TÜM TEKNİK.: ELEMANLAR IDERNEĞb AYLIK YAYIN: ORGANI

11. SAYI — ACUSTOS 1973

6EÇMİS YASAMA D0
Geçtiğimiz yasama dönemi
belkide ilerde en çok üzerinde
durulacak ve konuşulacak bir
yasama dönemi olacaktır. Ge
ride derin yankılar, olaylar, et
kiler ve yorumlar bırakan dö
nemin genel özelliği nedir? Bu
zorunluluğun felsefesi nedir?
Yapılanlar amacına ulaşmışmıdır? Ve geçtiğimiz yasama
dönemi geride kalırken Türki
ye’nin bugünkü genel görünü
mü nedir?

Türkiye’nin günümüz dün
yasındaki bugünkü konusu az
gelişmişliktir. 1923 lerden beri
yapılması istenen de sanayi
toplumu durumuna gelme ve
kalkınma ana sorununu çözme
dir. Bu ana sorunu çözmek için
seçilen model ise kapitalizm
dir. Özellikle 1950 lerden sonra
bu süreç epey hızlanıyor. Gü
nümüz dünyasında geri kalmış
bir ülkenin kapitalist yolla kal
kınmayı seçmesi, o ülkeyi ister

SM aşyazı

Teknik Personel Sorunu
ve Sözleşme Yolu
*

Son günlerin
önemli bir haberi, nedense,
uyandı: jhmdı. ESİ., Karayolları gibi kuruluşlara
nel çalıştırma olanağının sağlanmasıdır, sözünü
retle yıllardır yakındığımız, uğrunda uğraşılara

önemi oranında
yankı
sözleşmeli teknik perso
ettiğimiz haber, ©u su
girdiğimiz personel ka_

nurumun kalesinde illi gedik, teknik personel kütlesinin hiçbir katkısı,
zorlaması oSınaksızın, sanki kendiliğinden açılmış olmaktadır. İlk uygu,
lamaların 1>SÎ gibi, Karayolları gibi devletin alt lyapı kurma hizmeti
gören kuruluşlarında olması da ayrıca ilginçtir. Anlaşılıyor ki, devlet
kuruluşlarından özel sektöre teknik personel kovalama yada pompalama
tşi amacına ulaşmıştır. Alt yapı hizmetlerinin aksaması nedeniyle
bun.
dan böyle zararlı olmaya başlalyan bu hareket artık durabilir, teknik
personelle sözleşme yapılması (yöntemi kullanılarak ve ipleri elde tutu,
larak, kadrolar azar azar, / uygun görülen oranda doldurulabilir. Hizmet
aksamalarının da zorlamasıyla yapılan hesap, bu olsa gerektir. Hefrnen
bir kez daha açıkça belirtelim, bu hesap da tutmayacaktır. işin başın,
danberi ileri sürdüğümüz gibi bu konuda çözüm (tektir: Teknik Personel
Kanunu.
t
Işbı başındanberi, dedik. Dilerseniz işüı başına bir kez daha döne.
Um. Personel
Kanununun çıkarılmasına
neden gerek
görülmüştür ?
Resmi görüşe göre, personel kanunu memurların tayin, terfi gibi işlem,
lerinde daha modem İve bilimsel yöntemler getirtmek ve fiat artışları,
nın etkisini değişken katsayı yoluyla gidermek
amacıyla çıkarılmıştır.
Uygulamada kanunun bu İki ana amacına ne derece uygun düştüğü, or_
tadadır. Hâlâ süregelen intibaklar keşmekeşi ve yüzde altmışa varacak
hayat pahalılığına karşı hâlâ 7’de çakılıp kalan katsayı...
Bizim kanımızca personel kanunu gerçekten memur kitlesinin v'\
fahmı, daha doğru bir deyimle, tüketim
düzeyim artırmayı amaçlıyor
du. Ancak bu amacın nedeni, ülkede soslyal devlet ilkesinin gereği ola.
rak gelir dağılımını iyileştirmekten çok 960 lann ilk yanlarında filizlenen
son yanlarında da oldukça palazlanan tüketim saniyistae pazar yarat,
maktı. Bu pazarı daha yaygın ve etkin biçimde başka (yollarla, örneğin
toprak reformuyla
köylü kütlesinin gelir düzeyini artırarak yaratmak
olanağı da vardı. Ancak o zamanki iktidarı oluşturan egemen
güçlerin
ır

(Somı Sayfa 3’de)

istemez başka seçimlere de zor
luyor.
Bu zorunluluk nereden do
ğuyor? Bu zorunluluk günü
müz dünyasının genel konu
mundan doğuyor. Kalkınmak
isteyen ülkelerin dış kaynakla
rı olmadığı gibi egemen ülkele
rin baskısı altında. Öylesine
kalkınma sorununu iç kaynak
lara (sermaye ve işgücünü de
içeren)
dayandırmak zorun
da. Oysa bu noktada da batılı
ülkelerin gelmişteki rahatlık
larına ve kolaylıklarına sahip
değil. Karşılaşılan bu ekono
mik zorluklar, kendisine uygun
bir üst yapı yaratmak zorun
un 1960 1ardan scjjtfaki Türkiyenin durumu işte böyle bir
durum. Ekonomik olarak kar
şılaşılan zorluklar, «Batı tipi
demokrasi» ve var olan 1961
Anayasası ile «istenilen şekil
de» çözülemiyor. Örneğin hızlı
bir sermaye birikimi ve kolay
yalırım fonları sorunu bir ta
kım düzenlemeler getirmek zo
runda. Oysa özellikle 1965 ler
den sonra kitlelerde ve hemen
hemen toplumun her kesimin
de ücret artışı ve pay arttırma
direnişi var. Ne varki yine hız
la artan bir «yatırım fonları
bulunması zorunluluğu» var.
Oysa bu ikisi çelişir bir du
rumda. Ve bu çelişkiyi, ekono
miyi ellerinde tutanlar «kendi
lerine uygun olarak» çözmek
zorunda. îşte geçmiş yasama
dönemi ve özellikle onun iki yı
lı bu çelişkiyi çözmek görevini
yerine getirdi.
îlkin 1961 anayasınm «ba
zı sorunları çözmede ayak ba
ğı» niteliğinde olan maddeleri
«uygun» bir duruma getirildi.
Dernekler kanunu «günün şart
larına» uyduruldu.
Sendika, grev ve toplu söz
leşme hakları kısıtlandı. Gre
ve gitmek zorunluluğunu du-

SEKİZ FABRİKADA
LOKAVTA GİDİLDİ
işverenler: Lokavtla
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LOKAVTLAR, LOKAVTLAR...
yan sendikalara anında lokavt
la cevap verildi.
Siyasal planda yapılan bu
«hukuki düzenlemeler» kitle
leri susturmak, onların artan
isteklerine gem vurmak ve «ku
rulu düzenin işleyiş biçimine»
karşı çıkılmasını engellemek
amacını güdüyordu. Öte yan
dan bir dizi «reform lar» ve ye
ni ekonomik düzenlemeler gel
di. Bunların amacı da sıkıntısı
çekilen yatırım fonlarının ya
ratılması idi.
Geçmiş yasama döneminde
ve özellikle 1971 - 73 yılların
da çıkarılan yasaları yukarıda
ki bütünlük içinde değerlendir
mek gerekir. Şimdi artık çıka
rılan veya çıkarılmak istenilen
yasaların incelenmesine geçe
biliriz.
Siyasal planda yapılan de
ğişiklikler nelerdir?
1. Anayasa değişikliği.
2. Demekler yasası deği
şikliği.
3. TMMOB. yasası değişik
liği (çıkarılamadı)
(Somı Sayfa 3’de)

ELLİ YILDA TEKNOLOJİMİZ
NEREYE GELDİ, NiCiN t
— II —

C UM H UR İYET Ö NCESİ
Toplumun
teknolojik yapısını incelerken yada
teknolojik düzeyini
saptarken, ister istemez o toplumun üretim ilişküerini gözden geçirmek ge.
rekir. Şu veya bu şekilde üretimde bulunmak zorunluluğunda
bulunan
toplum, üretimin bilgisine ve üretim araçlarına
sabip Olmak ihtiyacmdadır. Üretim bilgisi bir yerde doğaya hakim olabilmenin
bilgisi, üretim
araçları da yine bir yerde doğaya hakim olabilmenin, onu değiştirebilme,
hin, işleyebilmenin araçlarıdır. Aslında üretim bilgisi ve üretim araçları
bir ve aym şeylerdir. Üretim araçları, üretim bilgilerinin somutlaşmış bir
biçimdir. BMııtUmböyle, üretim bilgisi veya araçları
karşılığı olarak,
«teknoloji» terimini kullanacağız. Bir ön koşıulla... Teknoloji derken soyut
bilgiler bütününden söz etmemekteyiz. Bir bügi ancak üretim amacına dö
nük olarak kullanılabilir hale geldikten sonra teknolojidir, örneğin, Eski
Yunan’da var olan atom kavramı,
bundan asırlar sonra atom bilgisi ve
çağımızda da atom teknolojisi haline geldi.
Teknoloji, insanla doğa arasında datıa ü'k günden başlayan çatışmanın
bir ürünüdür, ilk üretim süreci başlarken, teknoloji üretimi de başlamış,
tır. Bu nedenle, tarihin herhangi bir döneminde, herhangi bir üretim dti_
zeyinde bulunan herhangi bir toplum için, o toplumun teknolojik yapısın,
dan söz etmeye hakkımız vardır.
Şu kısa girişimizde bile, teknoloji ile üretim olgusu arasındaki yakın
ilişki açıkça ortaya çıkmaktadır.
Toplumun üretim yapısıyla, teknolojik
yapısı oranmcfa- tam bir bütünlük vardır. Bu bütünlük ilk üretim gerek,
sinmesinin ortaya çıktığı, bu gereksinmenin doğal sefmti olarak ilk üre.
tim ilişkilerinin kurulduğu andan itibaren vardı. Üretim ilişkilerinin tarihi
gedişimi, teknolojik gelişmeyi de belirlemiştir. Tekrar başa dönersek top.
lumun teknolojik yapısı, o toplumun üretim
Hişküprin-in incelenmesi
ile anlaşılabilecektir.
Cumhuriyetin 50. yılındaki teknolojik düzeyimiz üzerinde bir
tartış,
maya girerken Cumhuriyet öncesine göz aıtmak, devir alınan toplum yapı,
sini ve üretim ilişkilerini gözden geçirmek gereklidir sanırız.

17. Y Ü Z Y IL BAŞLA R INA KADAR
Bugüne dek yapılmış olan tüm incelemeler, 17. yüzyıl başlarına ka.
dar, Osmanlı toplumunun çağının en ileri teknolojik
yapışım yansıttığı,
nı kanıtlamaktadır.
Bu noktada birkaç çarpıcı örnek vermekte yarar görüyoruz;
<iss Köyler çok büyük ve birbirine yakındı. Sulan zaptı rapta almış,
lar, küçük, ve kesif (entansif) ziraat yapıyorlardı. Toprağı iyi işliyorlar ve
muhtelif ** alabüiyorlardı. Evliya
Çelebi,
Anadolu’nun her tarafında 500
haneli bağlı bahçeli köylerden bahseder. Köyler camili, medreseli ve ha.
mamlı idi. Hemen hepsi küçült ölçüde birer

olandan çok fazla istihsalleri vardı. (1 )»
«... Zanaaıt ve ticaret yaygındır. Özellikle çağın önemli sanayi dalı
dokumacılıkta çok ilerlenmiştir. Değişik cinste kumaşlar dokunmakta ve
dış ülkelere de sataş
yapılmaktadır. Çeşitli elişleri, deri ve küseleciilik,
doğramacılık, cam imalâtı, döküm işleri gelişmiş zanaatlerdir. (2) »
«... 1638 sayımı rakamlarına göre, yalnız özel sanayide, 46426 kişi
çalışmaktadır.
Ayrıca ordunun ve büyük devlet örgütünün ihtiyaçlarını
karşılayan geniş bir devlet sektörü vardır. 2 tersane, 1 tophane, 5 barut
kârihanesi, 1 humbarahane, 1 toparabası
kârhanesi, 1
fişekhane, 1 at
meydanı mumhamesi, çok sayıda peksimet fırını, kurşunhane, döküm le
ne, şişehane, boyahane, ve bu gibi, devlet sektörüne ait kuruluşlardır.
Büyükçe bir kısmı ağır sanayi kesimine giren bu kuruluşlarda onbinlerce
işçinin çalıştığı tahmin edilebilir. Özel sektöre gelince, burada da önem
li sayıda işçi kullanan işyerlerinin çokluğu hil’atı kumaşı dokuyan 5 işyeri
vardır. Bu işyerlerinde 805 kişi çalışmaktadır.
Ortalama işçi sayısı 21
dir ...ı... Bu ortalama, ulema hâl’artı yapımında 20, şişe imalâtında
35,
ipek dökmecilerde 82, güllaçcılarda 20 dir. (3 )»
«Bir Fransız araştırıcısına göre, 17. yüzyılda İstanbul imalâthanelerin
de ortalama 3 — 4 işçi çalışmaktadır.
(M . Rodinson, Islâm et Capita.
lisme, Sayfa S. 68) Hatırlatalım ki, 1964 imalât sanayii sayımına
göne,
toplam işyerlerinin % 98,1’ini teşkil eden işyerlerinde ortalama
çalışan
sayısı 2,2’dir. (4 )»
«OsmanlIların bilime değer verdikleri de anlaşılmaktadır. Medreselerde
(daha sonra kaldırılacak OLan) miisbet ilimler de önerilmektedir. Dinsel
hoşgörünün
yanısıra büimsel hoşgörünün de varolması, kilisenin
baskı
sından kaçan Hıristiyanların Osmanlı ülkesine gelmelerine, bilime katkıda
bulunamalanna imkân tanımaktadır.

(5)>

Yazımızın, geçen sayımızda çıkan kısmında verilen örnekler ve buraya
aktaramadığımız sayısız örnekler göz önüne alınırsa, Osmanlı toplumunun
17. yüzyıl başlarına kadar, çağının en ileri teknolojisine sahip olduğu or.
taya çıkacaktr. Bu doğaldır; aynı Osmanlı toplumu aym dönemde çağının
en üeri üretim ilişkileri içerisinde bulunmaktaydı. Aynı dönemde Avrupa
toplumlannda bağnaz, feodal bir düzen hüküm sürerken, Osmanlı toplumu
bundan farklı, daha üeri bir düzeye ulaşmıştı, özellikle toprak kesiminde,
ki üretim ilişkileri, batıya göre çarpıcı farklılıklara sahipti.
—Devamı Var—
(1 )
(2 )

İsmail Cem., Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi., İstanbul, 1970.
a.g «

(8)
(4)
(5)

Doğan Avcıoflu., Türkiye’nin Düzeni., Ankara, 1969
a.g.e
İsmail Cem., a.g.e.

site idiler. Kendilerine lâzım
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DİSK, Bursa’daki Lokavtı haksız
ve çirkin bir girişim olarak niteledi
Türkiye Devrimci işçi Sendikaları
Konfederasyonu (kısaca DİSK) Genel
Sekreteri
Kemal Sülker,
Bursa’da

salar da Tofaş işçilerinin grevini hak
lı ve yasal bir girişim olarak görüyor
ve başarılarını candan diliyoruz. Bu

otomotiv endüstrisi işverenlerinin Totaş
grevine karşı lokavtla karşılık

greve karşılık işverenlerin tam bir
birlik içinde hiç bir sosyal düşünceye
yer vermeden hemen genişçe bir lo.
kavt hareketini
başlatmalan tekelci
sermayenin
gittikçe sosyal kaygıları
ve işçilerin insanca yaşama amaçlan,
m hiçe saymaya başladıklarını
gös
termektedir. Bu haksız ve çirkin gi_
rişim Anayasanın özüne tüm ayrılık
içindedir ve işçi . işveren ilişkilerini

vermelerini haksız, çirkin ve Anayasa,
ya aykın
bir girişim olarak nitele,
iniştir Kemal Sülker'in demeci
şu
dur :
«D lS K , örgüt ayınım yapmadan
işçî haklarının savunucusu ve
koru,
yucusudur. Bu açıdan üyemiz olma.

SAYFA 2

aşın derecede zedeleyici bir nitelikte
dir. Daha iyi bir yaşam için girişilen
Tofaş grevine
karşı var
güçleriyle
yüklenen
işverenler, işçilerin
çelik

sinden gelemeyecekleri
bir hayaldir.
Kamuoyu lokavtın içyüzünü öğrenmiş
vs bu çirkin girişimden medet uman,

iradeleri ve hiç bir örgüt ayırımı gö.
zetmeden gerçekleştirecekleri dayanış,

lan asla tasvip etmeyecek bir
fikir
birikimi de sağlanmıştır. 1963’te lo
kavttan yana olanların bile bugün bu

ma karşısında kamuoyunda mutlaka
yenilgiye
uğrayacaklardır.
Çalışma

girişimi suçlamalan işçi haklan
açı.
sından kazanılmış bir gelişmedir.

hürriyetini tutsaklaştırmak, daha iyi
bir yaşam için girişilen kutsal grev

DİSK , grev yapan, lokavta ma.
•uz bırakılan +üm işçilenn başarısı
için kendine düşeni yapmaya karar
lıdır.»

hakkım boğmak oto montaj endüstri
sinin bir avuç akıl hocalarının üste.

TÜTED HABERLER/AĞUSTOS 1973

Geçmiş yasama dönemi
sâP

( Baş tarafı Sayfa l ’de)

4. Danıştay yasası değişik
liği.
5. Devlet Güvenlik Mah
kemeleri yasası.
6. Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri yasası değişikliği.
7. Sendika, grev, toplu söz
leşme hakları.
8. T.R.T.
ve
Üniversite
özerkliği.

&
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9. Sıkıyönetim yasası de
ğişikliği.
Bu siyasi ve hukuki düzen
lemeler neler götürüyor?
1. Anayasa değişikliği.
Anayasanın «kişinin temel
hak ve özgürlükler» bölümün
de yapılan değişikliklerle öz
gürlüklerin kullanılması kısıt
lanıyor.
2. Dernekler yasası.

Teknik Personel Sorunu ve Sözleşme Yolu
(Baştarafı Sayfa l ’de)
kuvvet dengesi ve ittifakı bu olanağın denenmesine izin vermedi. Böyle,
ce tüketim sanalyiini, pazar yaratmak, teşvik ve geliştirme görevini üst.
lenen iktidar, konsolide devlet büçesinin cari harcamalar
bölümündeki
personel harcamalarım personel kanunu sayesinde 196!) daki 8 milyar,
lık düzeyden 1971 de 15 milyarlık düzeye çıkarmış oldu.
Bu işlem sırasına, o tarihte farklı bir statüye, K/10195 sayılı ka
rarnameye bağlı olan teknik personelde, tüm karşı koymalara, direnme
lere karşın personel kanunu kapsamına alınıverdi. Bir takım saf vatan.
| darlarımızca sanıldığı gibi bu sonuç gerçekten teknik elemanların süre,
gelen mürelt'eh ( S) durumlarım kıskanan kimi bürokrat kişilerin
inti
kamı mı İdi?
O bürokrat kişiler kİ, o güne kadar aşağı yukan genel personel sta.
tüsüne bağlı olan Silahlı Kuvvetler personeli için yurt içi ve yurt dışı
savunmadaki görevlerinin
önemini takdir ederek, ayrı bir kanun
dü
zenlemek gereğini duyabilmişlerdi. Yurdun sanayileşmesindeki işlemleri
pek açık olan teknik personel için ayrı bir statü gerektiğini bu bürok.
rat kişiler kavrayatmadılar mı? Bu bürokrat kişilere yön veren, direktif
veren iktidar tüm teknik personeiin ağırlıklı uyarılarıyla gerçeği gördü
de, bürokrat kişilere söz mü geçiremedi? Hiç kuşkusuz bu gerçekleri
çok kişi biliyordu. Ancak bilinen başka bir gerçek daha vardı : Palaz,
lanan tüketim sanayiinin de teknik personel ihtilyacı artmaktaydı.
ÜL
kenin teknik eleman kadrosu belli olduğuna göre özel kesimin
artan
ihtiyaçları devlet kesiminden aktarılarak karşılanabilecekti. Bu
aktar,
ma esnasında normal arz - talep kanununun geçerli olmaması, dalla açık
bir deyimle, ihtiyacın ucuz bir biçimde karşılanması olanağı yok muy.
du? istedikten sonra iş, olanak yaratmaya kalsın... Alırsın teknik per
soneli de personel kanunu kapsamma, ondan sonra seç seç al, dilediğin
teknik elemanı istediğin i'iata...
Şimdi bu işlem talmamlanmıştır, hatta alt yapı hizmelerinin aksa,
ması
büyük ölçüye vardığından dunun sıkıntı vermeye
başlamıştır.
Teknik personelle
sözleşme yapma yolU|yla gidenlerin bir kısmı geril
alınacaktır.
Bu yol, yazımızın başında da dediğimiz gibi, çıkar yol değildi. Baş.
langıçta gerçekten yetenekli kişiler bulunup
sözleşme yapılsa bile, gi.
derek bu yöntem yozlaşacaktır. Bir kez sözleşme yapılacak kişiyi be
lirleyecek nesnel ölçütler ne olacaktır? Böylesi ölçütlerin saptandığım
varsayalım, bu ölçütlere göre işlem yapılabilecek anidir? Çeşitli etkiler,
nüfuzlu kişilerim
istemleri rol oynamaya başlamayacak mıdır?
A(yni
kuruluştaki kişilere farklı işlem uygulanması
ayrıcalık yaratmayacak
mıdır? Sürtüşmeler, huzursuzluklar doğmayacak mıdır?
Çaresizliğin sürükemesiyle ve el yardımıyla geçici de olsa bir îö_
züm yolu buhınlması zorunluluğunun sonucudur yeni durum... Ve yeni
durum bir çözüm değüdir.
Sorunu gerçekçi ve tarafsız bir görüşle ele alınıncaya ve bir kez
daha inceleyelim, Teknik Personel Kanunu çıkarılıncaya dek tüm
ça_
balar boşunadır.
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Bu yasayla ilgili 3 örnek
vermek istiyoruz :
a ) «Yetkili kişilerin»
is
tedikleri an derneğin bütün
girdisi çıktısına el koyabilme
yetkisi.
b ) Genel kurul çalışmala
rında görev verilen «hükümet
komiseri» nin «güvenlik» ge
rekçesiyle genel kurul çalışma
larını durdurabilme yetkisi.
c) Derneklerin mahkeme
kararıyla kapatılması madde
sinin hemen altında «gecikme
sinde sakınca görüldüğü za
manlarda» en büyük mülki
amir tarafından faaliyetlerin
den men edilmesi.
3 . TMMOB. yasası.
Bu yasa Millet Meclisin
den öncelik ve ivedilikle görü
şülerek 4 dakikada geçmiş fa
kat Senatoda takılmak zorunda
kalmıştır. Bunun nedeni bu ya
sanın çıkarılmasına karşı dire
nişin ve mücadelenin örgütlü,
akıiiı ve büyük boyutlu olma
sıdır. Astarın maliyet fiatınm
birden çok artması nedeniyle
elbiseden vazgeçmek zorunda
kaldılar. Yasa çıksa idi ne ola
caktı? İlkin mimar ve mühen
dis odaları daha sonra ise ec
zacılar, veterinerler......... bir
likleri, yerle bir edilecekti.
Böylece «çok önemli ayak
bağları» ortadan kaldırılmış
olacaktı.
4. Danıştay yasası.
Bu yasa da haksızlığa uğ
rayan
devlet
memurlarının,
danıştaya baş vurma yollarını
tıkıyor ve yürütmenin «öcü»
dedikleri kolayca saf dışı bıra
kılıyor.
5. Devlet Güvenlik Mah
kemeleri.
B u yasanın kapsamma gir
mek için fazla ilerici olmaya
gerek yok. «en masum istek
ler» bile, gayet güzel yorum
larla
«devletin ve
milletin
bütünlüğüne» aykırı görülerek
«genel huzur ve istikrar» sağ-

lanmaya çalışılıyor.
6. Toplantı ve yürüyüş
yasası.
Bu yasayla da ilgili bir tek
örnek vermek yetiyor : Gü
venlik kuvvetleri
toplantıda
veya yürüyüşte «kavga çıkma
ihtimali belirdiği»ni «sezdikle
ri» an toplantı veya yürüyüşü
-tabi yine güvenlik gerekçesiy
le- dağıtabiliyorlar.
7. Sendika, grev ve toplu
sözleşme.
Bugün devlet memurları
nın hiçbirinin sendika hakları
yoktur. Çünkü bu «son derece
tehlikeli»dir. (Oysa İsveçte or
du mensuplarının bile sendi
kalaşma hakları vardır.) Me
murların sendika hakkı olma
yınca onların grev ve toplu söz
leşme haklarından bahsetmek
abes. Peki sendika hakkı olan
kimselerin grev ve toplu söz
leşme durumu nedir? Buna da
bir örnek verelim: 1972 de 2784
işyerinde lokavt !
8. T.R.T.
ve
Üniversite
özerkliği.
Bu yasayı değiştirenlerin
dayandıkları nokta şu: «sade
ce mali denetim» getiriyoruz.
Peki bu sözün anlamı ne?
Özerkliğin tam mideden yaka
lanması, yani hemen hemen
yokedilmesi.
9. Sıkıyönetim yasası.
Yine bir örnek veriyoruz:
Diyelim Konya da sıkıyönetim
var. Ama Konyadaki sıkıyöne
tim, Eskişehirdeki bir kişiyi
«bozguncu unsur» olarak gör
dü. Onu derhal «zararsız hale*
getirme yetkisini kullanabili
yor. Yani, bir eşit altmışyedi.
Yeni siyasi ve hukuki dü
zenlemeler yani, «yasalardaki
eksikliklerin
ve
boşlukların
doldurulması» bu.
«Ekonomik
zorunluklardan» dolayı «yapılması gere
ken düzenlemeler» nelerdir?
Bu konuyu bir dahaki sayımızda vereceğiz.
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Tekniker-Mühendis Çelişkileri üzerine
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TEKNİK ELEMANLAR DEMOKRASİYİ SAVUNARAK BİR BÜTÜN HAİLİN
DE, DEMOKRATİK ÖRGÜTLENME, SENDİKALAŞMA OLANAKLARINI
| KULLANMALIDIRLAR. MİMAR ve M ÜHENDİSLERİN ÖRNEĞİN
ODA
KURMALARI, BELGE UYGULAMA HAKLARININ VERİLMESİ, EĞİTİM
OLANAKLARININ FAZLALAŞTIRILMASI
KONULARINDA TEKNİKER.
LERİ DESTEKLEMELERİ, TEKNİKERLERİN DİĞER KONULARDA Mİ.
MAR ve MÜHENDİSLERLE DAYANIŞMA HALİNDE OLMALARI
ACİL
GÖREVLERİMİZDENDİR. TEKNİKERLERİ, TEKNİSYENLERİ, MİMAR
LARI, MÜHENDİSLERİ SİNESİNDE BARINDIRAN TÜTED OLARAK ÇE
LİŞK İLERİN
OBJEKTİF TEM ELİNİN
ANLAŞILMASINDAN ve DAHA
BİLİN Ç Lİ B İR TEKNÎK ELEMAN DAYANIŞMASINDAN YANAYIZ.

Görüldüğü kadarıyla mühendisler
ile teknikerler arasında . hemen ba
şında belirtelim - kesinlikle zıt yön.
de olmayan,
uzlaşabilir bir çeliştd
mevcuttur. Gene hemen başında be.
lirtelim genellikle hiçbir mühendis ve
ekniker örgütü arasında
bugün 40 .
rünürde bir çelişki mevcut değildir.
Her iki kesimin örgütleri de -bazı
mühendis odalan dışında, teknik ele.
man kitlesini bölmeden, bütünlük
içinde
mücadele etmektedirler.
Biz
daha ziyade tabandaki şekli ile mü
hendisler ve teknikerler arasındaki çe_
lişkilere değinmek istiyoruz.
Herde daha geniş açklamak üze.
re kesinlikle
vurgulamak
gerekirki
bugün eğer fabrika, btiro, şantiye gibi
birimlerde çeşitli şekillerde
mühen
dis - tekniker çelişkileri görülmekte
ise bu çelişki mühendislerin ve tek,
nikerlerin dışında bir takım objetetii
nedenlerden ötürüdür. Şimdilik bu
kadarım söyledikten sonra şunu be.
lirtmek
gerekir; mademki
tabanda
böyle bir çelişki vardır bu çelişkiyi
görmemezlikten
gelemeyiz. Eğer çe
lişkiyi değerlendiremezsek, kaynağını
bulamazsak, sorunun üstüne eğilemez
vb gerekli teşhisi yapamazsak -bugün
için böyle bir tehlike yoktur- ilerde
tabandaki çelişkinin zıt tavırlar ile
teknik eleman örgütlerine yansıması
beklenebilir. Çelişkinin zıt bir çelişki
olmadığım söylemiştik. Taraflardan bL
rinin diğerini ortadan kaldırması ile
çözülecek bir çelişki değildir bu. An.
cak, teknik eleman kitlesi dışından
gelen, zıt tavır telkin eden tutum ve
davranışlara karşı gerek mühendisle
rin gerekse teknikerlerin sorununu
maddi kaynağım teşhis edip, bu tip
egemen çevre telkinlerine karşı kar.
deşçe uyanık durup, mücadele etmeleri
gerekir.
Genel olarak fabrika, şantiye vb.
gibi üretim merkezlerinde birlikte ça_
lışıp mühendis ve teknikerler arasında
birbirlerinin fonksiyonlarım, formas
yonlarını küçümsemek şeklinde beliren

ve giderek «mühendismi fazla çalışı,
■ror tekniker mi?» şeklinde tartışması
yapılan hatta zaman zaman birbirleri,
ni kırma şekline dökülen tavırlar be
lirmektedir. Gene zaman zaman her iki
teknik eleman gurubunda da kendi
kendini ve fonksiyonunu abartma şek.
ünde
-bireyler ölçüsünde şüphesiz,
yapay çabalar gözlemlenmektedir.
Çelişkiyi şekil itibariyle açıkladık
Şimdi özü bakımından düşünecek olur
sak şu sonuca varırız: çelişkinin ne.
deni az gelişmiş çarpık kapitalist dü
zendir.
Bursu akılımıza ilk gelen, ya
da klasikleşmiş bir laf olduğu için de
ğil gerçekten böyle olduğu için söy.
lüyoruz. Bunu kanıtlamak içüı iki nok_
tayı açıklamamız
gerekir; birincisi
Türkiyedeki az gelişmiş kapitalist dü
zenin işleyiş biçimi ve özel olarak
teknik elemanların bu düzendeki yeri
ve İkincisi insanları tekniker ya da
mühendis yapmaya iten maddi koşuL
lar ve bu düzende teknik eleman kit.
leşine karşı tavır.
Türkiye kapitalistleşme
sürecin
de oldukça yol katetmiş olmasına kar.
şın bu gelişim onu az gelişmişlikten
kurtaracak derecede değildir. Alt ya.
pının gelişme derecesinin üst yapıyı
nitelendirdiği, belirlediği göa önünde
tutularak denüebiiirki objektif ilişkiler
ancak bu çerçeve -az gelişmiş kapita
lizmin yasalarına geçerli olduğu- için,
de düşünülebilir. Laçkalaşmış bir bü.
rokratik devletçilik uygulaması ve dışa
bağımlı çarpık montaj sanayi bu çer.
çevenin parçalarıdır. A z gelişmişliğin
temel unsur olduğu, üeri teknikler ile
en geri tekniklerin yan yana görüldüğü
bir toplumda, yasasal, eğitsel vb. gibi
kurumlann bu çerçeve dışında olması
beklenemez. O halde başında hatırlat
mak gerekir, bütün diğer sorunlar gibi
teknik elemanların sorunları da bu ge.
nel çerçeve içinde düşünülmelidir. Ge.
nelden
özele giderek
diyebiliriz ki
böyleşine çarpıklıklar bütününde tek
nik elemanların ne eğitim sorunları,
ne de fonksiyonları, yetkileri düşünü.
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lüp halledilmiştir. Sistemin genel ka
rakteri icabı yapılan plânlar uygulama
safhasına getirilememiş, sorunlar ge
nellikle kendi işleyişi içinde çözüme,
daha doğrusu kendi haline bırakılmış,
tır. Sanayi ile eğitim arasında paraleL
lik kurulamamıştır.
Bu genel
persepetotiften hareket
ederek fabrika, şantiye vb. gibi birim
leri düşünecek olursak sistemin genel
çarpıklığının ve üâçkalaşmış bürokratik
alışkanlıkların

bir üretim anarşisi ge.

tirmesine şaşmamak gerekir. Böylesine
bir karmaşıklık içinde mühendislerin

Çürümüş bürokratik alışkanlıkla
rın bir taneside diploma merakıdır.
Gelişmiş sanayi toplumlannda diplo.
ma özellikle teknolojik problemlerde
’dşinin önüne bir engel ya da bir avan
taj olarak dikilmez, ancak işin başın
da belirli bir fikir verebilir. Gelişmiş
sanayi toplumlannda sistemin genel
işleyiş biçimi ile ilgili olarak tekeller
işlerini en iyi biçimde çözecek teknik
elemanlar ararlar. Bu balomdan diplo.
Ma, onları ilgilendirmez. Çoğu zaman
işe alınanlardan diploma dahi

sorul

maz. Böyle toplumlarda ta başından
«teorik» yada «tatbikat» mühendisi ya.
pılmaz, genel olarak «mühendis» denir.

teknikerlerin fonksiyonları iyi ayarlan,
mamıştır. Mühendislere mühendislik
'İlgında görevler
verilmekte, idareci
lik, bezirganlık yapmaya itilmektedir,
ler. Teknikerler ise zaman zaman mü
hendislerin görevlerini yüklenmekte,
görevleri çoğu zaman belli olmadığı
için pratik işlerle ilgili olarak sağa
sola
koşuşturmaktadırlar.
Şüphesiz
her iş yerinde durum böyle değildir
ama bu genel görünüm teknikerlere
mühendisleri «fonksiyonsuz yaratık
ları» olarak
görme şansı vermekte,

Zira işin başında yapılacak böyle bir
ayırım kişilerin kendilerini yetiştirme
lerini engelleyecektir.
Teknik elemanların gerçek fonk
siyonları ve yetenekleri üretimin or
tasında belirmeye başlar. Gerisi ki
şinin kencii çabası ve onun kendisini
yetiştirmesini sağlayacak olanaklara
bağlıdır. Türkiye’de ise sistemin çar
pıldığından ö*ürü bu tip uygulama
lar görülmemekte, diploma kişileri

mühendislerde ise teknikerleri küçtim.
seme tavn belirmektedir. Dolayısıyla
bu üretim ve çalışma karmaşıklığı or.
taya bir mühendis - tekniker çelişkisi
çıkarmaktadır.
Sistemin genel işleyişi içerisinde
insanları teknik eleman yapmaya iten
nedir? Türkiye’de insanlar çoğunlukla
yeteneklerinden ya da îsteltlerfnden
ötürü teknik eleman olamamaktadır,

nitelendirmektedir.
Şurasını iyi anlamak gereklidir,
teknik eleman kitlesi bir bütün ola
rak bu kitlenin çıkarlarını savun
mak zorundadır. Eğer yan ödemele
rin verilişinde teknikerler
unutul
muşsa, proje çizme yetkileri elle,
rinden alındıysa ya da teknikerlerin
bayındırlık talimatnamesinde kont,
rol mühendisliği görevleri kaldırı

lar. Teknik eleman olarak maddi ihti
yaçların daha iyi koşullar ile karşı
lamak
yönünde düşünmekte ya da
şartlandınlmaktadır gençler, özel ola
rak teknikerleri düşündüğümüz zaman
şu soruyu sormak gerekir: «neden an
cak dar geüirli memurların, işçilerin
çocukları
tekniker oluyor?»
Sanat
okullarından sonra tekniker ve yiik.
sek tekniker okullarım bitirmek dar
gelirli aile çocukları için tek eğitim
olanağıdır. Daha üerisi maddi olanak,
sız.ıklann da ötesinde tıkalıdır. Oysa

lıp, mütahhit karneleri yanya in.
dirildiyse bu uygulamalar ve bas
kılar diğer teknik elemanların so
runlarından soyutlanamaz. Açıktır
ki yöneticilerin, egemen çevrelerin
iyi niyetlerine sığınıp teknik eleman
ların sorunlarım temelden çözme
olanağı yoktur. Olsa olsa basit bazı
tavizler kopartılır. Teknik eleman
lar demokrasiyi savunarak bir bü
tün halinde, demokratik
örgütlen
me, sendikalaşma olanaklarım kuL
lanmalıdırlar. Mimajr ve mühendisle
rin örneğin oda kurmaları, belge
uygulama haklarının verilmesi, eği
tim olanaklarının
fazlalaştınlması
konularında teknikerleri destekle
meleri, teknikerlerin diğer konular
da mimar ve mühendislerle dayanış
ma halinde olmaları acil görev
lerimizdendir. Teknikerleri, teknis
yenleri, mimarları, mühendisleri ■si
nesinde barındıran TÜTED olarajc
çelişkilerin objektif temelinin anla
şılmasından ve daha bilinçli
bir
teknik eleman dayanışmasından ya.

ki kişinin kendini yetiştirmesini, iler
lemesini sağlamak devletin görevi, sii.
rekli eğitim olanakları istemek ise İri
şinin anayasal hakkıdır. Teknikerlerin
teorik düzeyleri konusunda tartışmak
yukarıdakiler düşünüldüğünde gerek
sizdir. öğrenimlerinin yetersiz olması
gerekçesi ile teknikerlere hak veril,
memssi tek kelime üe saçmadır. Ma.
iem öğrenimleri yetersizdir yeterli dil.
zeye getirilir. On beşbin tekniker ve
/tiksek teknikerin haklarını vermemek
hatta verilenleri almak ne
demeğe
gelir?

nayız.
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