüştür. (3. B.Y.K.P. S. 76) Bu yapı içerisinde 
bu oranın giderek artacağı da bilinen hir gerçek olup bugün ülkemizde 
2000000’u aşkın b ir işsiz ordusu vardır.

Yine 1962 - 1972 döneminde tarım sektöründe istihdam 500000 dola
yında azalırken sanayi sektöründe artış 500000, hizmetler sektöründe 
ise 1500000 artış olmuştur. Sektörlere göre çalışma alanlanndaki bu ar
tış oranları bize açıkça göstermektedir ki çarpık kapitalizm süreci içe-
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risınde sağlıksız sanayileşme gerekli istihdam alanlarmı yaratamamak- 
tadır. Sonuçta teknıık eleman kesimin işsizliğine, yanlış istihdamına 
veya uıetım içerisinde doğrudan değil de dolaylı biçimde (hizmet sek
töründe) yer almasına neden olmaktadır. Uretim-eğitim arasındaki 
uyumsuzluktan ötürü teknik gücün zamanında yetiştirilemeyip veya ve
rimli kullanılamaması sonucu bazı meslek guruplarında büyük yığılma 
ve işsiz oranlarını artırırken bazı meslek guruplarına da ihtiyaç duyul
maktadır. Ülkemizde emperyalizm olgusu varolduğu sürece genelde 
tüm çalışmaların, özelde teknik elemanların işsizlik, yanlış istihdam  
sorununun çözülemeyeceği bilinmekle beraber zaten sınırlı olan istih
dam olanaklarının yanlış kullanımına karşı tavırlar almak yüzeysel çö
züm de olsa gereklidir .

Teknik elemanlarının çalışma olanakalannın genişlemeyip sı
nırlı kalınması, buna karşılık mevcut sınırlı çalışa olanaklarının 
verimli bir şekilde kullanılmaması ülke ekonomisi yönünden 
büyük kayıplara sebep olmaktadır. özellikle M C düneminde 
devlet kadrolarına yurtsever teknik elemanların alınmayıp, bu 
kadrolara faşist unsurların yerleştirilmesi yine MC nin partizan
ca tutumu sonucu devletkadrolarında işe göre eleman değil, ele
mana göre iş uygulaması ekonomik yapıdan kaynaklanan mevcut soru
nu daha da büyütmektedir. Yine bozuk ekonomik yapı sonucu bazı 
meslek guruplarının çalışma sahaları birbirine girmiştir. Ülke koşulları 
gözönüne alınarak her meslek ¿urubunun üretimin hangi etabında ve 
hangi statüde yer alacağı konusunda çalışmalar yapıLmalid^r.

Her ne biçimde olursa olsun ülkemizde yabancı teknik eleman ça
lıştırılmasına karşı çıkarılmalıdır, özel sektöre ait bazı işyerinde yasa
lara göre teknik eleman çalıştırılması gereken iş yerleri tesbit edilerek, 
işverenin bu kadrolarda teknik eleman istihdam etmesi için teknik 
eleman örgütleri baskı unsuru olmalıdır.

İŞYERİ SORUNLARI :
Dışa bağımlı çarpık kapitalizm süreci içerisinde gün geçtikçe bu 

nalımı artan burjuvazi, çalışmanların ekonomik taleplerini karşılayama
makta, çalışanların haklarmı gün geçtikçe kısıtlamaya çalışmaktadır. 
Çalışanların bir kesimini oluşturan teknik elemanların büyük bir kıs
mınım işvereni olan devlet, teknik elemanları mem ur statüsüne alarak 
(jsndikalaşma hakkından yoksun bırakmıştır. îşyeri. sonınlanrun köklü 
çözümü son tahlilde iktidar sorunu olmakla beraber teknik elemanla rtın 
«Grev ve toplu sözleşme ile donatılmış» sendikal haklarına kavuşması 
iş yerlerinde karşılaşılan ekonomik ve demokratik sorunlara çözüm ge
tirmede önemli ölçüde yardımcı olacaktır. îşçi-m em ur ayırımının özü' 
bugün yaklaşık 1000000’u bulan memur kesiminin sendikalaşmasını ön
leyerek ekonomik ve demokratik istemleri baskı altına almaktadır. D i
ğer taraftan bu kesimi, sendikal haklara sahip olan çalışanlarla birbiri-« 
ne düşürmek amaçlanmaktadır. Çalışanları birbirine düşürmenin başn
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ka yolları da denenmektedir. îşçi-memur ayınmından başka fikir ışçi- 
si-kol işçisi türünden değerlendirmelerle bir kesim sendikal haklardan  
yoksun bırakılmaktadır, özel sektör ile devlet sektörü arasında hemen 
her konudaki farklı uygulamalar bununla sınırlı kalmamaktadır. Kamu 
iktisadi U'.şeobüsleri ile devletin dolaysız patron olduğu durumlarda da 

•Uygulam alar farklıdır. Aynı statüdeki devlet kuruluşlarının her birin
de farklı durumlar vardır. Ve nihayet aynı kuruluş içinde aynı şartlarda 
çalışanlara farklı haklar, değişik ücret, yan ödeme v.b. uygulanmakta
dır. Tüm bunların nedeni bürokratik aksaklıklar değildir.

özel sektörde çalışan teknik elemanların işverene karşı örgütlenme
lerinde, sendikalı olmalarında yasal bir engel olmamasına rağmen bu  
kesimde çalışan teknik elemanların demokratik hakları engellenerek 
sendikalaşmaları önlenmektedir. .

özel sektörde büyük bir kısmı ekonomik ve demokratik haklar
dan yoksun bırakılan teknik elemanların küçük b ir azınlığına da gemici 
ekonomik olanaklar sağlanarak işçiler,karşısında ayrıcalıklı bir duruma 
sokulmaktadır.

Bunlar hakim sınıflar tarafından bilinçli olarak yapılmaktadır. Bu  
konuda dikkatli olmalı, kısa dönemli ayrıcalıklar elde etmek için çalı
şanların birliği ve dayanışması bozulmamalıdır. Kısa dönemli ayrıcalık 
diyoruz, çünkü çalışanların birlikte almadığı bir hak kalıcı olmaz.

Güncel mücadelede somut olarak :

—  Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara giderken teknik eleman
lar çalışanları bölücü tüm uygulamalara karşı çıkmalıdır.

■—  özellikle son zamanlarda iktidar tarafından çalışanların bir ke
siminin sendikal haklarını gaspetmeyi amaçlayan girişimler vardır. îş 
çi-memur ayırımı adı altında yapılan bu operasyon önemli ve çözümün 
tüm çalışanların sendikalaşması olduğu vurgulanmalıdır.

—  îş yerlerinde yönetici olein teknik elemanları aynlık yaratıcı ve 
körükleyici olmamalıdırlar.

—  Yan ödeme ve mesailerde ortaya çıkan ayrıcalıklı durumlara 
karşı durulmalı, eşit işe eşit ücret ödenmeli.

—  Yan ödeme ve fazla mesailerin teknik elemanlar üzerinde baskı 
ve aynm  unsuru olarak kullanılmasına karşı durulmalıdır.
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