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ÖN SÖZ

Ondokuzuncu yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinde büyük bir hız
la gelişen endüstri hareketlerine paralel olarak işçi hareketleri de
gelişmiş ve bu hareketler özellikle bahis konusu yüz yılın ikinci yarısında müesseseleşmeğe başlamış, meşru olmayan aksiyonlar gittikçe artan ölçüde yavaşlayıp hafiflemiş, bunun yerini toplu münasebetler düzeni almıştır. Diğer taraftan bir zamanlar sanayi işçi
lerine, bu yeni sınıfa, Robert Michels'in tabiriyle "döğuş antrenörlüğüf' yapan bir kısım aydm zümre,;_in tesiri zamanla hafiflemiş,
bunun yerini "burjuva fikirlerin esiri'' olduğu iddia edilen diğer
bfr aydın zünnrenin ortaya attığ·ı reforrıı cereyanı almıştır. Bununla
beraber geçen yüz yılın ortalarında bütün Avrupa gerek ihtilalçi,J
gerek so_syal reformcu fikir ve aksiyonlar için çok elverişli bir zemin~
teşkil ediyordu. Tevali eden Fransız ihtilalleri bu ülkede görünüş
te kudretli ve parlak bir rejimi yok etmiş, ayrıca Avrupanın diğer
birçok memleketlerinde ele ağtr siyası sarsıntılara yol açmış, sınıf
lararası savaş kıyasiya devam etmiş ı: e alabildiğine şiddetlenmişti .
Bu devirlerde devlet sadece yeni doğan tabiı nizamı muhafazaya
memurdu ve o tarihlerde devletin sıfatı sadece "hakim sınıfların
organizasyonu'' idi. Hülllsa ve bir kelime ile bütün Avrupa f2!L.d&:_
kuzuncu yüz yılın özellikle birinci yarısında derin bir kaynaşma ve
•giderilmesi zor bir huzursuzluk prosesi içine girmiş, yeni doğan
işçi sınıfının durumunun düzeltilmesi için girişilen bütün çabalar
boşa çıkmış, ihtilalci kaynaşmalar devam etmiş v~ bu kaynaşma
lardan siyası renkte bir işçi hareketi doğmuştur. O devirlerin bu
tabiattaki işçi hareketine öncülük eden aydınlar, sadece mevcut
durumun isldhını istemekle kalmamışlar, daha da ileri giderek sırf
sosyal reformlarla yetinmeyeceklerini haykırmışlardır. O tarihlerde
b-u zümreye dahil liderlerin açıkça belirttiklerine göre, "mevcut ve
meri cemiyet düzeninin cebir ve şiddete dayanmak suretiyle yıkıl
ması neticesinde ancak maksada ulaşabilmek" kabil olacaktı. Bu
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ifade aynen K. Marx'ın 1848 tarihli komünist beyannamesinde yer
Maksat, aslında Milletlerarası siyasi-ihtilalci bir organizasyona dayanmak suretiyle (birinci enternasyonal) kapitalist sistemd
yok etmek, yerine proletarya diktatörlüğü rejimini kU?maktı. Filhakika cemiyetin alın yazısının dete1minist bir görüşe göre ancak
ihtilalle değiştirilebileceğini iddia eden teorilere karşı, yüzyıl ilerledikçe böyle bir kanlı yola asla lüzum ve zaruret olmadığını haykı
ran iradeci sosyal reform cereyanı doğmuş ve yüz yıhn sonunda Ba°JL Avrupa toplum§rına damgasını basmıştır.
almıştı.

Gerçekten ondokuzuncu yüz yılın ikinci yarısından itibaren işçi
hareketlerine rehberlik ve önderlik eden aydınlar zümresi kanunsuz
vasıtalara veya türlü cebir ve şiddet metodlarına dayanmak suretiyle girişilen sınıf mücadelelerinin her millet ve memleket için çok
büyük bir talihsizlik teşkil ettiğini, buna karşı devamlı ve israrl?
bir sosyal re orm cere anının sosyal sahada yapılacak ilerlemeler
ıçin en feyizli ve bereketU bir yol olduğunu i
ia ve is bat etmek
:ç;Uref"iyle ihtilaller devrinin kapanmasında, sosyal münasebetler sahasında yeni ve mesut bir çağın açılmasında takdire değer bir rol
"oynam1şlard'tr. İşte kitfsumuzun çok değertr öğretim. üyelerinden
iJr. Toker Dereli'nin aydınlar ve aydın zümrenin işçi hareketlerindeki rolü konusunda yapmış olduğu bu araştırma, Türkiyede sosyal
siyaset literatürüne gerçekten çok kıymetli bir eser ilave etmiştir .
Bu suretle aydınlarımızın ve öğrencierimizin bu eseri zevkle okuyacaklarını ve faydalanacaklarını ummaktayım. Dr. Dereli bahis konusu araştumasında gerek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bakı
mından, gerek Türkiye açısından meseleleri derinliğine işlemiştir .
Özellikle Türkiye ile ilgili sonuç ve müşahedelerin ileride bu alanda araştırma yapacak olanlar için değerli bir kaynak teşkil edeceği
her türlü şüpheden uzaktır.
Uzun yılların sistemli ve sabırlı çalışmalarının bereketli mahsulü ve lngilizce literatüre derin bir vukufun aşikar delili olan bu
muvaffak eseri meydana getilmiş olmasından dolayı kürsümüzün
genç mensubu ve kıymetli meslekdaşımı gönülden kutlular, kendisine bundan böyle de ilim ve irfan sahasında engin başarılar dilerim.

Orhan TUNA

YAZARIN ÖNSÖZÜ

Aydınların işçi hareketlerinde ve bu arada endüstriyel ilişkile1
sistemlerinin doğuş ve gelişmesinde oynadıkları önemli rol, gerek
literatürde, gerek uygulamada çeşUli vesilelerle dikkatimizi çekmişti .
Bu nedenle konuyu ayrı ve derinlemesine bir inceleme alanı olarak
ele almayı yara~lı bulduk. Hocam Profesör Dr. Orhan Tuna'nın da
bu yönde çal,ışmamı teşvik etmesi sonucunda, bu mütevazi inceleme ortaya çıkt1. Kendisine minnet duygularımı bıtrada özellikle belirtmek isterim.

Konu hem genel olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
hem de memleketimiz açısından ele alınmıştır. Eserin "endüstriyel ilişkil.er sistemi", "işçi hareketi", "sendikac1.lık",
"sendika demokrasisi" gibi bölüm/,erinden sosyal siyaset
öğrencileri ders kitabı olarak faydalanabilirler. "Aydınların etkisi".
"ideoloji ve ideolojik uygunluk - consensus", "aydın uzmanların
sendikalar içinde rol ve fonksiyonları" gibi bölümlerini ise, doktora
seminer ve dersleri için yardımcı okuma malzemesi olarak kullanmak mümkündür.
bakımından,

Burada, öğrencilik yıllarımda "endüstriyel ilişkiler sistemleri"
ve "ideolojik uygunluk - consensus" kavramlarını bana tanıtan
Cornell Üniversitesi''ndeki hocalarım Profesör John P. Windmuller'e
Profesör Lawrence K. \Villiams'a ve Profesör James O. Morris'e teşekkürlerimi belirtmek isterim. Ayrıca 1971-73 arası devrede Temple
Üniversitesi'nde verdiğim "toplu pazarlık" ve "organizasyonlarda
davranış" derslerinde de bu konuları bazı yönlerden tartışmak imkanını buldum. Bu bakımdan Temple'da çalışmama imkan sağlayan
Fulbright yöneticilerine ve işletme Yönetimi Fakültesi Dekanı Profesör Seymour L Wolfbein'e ayrıca teşekkür ederim. Öte yandan
çalışmanın ilgili bahislerindeki mülakatların yapılmasında zaman ve
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tecrübelerinden f ayadan mama imkan ·veren bütün şahıslara gösterdikleri ilgi ve yardım ve nihayet kitabın basılmasında emeği geçen
Fakülteler Matbaası mensuplar~na da çaba ve dikkatleri için teşek
kürlerimi sunarım.
Kadıköy
1
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GiR i Ş

KONUNUN SINIRLARI VE BAZI METODOLOJİK
MESELELER ·
Bu kitap aydınların genel olarak işçi hareketlerinde ve özellikle sendikacılıkta oynadıkları rolleri ve ifa ettikleri fonksiyonları
değerlendirmek amaciyle hazırlanmış tır. Konu,_ esas itibariyle, durumun önce B atı memleketlerinde ve bazı az gelişmiş ülkelerde
genel olarak incel~·nmesi, sonra da Türkiye açısından değerlendi
rilmesi şeklinde iki seviyede ele alınmıştır. Incelemede başlıca kavram ve tahlil araçlarının açıklanmasına ayrılan birinci kısmı takiben, diğer ülkelerdeki durumla ilgili değerlendirme ikinci kısmı,
Türkiye ile ilgili açıklamalar da üçüncü kısmı teşkil etmektedir.
Bu çalışma sa<;lece aydınların (entellektüellerin) işçi hareketinin ve bu hareketin bir parçasını teşkil eden sendikacılığın doğuş
ve gelişmesindeki etkkisini araştırmamakta, aynı zamanda entellektüellerle ilgili mütevazi bir sosyolojik deneme çabasında bulunmaktadır1. Batı' da ve ülkemizde entellektüellerle ilgili incelemelerin sayısı sınırlıdır. Bu yüzden, çalışmamızın ana konusunu entellektüellerin incelenmesi teşkil etmemekle beraber, · bu alandaki açıkla
malarımızı biraz geniş tutmayı tercih ettik. Böylece, bu kitabın ilerde memleketimizde aydınlarla ilgili çalışmalar yapacak araştırıcı
lara mütevazi de olsa bir ön kaynak teşkil edeceğini ümit ediyoruz.
Eserde önce, entellektüellerin tanımı ve tipleri ile ilgili açık
lamalar yapılmıştır.. "Entellektüel" kavramının bir kültürden diğerine geniş ölçüde farklılık göstermesi 2 üniversel olarak kabul edi1 İncelememizde 't.aydm" ve ''entellektüel" sözcüklerini aralarında
hiçbir fark gözetmeksizin eş anlamda kullana ca ğız.
2 Batı kültürlerinin kendi aralarında dahi "entellektüel'' tanımıToker Dereli -

1
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lebilecek bir tanım yapılabilmesini güçleştirmektedir. Bu sebeple, çeşitli yabancı düşünürler tarafından yapılan tanımlardan örnekler verilmekle birlikte, özellikle memleketimizin şartları ve bu
araştırmanın amaçları açısından ayrı bir tanım yapılmasına da çalışılmıştır.
Araştırmamızda cevaplandırılmasına çalışılan ana sorular şun
lar olmuştur : Entellektüellerin başlıca ortak özellikleri, çeşitleri,
gelenek ve fonksiyonları nelerdir? Sosyal sınıf orijinleri ve kendileriyle özdeşlik (ayniyet-identity) kurdukları sosyal sınıf ve guruplar
bakımından, entellektüeller genel olarak ne gibi özellikler taşı
maktadırlar? Entellektüelleri Batı'da ve genel olarak gelişmiş ve
az gelişmiş ülkelerde işçi hareketi ile meşgul olmaya, bu harekete
ve sendikacılığa şekil vermeye sevkeden sebepler nelerdir? Sanayileşmiş Batı ülkeleriyle halen gelişmekte olan diğer ülkelerde
çeşitli entellektüel tiplerin, (akademisyenlerin, yazarların, politikacı
ların, v.b.) işçi hareketinin doğuş ve gelişmesindeki etkileri ne yönde olmuştur?
işçi hareketi; işçi teşekkülleri, işveren teşekkülleri ve işçi-işve
ren ilişkilerinde ihtisaslaşmış kamu organlarından müteşekkil üçlü
bir sistem olan "endüstriyel ilişkiler sistemi"nin bir parçası olarak
düşünülmüş ve daha çok işçi_ hareketinin mesleki (sendikacılık) yönü üzerinde durulmuş, ekonomik yönüne (mesela kooperatifçiliğe)
değinilmemiştir.

Ayrıca, sendikacılığa sendikacılık dışından, global seviyede etfonksiyonlarının incelenmesiyle

ki yapan entellektüellerin rol ve

yetinilmemiş, aynı zamanda sendikalar içinde fonksiyoner olarak
istihdam edilen aydınların, "içerden" sendikacılığa ve dolayısiyle
işçi hareketine yaptıkları etki de araştırılmıştır. Bu yüzden, kitabın
hacmi belki biraz genişlemiştir; ancak sendikaların yalnız teknik
fonksiyonlarının ifasında değil, sosyal felsefelerinin ve politik görüşlerinin şekillenmesinde de önemli rolleri olan bu aydın uzmanların incelenmemesi
halinde, açıklamalarımız geniş ölçüde eksik
kalabilirdi. Dolayısiyle, sendikalarda çalışan aydınların mikro kanın

nekadar çeşitli şekillerde yapıldığı hakkında,bakınız: T. R.
Fyvel, lntelleetuals Todayı, P'rablems in A: dh.a.nging Sooiety,
London : Chatte and Windus, 1966, s. 15.
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demedeki rol ve fonksiyonları ile bunlara bağlı çeşitli sorular cevaplandırılmaya çalışılmış, bu aydm uzmanların sendikaların karar mekanizmasında hiç olmazsa gayrıresmi yollardan haiz oldukları etki ve nüflizun çeşit ve nitelikleri araştırılmıştır.
Entellektüellerin işçi hareketlerinin doğuş ve şekillenmesi üzerinde, şüphesiz, bağımsız bir etkilerinin olması söz konusu değil
dir. Başda "sanayileşme" olmak üzere, birçok faktör bir işçi hareketinin doğuşuna, sınıf bilincinin gelişmesine, sendikaların ve siyasi
işçi partilerinin kurulmasına yolaçar. Entellektüeller bu faktörlere
eklenerek, ilave veya "yan" bir etkide bulunurlar. Ancak, sırf araş
tırma metodolojisi açısından, izahlarımıza açıklık ve seçiklik kazandırmak gayesiyle, tezimizde "entellektüeller"in adeta bir bağımsız değişken olarak incelendiğini, işçi hareketinin çeşitli kesimlerine yönelen etkinin de bir nevi bağımlı değişken olarak ele alın
dığını ferzedebiliriz. Bu anlamda, X (bağımsız değişken), Y (bağımlı değişken) de meydana gelen değişmeler için gerekli bir şart,
fakat yeterli Ye yegane şart değildir. Y'deki değişme için, burada
üzerinde özellikle durmadığ1mız ve etkisi belki X kadar (entellektüeller kadar), hatta ondan da önemli başka bazı faktörlerin rol oynamış olması mümkündür veya gerekebilir. Ayrıca, her ülkeye ait
kültürel ve sosyo-politik şartlar, gerek sanayileşme gibi ana değiş
kenlerin, gerek "entellektüeller" gibi daha yan ve belki ikinci planda önem taşıyan diğer değişkenlerin etkilerine şekil verirler. ülkeden ülkeye bazen geniş çapta değişebilen bu tayin-edici faktörler
(determinantlar), bağımsız değişkenlerin muhtemel etkisini beklenilenden daha değişik şekillere sokabilirler. Bu sebeple, yabancı bir
ülkeden bünyemize aktarılan bir davranış, müessese ya da uygulama tarzı, kültürel şartlarımıza, sosyo-politik ve ekonomik özelliklerimize uygwı tadiller apılmaillğı takdirde, bu milli şartlarla
ve kültürel özelliklerle çatışarak ve karşılıklı etkilerde bulunarak,
bazı aksamaların yahut önceden tahmin edilemeyen değişik davranış, kurum veya uygulama şekillerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu araştırmanın çeşitli bölümlerinde, fakat özellikle Türkiye
ile ilgili bahislerinde, söz konusu 'milll ve kültürel şartlara uygunluk" teminin yakından incelenmesine çalış1lmışt1r. Ne entellektüeller, ne de Türk sendikacılığı boşlukda yeralmış, soyut kavramlar
değillerdir ve sosyal sistemin hiç olmazsa konumuzu ilgilendiren
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daha geniş sosyolojik ve politik
gibi incelenemezler.

Ş

değişkenlerine değinilmeden gereği

Bu noktaya bağlı olarak bir anket denemesinde bulunulmuş ve
seçilen bir örnek kütleye belirli sorular yöneltilerek işçi
lerimizin bazı konulardaki kanaat ve davranışlarının öğrenilmesine
çalışılmıştır. Aynca, sendikalarımızda istihdam edilen aydın uzmanların fonksiyon ve rollerini öğrenebilmek için de, bunlardan
seçilen bir örnek kütle üzerinde açık-uçlu (open-ended) sorularla
uzun mülakatlar yapılmıştır. Bu amprik araştırma denemelerimizle
ilgili metodolojik hususlar, ilgili 5. ci ve 6. cı fasıllada izah edilmiş, ayrıca her iki denemede kullanılan soru formları, kitabın sonundaki Ek'de sunulmuştur.

işçilerden

Memleketimizde aydınlarla ilgili genel bir çalışmanın yapıl
aydınların işçi hareketindeki rolünü inceleyen bir
araştırmanın da, bildiğimiz kadariyle, yine mevcut olmayışı, konuyu önce genel bir açıdan oldukça ayrıntılı olarak ele almamızı gerektirmiştir. Bu yüzden, Türkiye ile ilgili bahisler, üç · kısımdan
meydana gelen kitabın, ancak son kısmını teşkil edebilmiştir. Bizce, bu çalışmanın en önemli bölümünü bu son kısım meydana getirmektedir. Ancak, i]k iki kısımdaki kavram ve gelişmeler ele alın
maksızın, son kısmın yalnız başına değerlendirilebilmesi de söz konusu olamaz.
mamış olması,

Çalışmalarımızı kaleme alırken sübjektif değer yargıl~rından
uzak kalmaya çalıştık. Ancak burada, okuyucuyu, bu çeşit bir incelemenin sübjektif değer yargılarından tamamen arınmış olamayacağı hususunda ikaz lmek isteriz. Bir düşünürün belirttiği gibi,
"sübjektif değer yargılarından arınmış sosyal bilim fikri, bazı araş
tırıcılar tarafından ileri sürülmekte ise de, değer yargılarınm bir
araştırmadan tamamen çıkarılması imkansızdır. Kaldı ki bilimle
değer yargılan arasında zaruri bir çatışma mevcut değildir. Önemli
olan, değer yargılarının varlığmı teşhis etmek ve onları açıkça orta ya koya bilmektir. " 3

3

Milton Derber, ,,.Divergent Tendencies in lndustrial Relations Research'", Industrial and Labor Relations Review, Vol. 17, No . 4,
July 1964, ss. 6-07-608.
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Bu kitapta, dikkaliınize rağmen, belki tamamen bertaraf edemebir değer yargısı, demokratik reform yoluna inanmış olmamız ve dolayısiyle hür baskı kurumlarına ve çok-partili politikaya
yerveren bir düzende sosyal reform yolunu savunan aydınlara sempati duymamızdır. Diğer bir deyişle, "sosyal demokrasi" yolunu savunan entellektüeller, belki biraz da mensup bulunduğumuz disiplinin öğretisi gereği, bütün dikkatimize rağmen, diğer entellektüel
guruplara, yani daha sağda ve daha solda yeralan, ancak metod olarak "otoriter" ) olları benimsemiş görünen aydınlara kıyasla belki
daha ön planda bir yer işgal etmektedirler. Şüphesiz, diğer kategorilerdeki aydınların görüşleri de bilimsel açıdan, tarafsızlıkla incelenme durumundadır.
diğimiz

Belki bir başka değer yargımız da şu olmuştur : bir memleketteki iktisadi ve siyasi sistem ne olursa olsun, sendikalar sanayileşen bir toplumun zaruri ve vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Sendikacı
lığın kapitalist sistemin doğurduğu bir sosyal vakıa olduğuna dair
ileri sürülen eski iddiaların aksine, bugün, sendikaların teşekkülüne
yoJaçan gerçek faktörün sanayileşme olduğu esasen kabul edilmektedir. Sendikacılığın bir tarihlerde mukavemetle karşılanıp yokedilmek istendiği bugünün sanayide ilerlemiş toplumlarında, işçi
kuruluşları artık kendilerini sistemin tabii ve ayrılmaz bir parçası
olarak kabul ettirmişlerdir. Geçmişdeki bu tecrübelere bakarak, az
geJişmi ülkelerde de etkili ve sorumluluklarınm bilincine varmış
bir sendikacılık sayesinde devletin ve hatta işveren zümelerinin,
diğer alternatiflere kıyasla uzun devrede daha emin ve istikrarlı bir
duruma ulaşacakları tarafımızca kabul edilmektedir.
Öte yandan, yaptığımız bir başka varsayım da belirli tipde bir
siyasi ve sosyal demokrasinin ayrılmaz bir parçası
olduğu görüşünden har ket etmektedir. Bu sendikacılık tipi, devlet
ve a işverenler gibi kendi dışındaki güçlere La.bi olmayan ve toplum içinde, iklidarı , bunlarla ve diğer guruplarla paylaşan sendikaların mevcudiyetine dayanır. Hür sendikacılık dediğimiz bu kategori, toplu pazarlık sistemi ve bunun araçları ile gelirin daha adil
dağılımı ve işçi sınıfının çıkarlarının temsili amaçlarını gerçekleş
tirmeye çalışır. Bu yolla, iktidarın toplumda bir veya sınırlı sayıda
gurubun elinde toplanmasına engel olucu bir baskı gurubu rolü oynar. Dolayısiyle, hür sendikacılık ve toplu pazarlık sistemi karar
sendikacılığın
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mekanizmasını ademimerkezlleştirmek

yönetim

tarzını

yoliyle demokratik hayat ve
tamamlayan bir kurum olarak karşımıza çıkar.

Bir başka varsayım da, demokratik amaçlara hizmet etmeleri
beklenen bu kuruluşların, iç yapı ve idareleri yönünden de demokratik olmaları gerektiğidir. Sendikaları sadece işçi haklarını korumaya ve milli gelirin dağılımında işçi payını arttırmaya yönelmiş
kuruluşlar olarak gören çevrelerin gözünde, belki
bu teşekkülle
rin iç idarelerinin demokratik olmasına pek gerek yoktur. Fakat
bize göre, sendikaların iç yönetimi demokratik olmadıkça, bu kuruluşlar toplumdaki daha global demokratik gayelerine yeterince
hizmet edemezler.
Kitap, herbiri ikişer fasıl ihtiva eden üç kısımdan meydana
gelmektedir. Birinci Kısım ka vramlarm ve bazı teorik tahlil aletlerinin tanım ve açıklarunasına tahsis edilmiştir. Birinci fasıl, entellektüellerin tanımı, tipolojisi, özellikleri ve gelenekleriyle ilgili genel bir değerlendirmedir. Ikinci fasılda, tezde kullanılacak bazı teorik ve soyut kavramlar açıklanmış, sanayileşme ve elitlerle ilgili bir
tahlil şeması özetlenmiş ve özellikle "ideolojik uygunluk-consensus" kavramı üzerinde durulmuştur. Faslın sonunda kişisel görüş
lerimizi de kapsayan bir değerlendirme yapılmıştır.
İkinci Kısım, daha çok Batı ülkelerinde entellektüellerin ışçı
hareketlerinde ve sendikacılıkta oynadıkları rolleri değerlendirme
ye çalışan üçüncü ve dördüncü fasıllardan meydana gelmektedir.
Üçüncü fasılda, önce cntellekti.iellerin fonksiyonları genel olarak
özetlendikten sonra, işçi hareketi içinde entellektüellerin rol ve etkisi değerlendirilmeye çalışılmış, bu arada sade e gelişmiş Batı ülkelerinde değil, gelişmekle olan ülkelerdeki dııruma da değinilmiştir.
Dördüncü fasılda ise, yine Batı kaynaklarından yararlanmak suretiyle
enlellektüel uzmanların sendikalar içinde ifa ettikleri fonksiyonları
ve oynadıkları rolleri inceleyen başlıca araştırmalar değerlendiril
miştir.

Üçüncü Kısım, clunımu Türkiye açısından ele alan beşinci ve
meydana gelmektedir. Beşinci fasıl, önce, konunun sınırları içinde Türk kültürel ve sosyo-politik bünyesinin baş
lıca değişkenlerini, yapılmış bazı araştırmaları özetlemek ve yukarda belirttiğimiz örnek kütle üzerinde uygulananan anketin sonuçaltıncı fasıllardan
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larını değerlendirmek suretiyle açıklamaya çalışmıştır.
ben, aynı fasılda Iürk endüstriyel ilişkiler sisteminin

Bunu takive sendikacı
lığının gelişmesi ile ilgili izahlar sunulmuş, sonra da bu gelişmede
Türk aydınlarının rol ve etkisi değerlendirilmiştir. Bu yapılırken,
birinci ve ikinci fasılların teorik kavramlarından yararlanılmıştır.
Altıncı fasılda ise, Türk sendikalarında istihdam edilen aydın uzmanların, sendikalar içindeki fonksiyon ve rollerinin değerlendiril
mesine çalışılmış, bu konuda muhtemel bazı gelişme trendleri üzerinde durulmuştur. Bu son fasıl, sendikalarımızda çalışan aydın uzmanlarla yaptığımız mülakatlardan topladığımız malzemeye dayandırılmıştır.

Son birkaç sayfada ise, sonuç ve bazı genel düşüncelerimiz
gibi, 3. cü ve 5. ci fasıllar makro ve global bii yaklaşım tarzını gerektirmekte, oysa, 4. cü ve 6. cı fasıllarda
mikro kademede bir organizasyon tahlili yapılmaktadır. Ancak, her
iki yaklaşım da, entellektüellerin rol ve fonksiyonları ile ilgili izahlarımızda birbirini tamamlar bir nitelik taşımaktadır. Bütün bu izahlarda, fonksiyonel tahlil tarzının kavramlarından faydalanılmış, fakat esas itibariyle Robert K. Merton tarafından geliştirilmiş bulunan
bu modelin ayrıntılı herhangi bir açıklamasına girişilmemiştir.
özetlenmiştir. Görüldüğü

BIRINCI

KISIM

GENEL KAVRAMLAR VE TEORiK BiR
ÇERÇEVE

BİRİNCİ

FASIL

ENTELLEKTÜELLERİN TANIMI, TİPOLOJİSİ
VE BAŞLICA ÖZELLİK VE GELENEKLERİ

Böyle bir incelemede konumuz bakımından önem taşıyan entellektüellerin tanımını nasıl yapacak ve beli başlı entellektüel
tipleri nasıl belirleyeceğiz? Bu ve aynı konuda çoğaltılabilecek soruları kolaylıkla cevaplandırmak şüphesiz mümkün değildir. Entellektüellerle ilgili belirli ve kesin bir tanım henüz Batı literatüründe
de yapılmamıştır. Gerçekten, bu konuda geniş ölçüde kabule mazhar olmuş sosyolojik bir inceleme mevcut değildir 1 •
1 Mesela, Anglo-Amerikan literatüründe, entellektüeller konusunda münhasıran gözlem ve spekülatif tahlillere dayanan •ve bu
kitap ta kaynak olarak faydalanılmış bulunan başlıca incelemeler
Huszar tarafından derlenip kitap halinde yayınlanmışdır . (Bakı
nız: George B . de Huszar, ed., The Intellectuals (Glencoe, 111 :
The Free Pres's) , 1960. Mannheim, Schumpeter, Michels, Shils ve
benzeri düşünürlerin bu konudaki düşünce ve tahlillerini aksettiren yazılarından ötede, amprik incelemelerin mevcut olmayı ş ı ,
bu alanda gerçekten önemli bir boşluk teşkil etmektedir.
Ancak, entellektüel kavramını genel sosyolojik anlamda aın.p
rik incelemeye tabi tutan araştırmaların mevcut ·olmayışına kar şılık . işçi hareketlerinin ve sendikacılığın teşekkül ve gelişmesin 
d e aydınların rolü ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bir makale
sınırını aşmayan küçük çalışmaların dışında, konuyu münhasıran
sendikalarda istihdam edilen entellektüel uzmanların rolü bakımından inceleyen Wilensky ile Şili''de işçi hareketinin ve endüstriyel ilişkiler sisteminin gelişmesinde entellektüellerin rolü
açısından daha global seviyede araştıran Morris'in çalışmaları bu
alanda en önemli örnekleri teşkil etmektedir. Bakınız: Harold D .
Wilensky, Intellectuals in Labor Unions, (the FreePress, Glencoe,
Illinois, 1956. ve James C. Morris, Elites, Intellectuals and
Consensus, (Cornell University, Ithaca, N . Y., 1966.)
Yine bunun gibi, Lewis A . Coser'in 1965'de yayılanmış Men
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Ancak, bu incelemenin gayeleri dikkate alınırsa, daha mütevazi sınırlar içinde kalmak kaydiyle de bu sorularımıza bazı cevaplar vermenin mümkün olabileceğine inanıyoruz. Gerek diğer ülkelerde, gerek Türkiye'de entellektüellerin sosyal sınıf bakımından
orijinleri, sosyal mevkileri, kendilerini hangi guruplara yakın görüp onların problemlerini benimsedikleri, fonksiyonları, iktidar gurupları ve toplumun diğer zümreleri karşısında haiz oldukları nisbi
siyası güç ve benzeri sorular genel olarak ele alınıp incelenebilir.
Biz bu sorulara gerek genel olarak, gerek Türk işçi-işveren ilişkileri
nin ve sendikacılığının gelişmesinde ve işleyişinde entellektüellerin
rolünü incleyeceğimiz ilgili fasıllarda cevap vermeye çalışacağız.

1. Genel Olarak Aydmlar
Bazı

Latin Amerika ülkelerinde entellektüellerin doğuşunu ve
inceleyen Ellison, tanımını yaparken daha çok geleneksel Batı ka vramlarından hareket etmektedir. Ona göre, entellektüel, " şair, romancı, tiyatro yazarı ya da deneme yazarı olsun,
l1elles lettres'in yani sadece sanat için edebiyatın yaratıcısı olarak yafonksiyonlarını

of Ideas

başlıklı

muşdur.

(Bakınız:

eseri bu alandaki boşluğu kısmen olsun doldurLewis A . Coser, Men of ldeas, A Sociologist's
Vi'ew, New York: Free Press, London: Collier-Macmillan Ltd.,
1965, 375 ss.)
Öte yandan , entellekteller ve işçi hareketi konusunda yapılmış daha eski incelemeler mevcuttur. Robert Michels'in Encyclopedia of Social Sciences'ın 1932' baskısı için yazdı ğ ı "intellectuals'' bahsi burada zikredilebilir. Ayrıca Michels'in aynı incelemesinin sonunda ek olarak s unduğu geni ş bibliyografya da, bü yük kı s mı Almanca olmak üzere nisbeten eski eserleri ihtiv a etmektedir. Öte yandan, entellektüeller konusunda bazı makalele ri daha önce neşredilmiş bulunan Edward Shils aynı konuyu International Enchclopedia of the Social Sciences'in yeni 1968 baskı
sında oldukça bilimsel ve soyut bir kademede fakat birçok ayrın 
tılariyle incelemektedir. Bu kitabın yazıldığı sırada konu ile doğ 
rudan doğruya ilgili başlıca İngilizce kaynaklar, bizim tesbit edebildiğimiz kadarı ile, bunlardan ibaretti. İncelememiz boyunca
gerek entellektüeller konusunu doğrudan doğruya araştırmış
bulunan söz konusu düşünürlere ve bu düşünürlerin eserlerine,
gerek konu ile daha uzaktan ilgili eserlere çeşitli atıflar yapıl
maktadır .
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.::ar"dır. Deneme yazarı, ona göre, "filozofları, eğitimcileri, tarihçileri,
siyasi konulan işleyen yazarları, gazetecileri ve belles lettres ile nor
mal olarak ilgili bulunmayan diğer kategorileri ihtiva etmektedir, yeter ki bunları.n edebi bir üslubu, yani güzel yazma çabasma yönelmiş bir üslupları olsun."' 2 Ellison'a göre, üslup güzelliği Latin Amerika'da geniş ölçüde takdir edilen bir değerdir . Aynı hususun Türkiye'de de önem verilen bir değer olduğunu · kabul etmekle beraber,
böyle bir tanımın bizim hedeflerimiz açısından biraz dar olacağını
kabul etmemiz gerekir.
Roberto Mich~ls'e göre, "enletlektüeller, bilgiye sahip ya da,
daha dar anlamda, düşünce \'e bilgiye dayanan muhakeme ve kararları, entellektüel olmayanlara kıyasla duygusal algılara (sensory
perception) daha az bağh bulunan şahıslardır." Ahlaki ve estetik
gelişme ekseriya entellektellik vasıfları arasında düşünülürse de,
bu vasıfların kökleri başkadır ve bunlar entellektüel sıfatının mutlak olarak gerekli unsurları değildirler. Michels'e göre, entellektüel
faaliyetin her zaman yaratıcı olması gerekmezse de, sadece bilgi dağarcıklarını arttırmış şahıslar gerçek anlamda entellektüel sayılma
malıdır. Düşünüre göre, entellektüel, adeta bfr din adamınınkine
benzer vasıflara sahip bulunmalıdır ve, siyasi faaliyetler de dahil
olmak üzere, bir din adamının misyonuna benzer fonksiyonlar ifa
etmelidir. Michels en tipik entelleklüellerin akademisyenlerle yüksek öğrenim kurumlarındaki diğer öğretim görevlileri olduğunu belirtmekle beraber, entelleklüelleri sadece akademik imtihanlar açı
sından larnmlamanm yanlış olacağını da belirtmektedir. EntellektüelJer zarureten öğrenim görmüş hm selerdir ancak bu öğretim
gerek miktar, gerek lip bakımından bir enlelleklüelden diğerine değişmektedir. Michels bu konuda öğrelimi gerekli görmekle beraber,
söz konusu öğretimin forrnel olmasmı bir şar t olarak öne sürmemektedir. Formel tahsil görmemiş olup da bilgi sahibi olmuş, bu
bilgiyi hazmetmiş ve zihni işlemlerde kullanabilmek yeteneğini el. de etmiş kimseleri de entellektüel saymak gerekir :ı .
Bakınız: Fred P. Ellison, 'The Writer, "John J. Johnson, ed.
Continuity and Cbange in Latin America (Stanford, Calif: Stanford University Press, 1964), s. 79, Morr.is Elites, Intellectuals
and Consensus'da zikredilmiştir. Bakınız: s. 25.
3 Bakınız: Roberto Michels, ~'Intellectuals " , Encyclopaedia of the
Social Sciences, The Macmillan Co., New York, Y.ol. 7, 1932 , s. 118.
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Aydmlar konusunu sosyolojik açıdan ve oldukça soyut bir kademede inceleyen Edward Shils, Encyclopaedia of the Social Sciences'da oldukça geniş ve az gelişmiş ülkelerin şartlarına daha uygun görünen bir tanım vermektedir. Düşünüre göre, "entellektüeller
herhangi bir toplumda haberleşme ve ifade vasıtası olarak insan,
toplum, tabiat ve kainat hakkında genel ve soyut nitelikteki sembolleri toplumun diğer üyelerine kıyasla daha sık kullanan şahıslar
topluluğudur. Bu sembolleri daha sık kullanmaları, kendi sübjektif eğilimlerinin yahut mesleki bir rolün doğurduğu sorumlulukların
fonksiyonu olabilir." 4 • Shils'e göre, entellektüel faaliyetin bu iki ana
motifi (yani sübjektif ve objektif motifleri) aynı kişide ve aynı en~
tellektüel faaliyette birarada bulunabilir. Bunun gibi her iki motif
belli ölçüde birbirinden bağımsız da olabilir. Entellektüel eğilim ve
alakalar, entellektüel rol ifa eden kişiler arasında aynı şiddette dağılmış değildir; kişiden kişiye değişebilir. Bu eğilim ve alakalara bazen entellektüel olmayan mesleklere sahip fertlerde de rastlanmaktadır. Shils, tanımındaki vasıflara uymak şartiyle mimarlar, heykeltraş
lar, ressamlar gibi plastik sanatların çeşitli dallarındaki kimseleri de
entellektüel kavramı içinde incelemektedir.
Öte yandan, Edward Shils Asya ve Afrikanın yeni gelişmekte
olan ülkelerinde "modern entellektüeller"le ilgili ve bizim gayelerimize biraz daha yakın bir tanım vermektedir. Ona göre, bu modern
enlellektüeller "ileri bir modern öğretim görmüş ve normal olarak
bu öğretime bağlı olan eğilim ve niteliklere sahip bütün şahıslar"ı
kavramaktadır. Bu tanım gelişmiş ülkelerdeki aydınlar için yapıla
bilecek bir tanıma kıyasla daha geniş bir nitelik taşımaktadır. Ancak
Shils'in de belirttiği gibi, "yeni" gelişmekte olan ülkelerde öğrenim
görmüş aydın sınıf içindeki farklılaşma sınırlıdır. Bu vasıflar,
bir
yandan söz konusu sınırlı farklılaşmayı ve öte yandan entellektüel
sınıfı toplumun diğer kesimlerinden ayıran daha keskin tezatları belirtmek için yeterli bulunmaktadır " .

4 Edward Shlis, "lntellectuals'', International Encyclopedia of the
Social Sciences, The Macmillan Company and the Pres Prees, Vol.
7, 1968, s. 399.
5 Edward Shils, '"The Intellectuals in the Political Development
of the New States," World Politics, Vol. 12, April 1960, s. 332.
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Burada hemen belirtmeliyiz ki, söz konusu tanımları Türkiye
için değerlendirirken biraz dikkatli davranmak gerekecektir. Gerçekten yüzyıllardır bağımsızlığını korumuş bir ülke olan Türkiye birçok
yönlerden Asya ve Afrika'nm bağımsızlığına yeni kavuşan ve yeni
gelişmekte olan memleketlerinden farklı bulunmaktadır. Bir kere,
Türkler genellikle zengin bir yerli kültüre sahiptirler. Sivil bürokrasi, ordunun yüksek kademeleri ve aydınlardan müteşekkil üçlü bir
koalisyon bu ülkenin reform hareketlerinde daima öncülük etmiş
tir6. Gerek bu gruplar, gerek toprak sahibi aristokrasi (eşraf, v.b.) çok
kere mağrur ve kendinden emin bir tutuma sahip olagelmiştir. Ote
yandan, yerli kültürünün bütün hakim unsurlarına rağmen, Türkiye
yüzelli yılı aşan bir süre içinde Batı'nın bir takım temel siyasi ve hukuki kurumlarını benimsemiş bulunmaktadır. Bazı alanlarda ise bu
benimseme süreci hala devam etmektedir. Ancak, temel sosyal ve
ekonomik yapı incelendiği takdirde, Türkiye ile Asya ve Afrika'nın
yeni gelişmekte olan diğer ülkeleri arasında birtakım benzerlikler de
dikkati çekebilir. Bu sebeple, memleketimizi, bu çok yönlü değişken
lerin taşıdığı karmaşık karakteristikleri dikkate alarak Asya ve Afrika'nın yeni gelişmekte olan genç ülkeleri ile Batı ülkeleri arasında
bir yere oturtmamız gerekir 7 • Bu husus memleketimizdeki entellektüel grupların daha açık olarak tanımı konusunda bize yardımcı olabilir.
ı ~.
1

Entellektüelleri yazı ve konuşmalarındaki edebi güzellik ve incelik açısından değil de, kamu hayatında ifa ettikleri tesir ve nüfUz
6

W. W . Rostow, The Stages of Economic Growth, Cambridge. At
the University Press, 1961, s. 29.
Max F. Millikan ve Donald L . Blackmer, The Emerging Nations, Boston, Toronto: Little, Brown and Company, s. 29.
Toker Dereli, " The Development of Turkish Trade Unioni;:;m",
Cornell Üniversitesine sunulmuş Master of Science tezi, June 1964,
s. 58, 146. (Bu inceleme yeni gelişmeleri kavrayacak şekilde göz den geçirild ikten s•onra İ. Ü. İktisat Fakültesince ne şredilm iştir.
Bakınız: s. 44 ve 110, 240.)
7 Türkiye bu bakımdan daha çok Latin Amerika memleketlerine
benzemektedir. Ancak Latin Amerika kültürlerinin orijin bakı
mından Batı Avrupa 'ya daha benzer ·oldukları dikkate alınarak
bu ülkelerin siyasi ve hukuki kurumlar ve sosyal yapılariyle , herhalde Türkiye'ye kıyasla Batı'ya daha yakın bir mevkie yerleş
tirilmeleri gerekir.
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ve siyasi alandaki liderlik fonksiyonları bakımından tanımlarsak,
inceleyeceğimiz entellektüel grubun gerek miktarı, gerek kalitesi
değişmiş olur. Gerçekte böyle bir araştırmanın hacmi de geniş ölçüde entellektüelleri tarif ediş tarzımıza bağlı bulunmaktadır.
çeşitli kategorilerin ifa ettikleri fonksiyonlara bakarak, az
ülkelerde bunları da entellektüel saymamız gerekecektir.
Bu itibarla memleketimiz bakımından yapacağımız bir entellektüel
tnnımı da Batı'da bu kavramla genel olarak kastedilenden daha
geniş olmak zorundadır. Gelişmekte olan yeni ülkelerin şartlarını
dikkate alarak entellektüellerin tanımını biraz geniş tutmamızı gerektiren bir sebep de, bu ülkelerde öğrencilerin özellikle siyasi bakıından oynadıkları aktif roldür. Gerçekten, üniversite öğrencileri
nin bir baskı grubu olarak siyasi otoriteler üzerinde yaptıkları etki
ve bu yoldan ülkenin sosyal ve ekonomik meselelerinde ifa ettikleri
fonksiyonlar günümüzün az gelişmiş ülkelerinde hissedilir derecede
önem kazanmıştır. Öte yandan, Batı'nm gelişmiş memleketlerinde
ve hatta bazı demirperde ülkelerinde dahi üniversite öğrencilerinin
siyasi faaliyetlere artan ölçüde katıldıkları görülmektedir. Gelişmiş
ülkelerde üniversite öğrencilerini memleketin siyasi ve ekonomik
meseleleriyle ilgilenip bir baskı rolü ifa etmeye iten sebepler şüp
hesiz ki farklıdır. Günümüzün yeni gelişmekte olan ülkelerinde siyaset ve amme idaresi alanlarında müşahade edilen aksaklıkları,
suiistimale meyleden iktidarları ve çok defa şartları yerine getirilmediği için gerçekleşmeyen
demokratik rejimi düzeltme ihtiyacı
gençliğin harekete geçmesini gerektirmekte, bu fonksiyonel ihtiyacı
karşılayacak kurum ve organların sınırlı oluşu ve hatta Batı'daki anlamiyle bazen hiç mevcut olmayışı üniversite öğrencilerini az gelişmiş memleketlerde bir baskı grubu olarak belirli siyasi fonksiyonlar ifa etmeye zorlamaktadır . Ancak, üniversite öğrencilerini

Çok

gelişmiş

8

Batı'nın gelişmiş

ülkelerinde üniversite öğrencilerinin siyasi bir
fonksiyonu ifa etmelerini gerektiren sebeplerin herhalde
bir hayli farklı olduğu muhakkaktır. Bir kere bu ülkelerde demokratik rejim kurum ve davranışlariyle bu hayli eskidir ve belli ölçüde etkinliğe sahiptir. Toplumda baskı rolünü oynayacak
çok çeşitli kurum ve organlar mevcuttur. Ekonomik ve sosyal gelişme makul ve optimum bir tatmin sağlayacak seviye ve olgunluğa genellikle ulaşmıştır. Bu durumda, ülkeler arasındaki bazı
baskı
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geniş

anlamda entellektüel kategorisine dahil ederken dikkatli olmak e bunların tümünün entellektüel sayılamayacağını belirtmek
gerekir. Bu gruba girebilmek için, üniversite öğrencisinin tahlilci
bir fikri faaliyete sahip olması, mevcut düzeni tenkidi bir gözle
değerlendirebilmesi ve fikirlerini az çok edebi ya da felsefi
bir
muhteva içinde belirtebilmesi gerekir. Mesele, araştırmamızın konusu bakımından ele alınırsa, üniversite öğrencilerinin sendikacılı
ğın ve işçi hareketinin doğuş ve gelişmesinde rol oynayan entellekfüel kaynaklar arasında doğrudan doğruya yeralmayacakları düşü
nülebilir. Bununla beraber, mesela memleketimizde 1963 sendikacılık ve toplu sözleşme mevzuatının temelini teşkil eden 1961 Anayasası dikkate alınırsa, bu belgenin doğuşunda 1960 siyasi değiş
meleri ve bu değişmeleri harekete getiren kuvvetler arasında üniversitelerin ve öğrencilerin oynamış oldukları hayati rolün, arka
planda da olsa, önemli bir etkisi olduğu anlaşılır. Kaldı ki, lisans
üstü ihtisas programları ve doktora çalışmaları da dikkate alındığı
ve üniversite öğrenciliği statüsü bu şekilde genişletildiği takdirde,
söz konusu kategorinin konumuz bakımından daha direkt bir önem
kazandığı görülür. Nitekim, üniversitelerimizin işçi-işveren ilişkileri,
sendikacılık ve iş hukuku gibi konuların okutulduğu çeşitli kürsülerinde hazırlanmış bulunan doktora tezleri konumuz bakımından
öı emli başlıca entellektüel kaynakları teşkil etmektedir.
Batı

ülkelerinde, özellikle işçi hareketinin ve sendikacılığın
ondokuzuncu asır ve yirminci asır başlarında önemli roller ifa ettiklerini gördüğümüz entellekt üeller geniş ölçüde burjuva
ve küçük burjuva gruplarına mensup olagelmişlerdir. Ancak, bütün
olarak dikkate alındıkları takdirde, entellektüellerin işverenler ya
da sanayi işçileri gibi belirli bir sınıf teşkil etmedikleri görülür. Entellektüeller özellikle bugün yeni gelişmekte olan ülkelerde sosyal
geliştiği

önemsiz farklara rağmen, öğrencilerin siyasete doğrudan katıl
malarını gerektiren şartlar az gelişmiş memleketlerdeki anlamiyle mevcut değildir. Günümüzde Batı'nın gelişmiş demokrasilerinde gördüğümüz öğrenci hareketlerinin sebepleri bu bakımdan
farklıdır. Bu hareketler çok defa ülkenin ekonomik ve sosyal temel yapısına yeni bir şekil vermek çabasından ziyade, öğrencilerin
eğitim sisteminin aksaklıklarının düzeltilmesi ile ilgili talepleriyle baş1.amış, bu arada özellikle A.B.D.'de memleketin iç ve dış
politikasının tenkit gayesine yönelmiştir.
Toker Dereli -
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yapının çeşitli

kesimlerinden gelirler. Faaliyetlerinin büyük kısmı
da çok defa birbirleriyle mücadele etmeye ve belki de kendilerinin
olmayan birtakım sınıf menfaatlerine şekil vermeye yönelmiştir. Bununla beraber, Schumpeter'in de belirttiği gibi, entellektüeller kendi aralarında bazı "grup tavırları" (group attitudes) ve "grup menfaatleri'' geliştirirler; öyle ki bunlar sayesinde çok kere "sosyal sı
nıf" kavramına uygun davranışlarda bulundukları görülür 9 •
Entellektüeller yüksek öğrenim görmüş fertlerin bütününden
ibaret bir topluluk olarak da tanımlanamazlar. Bu tanım entellektüel tipin en önemli özelliklerinin gözden kaçmasına sebep olur.
Bununla beraber, Schumpeter'e göre, yüksek öğrenim yapmış kişiler
potansiyel anlamda entellektüeldirler. Birbirine benzer bilgilerle
teçhiz edilmiş oldukları için de aralarında anlaşmaları kolaydır. Ancak yüksek öğrenimle elde edilmiş mesleklere mensubiyet de entellektüel tanımı için tek başına yeterli deği1dir 10 • Mesela, doktorlar ya

9

Joseph A. Schumpeter,
Capitalism, Socialism and Democracy,
Third Edition, New York: Harper and Brothers Publishers, rn50,
s. 146.
] O Gerçekten belirli yazarlar entellektüel tanımını yaparken,
bu
kavrama üniversite tahsili yapan herkesi dahil etmekte, ya da
Seymour M . Lipset'fo deyimiyle "ısanat, ilim ve din de dahil olmak üzere kültürün bütününü yaratan, dağıtan ve uygulayan"
bütün şahısları sokmaktadırlar. (Bakınız: Seymour M. Lipset,
Political Man, New Ymk: Doubleday and Company, Inc., 1960,
1960, .:;. 311). Böyle geniş bir tanımın birçok pratik avantajları
mevcut olabilirse de , kültür yaratma, dağıtma ve uygulama fonksiyonu dışında kalan, sayıca küçük, fakat fikri bir yaratıcı güçle
birtakım sembolleri harekete geçiren bazı şahısların konumuz bakımından önemli bazı karakteristiklerini aydınlatmadığı için üzerinde durmayacağız.
Entellektüelleri başlıca iki büyük kategori içinde inceleyen
ünlü Amerikalı sosyolog Robert K. Merton de '1entellektüel" kavramı konusunda oldukça geniş bir tanım yapmışdır. Ancak Merton'un özel incelemesi açısından, kendisinin de belirttiği gibi, daha dar ve belirli bir tanım yapmaya esasen lüzum bulunmamaktadı r. Bakınız: Robert K. Merton Sosical Theory and Social Structure, (Revised and Enlarged Edition) , The Free Press of Glencoe,
1957, s. 209. Merton'un gerek bu tanımına, gerek entellektüellerin bürokrasi içi ve dışı rollerine aşağıda, Herdeki paragraf ve
fasıllarda tekrar değinilecektir .
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da hukukçular kendi ihtisas alanları dışındaki konularda konuşma
dıkça veya yazmadıkça, bizim kastettiğimiz anlamda entellektüel
değillerdir. Ancak, entellektüel kavramı ile bu çeşit meslekler, özellikle hukuk, felsefe, iktisat, sosyoloji, edebiyat ve benzeri dalhirda
yüksek öğrenimle elde edilmiş meslek gurupları arasında yakın bir
ilginin varlığı da inkar edilemez. Bunun gibi, bazı meslekler, özellikle gazetecilik yapacağımız entellektüel tanımına oldukça uygun
ve yakın düşmektedir.
Edward Shils entellektüelleri "yaratıcıhk" açısından da incelemekte ve konuya şu açıklamayla girmektedir:
Entellektüel faaliyetler müesseseleşmektedir,
çünkü
kendileri yeter derecede kuvvetli ve derin entellektüel
alakalara sahip bulunmayan birçok kimseler, ya kendi zihni ve fizi:ki varlıklarının gereklerini tatmin etmek istediklerinden ya da entellektüellerin çeşitli kurumların ve
bir bütün olarak toplumun fonksiyonlarını tesirli şekilde
ifa edebilmesi için gerekli olduğuna inandıklarından, entellektüel esererlere ihtiyaç duymaktadırlar. ~n ilkel ve nisbi
olarak farklılaşmamış toplumlar bile, ihtisaslaşmış çok sayıda "rol"' e sahip olmasalar da, sanat ve yorum gücünde
ifadesini bulan entellektüel fonksiyonlara yer verirler.
Farklılaşmış toplumlar ise daha fazla ihtisaslaşmış entellektüel rollere ihtiyaç gösterir ve bu rolleri sağlarlar; söz
konusu roller, ferdin, ferdin mensup bulunduğu grubun ve
toplumun evren içindeki yerini tayin etmek, kötülükleri
yorumlamak ve bunları önlemeye çalışmak; otoriteyi meş
ru kılmak ve otoritenin sorumluluklarını tayin ve tarif
etmek; toplumun geçmişteki tecrübelerini . yorumlamak;
toplumun gelenekleri ve gerektirdiği vasıflar konusun da
gençliği aydınlatmak; t'Oplumun çeşitli kesimlerinde estetik ve dini uygulamaları kolaylaştırmak ve bunlara yön
vermek; tabiatın kontrol altına alınmasına yardımcı olmak
gibi hususları kavramaktadırıı.

Shils'e göre, fonksiyonel entellektüel rolleri doğuran eğilimler
veya ihtiyaçlar, aynı zamanda entellektüel yaratıcılığı da harekete
geçirirler. Kendileri "varlığın bu genel ve soyut kademesine doğ
rutlan doğruya ve verimli şekilde ulaşabilme güç ve kabiliyetine
11

Bakınız:

Shils, op. cit., s. 400.
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sahip olmayan kimseler, kesintili bir tarzda da olsa,· daha yaratıcı
entellektüeller tarafından ortaya atılan sembolik objelerle temasta
olmak ve bunlara katılmak ihtiyacını duyarlar." Bu şahıslar, tabir
caizse, entellektüel ürünlerin tüketicisidirler (mesela okuyucular,
seyirciler, v.s. gibi). Bu kategorideki kimselerin, bizim yapacağı
mız geniş tanım açısından bile entellektüel sayılması herhalde yerinde olmayacaktır. Geri kalmış ülkelerde entellektüel grubun kendi içinde ~nemli bir farklılaşmayı henüz gerçekleştirmemiş olması
nedeniyle, entellektüel ürünlerden faydalanan herkesi entellektüe]
(aydın) saymak eğilimine rastlanmaktadır. Böyle bir yaklaşınun ise
son derece geniş olacağı ve entellektüel kavramını karmaşık bir
hale getireceği ta bildir.
Burada önemli olan nokta, incelememizde amaçlarımıza uygun
ve özellikle az gelişmiş ülkeler ve bu arada Türkiye bakımından da
gerekli kriterleri kavrayabilecek kabul edilebilir bir "entellektüel"
· tanımına ulaşmaktır.

Yüksek öğrenim yapmış meslek sahiplerinin hepsi entellektüe]
sayılamayacağı gibi, akademik kariyere mensup herkes de, entellektüel değildir. "Entellektüel olabilmek için, bilim ve edebiyat
sahasında gerekli bir unsur olan zeka'dan (intelligence) ayrı ve ötede (belki de ona ek olarak) belirli bir olayın veya durumun ön planda dikkati çeken pratik yönlerinden ayrılabilme, rutin faaliyetleri
aşıp meselenin soyut yönlerini de düşünebilme, bir mesleğin ya
da işin pratik anlamda ifasını aşan daha geniş değerlere kendini
verebilme gücünün varlığı gerekmektedir." 12 Richard Hofstadter'e
göre "intellect, aklın kritik, yaratıcı ve tefekkür! (contemplative)
yönüdür. Zeka (intelligenc ) kavramaya, uygulamaya, yeniden düzenlemeye, intibak ettirmeye çalışır. Oysa (intellect) inceler, düşü
nüp tartar teori kurar, tenkit ve tahayyül eder." 13 Max Weber'in
politika dışında yaşayan kişilerle politika için yaşayan kişiler arasında yapmış olduğu aymm burada işimize yarayabilir. Aydınlar fikirlerin dışında değil, fikir için yaşarlar. Serbest mesleklerde ve eli12
13

Lewis A. Coser, Men of Ideas, A Sociologist's View, New York:
The Pree Press, London: Collier-Macmillan Limited, 1965, s. viii.
Richard Hoftadter, A,nti-intellectualism in Aıne.rican Life, New
York: Alfred A. Knopf, Inc., 1'963, s. 25'den nakleden ibid., s. viii.
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ğer birçok alanlarda birçok fertler somut problemlere somut cevaplar aramak peşindedirler. Oysa entellektüeller somut meselelerden
hareket edip somut çözüm tarzları getirme görevine ek olarak, bu somutlar aleminin ötesine geçmek, daha genel ve derinde anlamlar ve
değerler alemine nüfüz etmek eğilimindedirler.

Merlon'un gayeleri bakımından entellekktüel teriminin
çok
bir tarzda tanımı gerekmez. Merton, belirli kimselerin bilgi
geliştirme ve formüle etme gayesine kendilerini hasrettikleri oranda entellektüel sayılmaları gerektiğini belirtmektedir.
Bunların
faaliyetleri mesleki veya idari bir göreve yönelebileceği gibi, böyle
olmayabilir de. Bu nokta, Merton'a göre tayin edici bir faktör değildir. Stuart Mill'in Hindistan Şubesinde birçok yıllar çalışmış olması onun bir entellektüel olma vasfını ortadan kaldırmaz.
Burada Schumpeter'in yaptığı bir gözlemi belirtmek, bu konuda bir karışıklık ve yanlış anlamayı ortadan kaldırmak yönünden
faydalı
olacaktır. Ona göre, "nihayet bedeni faaliyetin karşıtı olarak fikri
faaliyette bulunanların hepsini entellektüel saymak, çok geniş bir
L;.ınım olacaktır ... Aydınlar söz ve yazı ile fikir dünyasına hükmeden kimselerdir. Onları benzer faaliyetlerde bulunan diğer fertlerden ayıran ölçü pratik görevlerde doğrudan doğruya bir sorumluluk taşımayışlandır. ' ' 1 5 Burada bir an durup aydınların işgal ettikleri belirli bir siyasi 'eya idari mevki dolayısiyle direkt sorumluluk taşıyabileceklerini kabul etmek gerekir; fakat onların entellektüel sıfat ve fonksiyonlarını bu sorumluluğun dışında tutmalı ..
yız. Herde de belirteceğimiz gibi, entellektüeller çok defa iktidar
mevkilerinin dışındadırlar; eya iktidardakiler gerekli istişari ve
teknik bilgileri sağlayarak bürokrasiler içinde bir danışmanlık rolü
ifa edebilirler; bu takdird dahi direkt bir sorumluluk söz konusu
olmayabilir. Ancak, bir entellektüelin, Stuart Mill gibi belirli bir
idari memuriyet görevi ifa etmesi mümkün olabileceği gibi, entelLektü eller daha ileri iktidar mevkilerini de işgal debilirler. Bir siyasi
parti veya sendika başkam entellektüel tanımına tamamen uygun
bir şahıs olabileceği gibi, hatta en yüksek kademede bir cumhurbaşkanı (Başkan Kenned y gibi), hem entellektüellik, hem de siyasi
açık

14

14
:5

Robert K. Merton, Social. Theory and Social Structure, Revised and
Enlarged Edition. The Free Press of Glencoe, 1957, s. 209.
Schumpeter, op. ci •., s. 147.
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veya idari iktidara sahip olma sıfatlarını şahsında toplamış olabilir.
Burada önemli görünen husus şudur: entellektüel kapasite ve fonksjyonlar, siyasi ve idari bir iktidarın icrası için gerekli bir şart değildir. Ancak, siyası ve iktisadi iktidar sahipleri entellektüel sıfat ve
fonksiyonlara -nadir hallerde de olsa- sahip olabilirler.
Yukarda da belirttiğimiz gibi, akademik kariyere mensup herkesin entellektüel sayılması d::ı. makul olmayacaktır. Burada "entellektüel" sıfatının bir şahsm varlığınm tümünü ilgilendirmediğini,
daha ziyade sosyal bir "rol' ü kavradığını belirtmemiz gerekir. Bu
rol, çeşitli mesleki rollerle iç-içe girebileceği gibi, bu mesleld rollerle hiçbir ilgisi bulunmayabilir de. Biz normal olarak öğretmen
ve profesörleri entellektüeller arasına katarız . Bu, makul bir tercih olabilir; ancak, bundan her öğretmen ya da profesörün bir en~
tellektüel olduğu anlamı çıkmaz. Öğretmen veya profesör, fikri faaliyetlerinin gerçek nileliğine bağlı olarak bir aydın olabileceği gibi.
olmayabilir de. Bir profesör bir ders kitabının muhtevasını aşıp
birtakım yorumlama ve uygulamalara geçmiyorsa, sadece o ders
kitabının muhtevasını talebelerine naklediyorsa, entellektüel değil
dir. "Gerçekte kendisi için başkaları tarafından hazırlanmış bir metni okuyan bir radyo spikeri nekadar entellektüelse, böyle bir profesör
de o kadar entellektüeldir." 16 •
Enlellektüeller fikri faaliyetleriyle toplumun temel yapı ve deolarak meşgul olmak eğilimindedirler. Onlar, ahlak standartlarını geliştirmeye ve anlam taşıyan genel sembolleri
yaşatmaya çalışan, belirli bir toplumu ifadeye yarayacak eğilimleri
ortaya çıkaran, bunlara rehberlik den ve şekil veren kimselerdir .
Entellektüeller olayların ve kurumların m vcul durumlariyle tatmin olmayan, belli bir anın gerçeklerini daima daha yüksek ve daha geniş gerçekler açısmdan görmeye çalışan şahıslardır. Onlar
kendilerine akıl ve muhakeme, adalet ve gerçek gibi soyut fikirlerin savunucusu ;iş hayatında Ye iktidar mevkilerinde çok defa küçümsenen veya ihmal edilen ahlak standartlarının koruyucusu göziyle bakarlar.
ğerleriyle devamlı

Meselelerin uygulama yönü ile meşgul olan kimselerin, pratik
gayelerine karşılık, entellektüeller zeka oyunlarından zevk alırlar .
15

Merton, op. cit., ss. 209-210.
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Genel olarak entelleklüel faaliyet, belirli bir gayenin gerçekleşme
sini sağlayacak bir vasıta olmayıp bizatihi manevi tatmin sağlayan
bir değer vasfını taşımaktadır. Belirli gayelere ulaşmak için tayin
edilmiş araçların muntazam ve metodik şekilde seçilmesi ve uygulanması yönündeki zihru bazı faaliyetler ~'teknisyen" tipli kimselerin çalışma alanını teşkil eder, oysa "entellektüel" tip bu çeşit rutin faaliyetleri çok defa arka plana atmak eğilimini gösterir. (Bununla beraber, resmi görevi icabı "teknisyen" tipde fonksiyonlar .
ifa eden birçok entellektüel söz konusu olabilir.) Ancak, aydını daima bir hayal aleminde yaşayan, realiteden uzak kişi olarak düşün
mek de herhalde doğru olmayacaktır. Aksine toplumda m,e vcut somut ve reel birçok probleme yakından eğilip bun'l ar üzerinde düşünmedikçe ve yazmadıkça, aydın kişi esasen üzerinde işleyebilece
ği bir alan ve malzeme bulamaz; bu sebeple de entellektüel rol ve
fonksiyonlarını ifa edemez. Bu açıklamalarımızla belirtmek istediğimiz ana husus, bizatihi fikrin entellektüel için taşıdığı değerdir.
Fikir entellektüel için sırf bir araç olmaktan ötede, bizatihl ve niha\
bir değer taşımakta, adeta bir hedef olmaktadır. Fikir oyunlarından
zevk alışları ve çözümü gereken pratik meseleleri bazen arka plana
atabilişleri, entellektüellerin, entellektüel olmayan uygulamacılara
kıyasla daha mütecessis, fikirler dünyasına tamamen ve derinden
bağlı kişiler olduklarını doğrulamaktadır. Fikre bu eksiksiz v~ derin
bağlılık, entellektüelin değer sisteminin en önemli unsurunu teşkil
etmektedir. Entellektüeller fikirlere ve fikir alemine diğer fertlere
kıyasen daha büyük bir önem verirler. Bu ciddiye alış sayesinde,
entellektüel olmayan şaluslarca ancak belli belirsiz bilincine varı
labilen, - bazen de hiç anlaşılamayan- bazı menfaat ve istekleri,
belirli ifadeler şeklin e sokmaları, genel kategoriler haline çevirmeleri mümkün olur. Karl Mannheim'in deyimiyle, enlellektüeller
menfaat çatışmalarmı fikir ça.tışması haline sokarlar 1 7 ve gizli kalmış huzursuzluk ve tatminsizlik kaynaklarını ortaya ç ıka rarak toplumun kendi kendisini daha iyi tanımasını sağlarlar.
Entellektüelleri toplumun diğer kategorilerinden ayıran önemli
bir özellikleri, takındıkları kritik tavır ve vaziyet alışlardır. Gerçekte, bir toplumun çeşitli ke~imlerinde gayelerine varmak için fik17

Karı Mannheim, IdeoJo.g y and Utopia., New York: Harcourt, Bracc
and World, Inc., 1936, s. 142'den naklen Coser, op. cit., s. x.
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ri bir vasıta olarak kullanan çeşitli gruplar mevcuttur. Belirli meselelerde uzmanlaşmış "teknisyen" tipli kimseler, siyasi propagandistler, çeşitli serbest meslek mensupları da genellikle kabul edilmiş fikirlerden hareket eder, bunlar üzerinde faaliyet gösterirler.
Bu kimseler söz konusu fikirlerin doğruluğu üzerinde, bunların hangi şartlar altında geçerli, hangi şartlarda geçersiz oldukları konusunda münakaşa etmedikçe, bu fikirleri en azından ve kendi açıla
rından yorumlama yoluna gitmedikçe, bizim kastettiğimiz anlamda aydın sayılamayacaklardır. Aydınlar zamanın ve çevrenin kabule şayan görüp benimsediği fikir ve faraziyeleri incelemek, yorumlamak ve tenkit etmek eğilimi içindedirler.
Aşağıdaki

paragraflarda aydınları çeşitli kriterler ve gayeler
kategorilere ayıracağız. Orada da görüleceği gibi,
tarihte ve bugün entellektüeller mevcut düzeni ve iktidarı tenkit
eden, belirli ölçüde değiştirmeye ya da tamamen ortadan kaldır
ma ya çalışan kimseler olabilecekleri gibi, mevcut düzen ve iktidarı
esas itibariyle muhafaza eden, bu düzen ve iktidarın meşruluğunu
ispatlamaya çalışan kimseler de olabilirler. (Buna az çok paralel
bir ayırım devrimci entellektüel1er ve muhafazakar entellektüeller
arasında yapılacaktır.) Fakat belirli bir düzen veya iktidarın muhafazası ve meşruluğunun ispatı için girişilen çabalarda, entellektüeli aynı gayeyi taşıyan diğer zümrelerden ayıran kriter, yine fikre
fikir olarak değer vermek, her belirtileni gerçek olarak kabul etmemek, devamlı olarak bir yorum ve tahlil faaliyetinde bulunmaktır. Görüldüğü gibi, en muhafazakar kategorisinde dahi,
entellektüel sıfatının kazanılabilmesi için gerekli en önemli şart, asgari
bir tahlil ve yorum gücüne ~ lıip bulunmak ve maıitık1 bir temele
d ayalı kritik bir tavır takmabilmcl Lir.
açısından bazı

Entellektüeller olmadan modern bir kültürün varolabileceğini
Bugün özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde entellektüellerin halen işgal elmekt oldukları mevkileri, entelleklüeller
için gerekli olduğunu yukarda sıraladığımız karakteristikleri haiz
olmayan, sadece teknisyen ve uzmanlara özgü birtakım rutin faaliyetler ifa eden fikir işçileri (teknokratlar) devralsa, modern Batı
kültÜrleri muhtemelen gerileyip fakirleşecektir. Gerçekten, kurulu
ve rutin müessese, gelenek ve davranışları mantık! bir tahlil suzg;ecinden geçiren, bunlara bazen tümüyle meydan okuyan, bazen cie
düşünmek imkansızdır.
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bu müessese, gelenek veya davranışları belirli ölçüde değiştirmek ve
düzeltmek çabası gösteren entellektüel unsurların biran için yokolduklarını farzetsek, demokratik Batı kültürleri canlılık ve dinamizminden, kuşkusuz çok şey kaybedebilecektir. Batı demokrasilerine
özgü plüralizmden esas itibariyle yoksun, faşist ya da totaliter komünist düzenlerde dahi, yeni düzenin eski kurum ve geleneklere
karşı meşruluğunu ispatlamak çabasında entellektüel
kaynaklar
önemli fonksiyonlar ifa ederler. Ayrıca, belirli bir devrenin geçmesinden sonra, genellikle yeni rejimden tatmin olmayan, fakat özellikle bu rejimlerin kendi savunucuları dışındaki bütün fikir akım
larını susturmak ve baskı altına almak eğilimine başkaldıran entellektüel kaynakların varlığı dikkati çekmektedir. Başda Sovyet
Rusya olmak Üzere birtakım demirperde ülkelerinde zaman zaman
görülen liberalleşme hareketinde, şüphesiz bu çeşit entellektüellerin takındıkları kritik tavırların rolü büyük olmaktadır 18 •

2.

Gelişmekte Ola n Ülkelerde Aydmlarm Tan ım ı

Üzerinde duracağımız bir nokta da, faslın başında değindiği
miz, "entellektüel"in gelişmiş Batı demokrasileri için yapılacak tamını ile halen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki entellektüel kategorilerinin farklılığı hususu ile ilgili bulunmaktadır. Daha
önce de belirttiğimiz gibi, Batı demokrasileri için yapılacak bir

18

Bu çeşit ülkelerde bir kısım entellektüellerin daha çok edebi alanda yazarak ve konuşarak mevcut düzeni çeşitli yönlerden tenkit
edebilmelerinde şüphesiz entellektüellerin tahlil ve tenkit eğili
minden bağımsız başka faktörlerin rolü vardır . Zamanla artan refah, s<0ğuk harbin şiddetini kaybetmesi ve Doğu ile Batı arasında
ki yakınlaşma gibi genellikle bilinen sebepler bu ülkelerde bir ilberalleşme akımının doğmasını kolaylaştırmış ve bunun sonucunda da entellektüellerin tahlil ve tenkit eğilimi için daha uygun bir
çevre doğmuştur. Ne var ki, bu liberalleşmeye yolaçan iç baskılar
arasında entellektüellerin önemli rolü herhalde inkar edilemez.
Nitekim, söz konusu liberal atmosfer ancak nisbi ve sınırlı bir
tenkit hürriyetine yervermekte, sistemin temel nitelikteki değer
ve unsurlarını tenkitte ileri giden yazarlar geniş ölçüde baskıya
maruz bırakılmaktadır. Bu baskı ve tehditlere rağmen kendisini
hissettiren direnme gücü, entellektüellerin fikri çatışma ve tenkide
birer değer olarak ne kadar önem verdiklerini göstermektedir.
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entellektüel tanımı az gelişmiş ve gelişmekte olan yeni ülkeler için
oldukça dar bir mahiyet taşıyacaktır. Batı'da öğretim imkanlarının
gelişip geniş halk kütlelerine yayılması ile öğrenim görmüş kütle
büyümüş, zamanla bu kütle içinde bir çeşit farklılaşma olmuş ve
yukarda belirttiğimiz vasıfların birçoğuna uygun, kendine özgü entellektüel bir zümre doğmuştur. Böyle olunca, yapılan bazı tanım
larda da görüldüğü gibi (mesela güzel ve edebi bir üslUba sahip
olmak, somut meselelerden soyut fikirler dünyasına yükselebilmek,
kabul edilmiş fikirler ve görüşler ötesinde tahlil, yorum ve tenkitler yapabilmek gibi) çok unsurlu ve çok taraflı entellektüel tanım
larına gidilmiştir. Şüphesiz, entellektüel sayılabilmek için gerekli
şartlar böylece çoğaltılınca, entellektüel kütlenin hacmi de daraltılmış olur. Yeni gelişmekte olan ülkelerde ise öğrenim görmüş grup
önemli ölçüde farklılaşmaya henüz sahne olmamıştır. Söz konusu
ettiğimiz unsurların birçoğuna Batı ölçüsünde sahip bulunmayan
(mesela Batı'nm öğretimde sağladığı geniş imkanlar sebebiyle çok
rafine ve soyut seviyede düşünebilen Batı entellektüel tiplerine nazaran, nisbeten daha vulgarize kademede faaliyet gösteren, bazen
hatta Batılı entellektüel tiplere kıyasla doğmatik kalan) kimseleri
de az gelişmiş toplumların şartları içinde ve söz konusu kişilerin
bu toplumlarda ifa ettikleri fonksiyonlara bakarak entellektüel saymamız gerekecektir.
Tanım

meselesinin milli kültür bakımından da ayrı bir önem
burada belirtebiliriz. Daha, sonra da açıklayacağımız gibi, az gelişmiş ülkelerde entellektüellerin en önemli motiflerinden
biri, ''sosyal değişme yaratmak" arzusudur. Entellektüelin toplumda sosyal ve ekonomik değişmeleri gerçekleştirmekte birtakım kişi
sel çıkarları, mesela liderlik arzu ve ihtirası söz konusu olabileceği
gibi, bu çeşit motifler mevcut olmayabilir de. Diğer bir deyişle,
entelleüktel sosyal değişmeleri gerçekleştirmek hedefi peşinde tamamen idealist motiflerle koşmakta olabilir. Bu nokta şu andaki
gayelerimiz açısından önem taşımamaktadır. Onemli olan, az gelişmiş ülkelerde entellektüel sayılan kimselerin büyük bir çoğunluğu
nun az veya çok ölçüde sosyal, politik ve ekonomik değişmeleri
gerçekleştirmek hedefi peşinde olduklarıdır. Meseleye bu açıdan bakınca, az gelişmiş ülkeler aydınlarının hemen daima mevcut iktidarları ve kurulu düzeni az veya çok ölçüde tenkit "rolü" oynadıktaşıdığını
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lan dikkati çekmektedir. · Bu "rol' , onlar için büyük ölçüde i;inde
yaşadıkları kültür tarafından tayin edilmektedir. Bu anlamda entellektüel "sosyal değişme" yaratmaya yönelmiş bir çeşit aksiyon
adamı olarak da görülür. Oysa Batı kültürlerinin bazılarında, mesela A.B.D.'de entellektüel genellikle tamamen soyut fikirler alemin- ·
de yaşayan, realiteden uzak ve fikirleri pratik alanda bir işe yaramayan kimse telakki edilir. Bu görüş A.B.D.'de aksiyona dönük
entellektüel akımların kuvvetlenmesiyle belki zayıflıyorsa da, hiç
olmazsa yakın bir geçmişe kadar toplumun büyük bir kısmı tarafından paylaşılmaktaydı. Mesela, Stevenson'un, başkanlık için mücadele ederken aleyhinde rol oynayan en kuvvetli faktörlerden birisi, taşıdığı "entellektüel" etiketti. Aynı etiketin başkanlık seçimi
mücadelesinde Kennedy kardeşlere karşı da toplumun entellektüeli
realiteden uzak ve pratik çözüm tarzları getirme kabiliyetinden
yoksun kimse olarak gören kesimi tarafından aleyhde bir propaganda faktörü olarak kullanıldığı bilinmektedir. Amerikan toplumunun
büyük kısmı için geçerli olduğu gibi, diğer bazı kültürler de entellektüeli "değişme" ve aksiyon yaratma gücünden yoksun kişi olarak görebilirler.
Az gelişmiş ülkelerin bazılarında da "entellektüel" sıfatının daha çok nisbeten dar anlamda kullanıldığı görülmektedir. Mesela,
bir sosyal bilim adamınm müşahedelerine göre, " Penı'da , entellektüel sıfatını, ülkenin sosyal, politik ya da ekonomik değişimi
ile doğrudan doğruya ilgili olmayan şiir, tarih ve benzeri konulardaki çalışmalarından alan birçok entellektüel mevcuttur." 19 Bu görüş başlangıçta Latin Amerika ülkeleriyle ilgili olarak Ellison'un
verdiği tanıma da uymaktadır. Ote yandan, yine bazı Latin Amerika ülkelerinde ve diğer gelişmekte olan birçok memlekette, ülkenin
sosyo-ekonomik ya da politik değişimine yönelmiş disiplinlerle veya olaylarla meşgul olan kimselere entellektüel sıfatının verildiği
görülmektedir. Bu ülkelerde sosyal, politik veya ekonomik sorun larla meşguliyet ve bu alanlarda "değişme" yaratmak çabaları entellektüel faaliyet sayıldığı halde, bunların bilimsel bakımdan ve-

19

Profesör Lawrence K. Williams ' ın ifadesi, özel mektuplaşma, (New
York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University), Ekim 25 , 1966.
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rimli olmaları veya bilimsel sa) ılmaları gerekmeyebilir. Bu konuda
oldukça geniş ve az gelişmiş ülkelerin şartlarına uygun düşen bir
tanım, Israil aydınları için söz konusu edilebilir. Israil'de "entellektüel" bilgili, parlak zekalı, yaratıcı güce sahip, fakat aynı zamanda günlük pratik meseleleri de halledebilen şahıslara izafe edilen bir sıfattır. Entellektiıiel güzel yazıp konuşan, edebi üsluba sahip bir şahıs da olabilir. Ne ar ki, onun bu vasfı veya yeteneği entellektüel sıfatmın kazanılması için mutlak şekilde gerekli bir şart
değildir.

Görüldüğü

gibi, entellektüel tanımı için kültiir de başlı başına
bir tayin edici faktör olmaktadH. Bütün bu değişik yönleri dikkate
alındıkta, acaba bn incelemede takip ettiğimiz gaye bakımından
kabul edilebilecek bir "entellektüel" tanımını nasıl yapabiliriz? Burada dikkate almamız gereken unsurlardan önemli biri de, herhalde
bu çalışmanın konusu olmak gerekir. Araştırma, entellektüellerin geli~miş Batı ülkelerinde işçi hareketi ve özellikle sendikacılığ.m teşekkül
ve gelişmesini etkilemedeki rollerini ana hatlariyle belirttikten sonra,
y!ne entellektüellerin bu defa az gelişmiş bir ülke olarak Türkiye'de
sendikacılığın ve endüstriyel ilişkiler sisteminin teşekkül ve geliş
mesindeki rollerini aydınlatmaya çalışmakta, bu arada imkan nisbetinde diğer az gelişmiş ülkelerden de örnekler vererek bu ülkelerle Türkiye arasındaki fark ve benzerlikleri ortaya çıkarmak gayesini gütmektedir. Dikkatimizin toplanacağı nokta entellektüellerin "sendikacılık ve sınai münasebetler sisteminin teşekkül ve gelişmesine etkisi" olduğuna göre, entellektüel tanımımızı gerek Batı ülkeleri için, gerek Türkiye'yi de kavrar şekilde az gelişmiş memleketler için bu etkiye ahip kategori! rin ortak özelliklerini belirtecek biçimd yapmalıyız. Ayrıca, bu kitapta sendikacılığa ve endüstriyel ilişkiler sistemine dışardan etki yapan, bağımsız tipteki
aydınlara (akademisyenler, gazeteciler, politikacı
entellektüeller,
v.s.) ek olarak, bizatihi s ndikalar tarafından istihdam edilen, senclikalar içinde sendikaların çeşitli fonksiyonları için çalışan, Merlon'un "bürokratik" 0 2 , Wilensky'nin "teknisyen" tipli entellektüel2 1
olarak vasıflandırdığı özel ve belirli bir kategori üzerinde de durul20
21

Merton, op. cit., s. 211.
Harold L. Wilensky, Intellectuals in Labor Unions, The Free Press
Publishers, Glencoe; Illinois, 1956, özellikle ss. 151-159'a bakınız.
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duğuna

göre, yapacağımız tanımın bu çeşit entellektüelleri de kavraması gerekir. Bu duruma göre, araştırmamızda izlediğimiz gayeler bakımından çeşitli entellektüel tiplerin asgari ortak özelliklerini
aksettiren kollektif bir portre çizmemiz gerekmektedir. Dolayısiyle
yapacağımız tanım, entellektüel kavramını Türkiye ve az gelişmiş
ülkeleri dikkate alarak biraz geniş tutmak kaydiyle, bu ortak özelliklerin belirtilmesi şeklinde olacaktır. Bunları ayrı noktalar halinde sıralayalım. Bu sıralama yukardan beri verdiğimiz izahların da
bir bakıma özeti olacaktır.
1 - Entellektüel kavramı ıçın en önemli vasıf, herhalde genellikle benimsenmiş ve kabul edilmiş fikirleri, görüşleri, izah tarzlarını veya varsayımları tahlil ve tenkit edebilme gücü, bunlara
bir~eyler katabilme veya hiç olmazsa bu fikikleri, görüşleri, izah tarzlarını veya varsayımları yorumlayabilme kabiliyetidir.

2 - Özellikle az gelişmiş ülkelerde aydın sıfatının kazanıla
bilmesi için gerekli bir başka vasıf, toplumun temel yapısı, meseleleri veya değerleriyle devamlı olarak meşgul olmak, belli başlı sos~
yal, ekonomik ve politik meseleler karşısında kritik bir tavır takı
nabilmek ve vaziyet alabilmektir. Şüphesiz, bu vaziyet alışın ve
tenkidçi bir tavH takınabilmenin kişiden kişiye derecesi ve dozu
değişebilir. Hatta, entellektüel tanımı için gerekli bütün şartları haiz
bulunan belirli bazı şahıslar esas itibariyle kurulu düzenin muhafazası gayesine bağlanmış oldukları halde, bu düzenin
aksayan
yönlerini düzeltmek, belirli ölçüde de olsa bazı reformlar yapmak
çabasını gösterdikleri ve bu meselelerde kritik bir tutuma sahip
oldukları oranda cntell ktüel sayılacaklardır. (Kurulu düzenlerin
ve iklidarların meşruluğunu ispatlamaya çalışan, ancak bu arada
belirli ölçüde bir tahlil ve Lenkil gücü de gösteren bu kalegoriyi biz
incelememizde "muhafazakar entellektüeller" olarak isimlendireceğiz.)

.'3 - Yukardah iki vasıfla bir bakıma ilgili bulunan bir başka
özellik de, entellektüelin soyut düşünebilme gücüdür. Gerçekten,
bir şahıs somut meselelerin ötesine geçip soyut tahliller yapabilmek
yeteneğine sahip olmadığı takdirde, pratik meselelerin çözümünde
mamız mümkün olmayacaktır . Bundan, pratik meselelerin çözünekadar güçlü olursa olsun o şahsı entellektüel kategorisine sok-
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münden elde edilecek değerlerin küçümsenmesi anlamı çıkarılma
malıdır. Kaldı ki, (yukardaki satırlarda Israil'i zikrederken de be\irttiğimiz gibi), pratik bir zekaya sahip bulunmak, somut ve soyut
kavramlar arasında devamlı olarak ilişkiler kurabilmek, birçok kültürlerde entellektüel vasfının kazanılabilmesi için gerekli bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, somut olaylar arasında da bağlar kurabilmek entellektüel s1fatının kazanılması için gerekli bir şart olarak
görülmekle beraber, yeterli ve yegane faktör sayılmamaktadır. Bunun ötesinde, soyut kademede zihni faaliyet gösterebilmek de gerekmektedir.
Bu üç şart "entellektüel" sıfatının kazanılabilmesi için gerekli
asgari nitelikleri teşkil etmektedr. Bunların dışında yaptığımız tanım için mutlak anlamda gerekli bulunmayan fakat çok kere enteilektüellerin ortak özellikleri arasında zikredilen veya dikkati çeken bazı hususlar üzerinde de yeniden ve kısaca durmamız uygunı
olacaktır.

öğrenim görmüş olmak, entellektüel sıfatının
için gerekli bir şart değildir. Ancak, bütün yüksek
öğrenim görmüş fertler, potansiyel anlamda entellektüellerdir. Ne
var ki, bu sıfata hak kazanabilmek için ukarda zikrettigirniz özellikleri taşımaları gerekir.

1. Yüksek bir

kazanılabilmesi

Bazı

yazarlar, ileri bir modern öğretim görmüş ve bu öğretime
alaka ve niteliklere sahip bütün kişileri entellektüel saymaktadırlar. Bu, Batı'daki entellektüel tanımına kıyasla biraz daha geniş olmakla beraber, formel ve yüksek bir öğrenimin gerekli olduğu
intibamı yarattığt için, biz bu tanımın biraz dışına çıkmayı uygun
bulduk.
bağlı

Yine siyasi veya idari bir sorumluluk taşımak, entellektüel
için gerekli değildir. Entellektüeller siyas1
veya idari sorumluluk taşıyan bir mevkide bulunabilecekleri gibi,
bu~unmayabilirler de. Böyle bir sorumluluk taşıdıkları takdirde bunun gerektirdiği şartları entellektüel sıfatından ayrı tutmalıyız.
2.

sıfatının kazanılabilmesi

3.
ğildir.
sıflara

lar.

Bunun gibi, meslek! "rol"de entellektüel sıfatı ile ilgili deDoktorlar, hukukçular, iktisatçılar, yukarda sıraladığımız vasahip olmadıkları takdirde, entellektüel sıfatını kazanamaz-
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4. Gerek söz, gerek yazı olarak güzel bir ifadeye ve üsluba
sahip bulunmak da yine entellektüel sıfatının kazanılması ıçın
mutlak anlamda gerekli değildir. Edebi bir üslup, entellektüel sı
fatını pekiştiren, kuvvetlendiren bir etki yapabilir; ancak mutlaka
gerekli ve tek başına yeterli değildir.
Buraya kadar belirttiklerimizi dikkate alarak, "entellektüel"
(aydın) tanımını kendi açımızdan şöyle yapabiliriz: Entellektüeller,
somut olayların üstüne yükselebilip soyut kademede düşünebilen,
toplumun temel yapısı, meseleleri ve değerleriyle meşgul olup baş
lıca sosyal, ekonomik ve politik gelişmeleri eleştirebilen, genellikle
kabul edilmiş görüşleri, izah tarzlarını, varsayımları tahlil ve tenkit edebilme, bunlara birşeyler katabilme veya hiç olmazsa bu görüşleri, izah tarzlarını veya faraziyeleri yorumlayabilme gücüne sahip bulunan kimselerdir. Entellektüel sayılabilmek için formel bir
öğrenim görmüş olmak şart değildir. Edebi üslup, mesleki sıfat ve
roller, siyasi ya da idari sorumluluklar, entellektüel sıfatından ayrı
tutulmalıdır.

Batılı yazarların belirttiği

gibi, gelişmiş Batı ülkelerinde aydın
içinde belli ölçüde bir farklılaşma olmuştur. Oysa, az geliş
miş ve yepi gelişmekle olan memleketlerde böyle bir farklılaşma
genellikle söz konusu değildir. Bu yüzden, Batı'da entellektüllerin
kendi aralarında geliştirmiş bulundukları "grup tavırları" daha belirli olduğu halde, az gelişmiş ülkelerde bu çeşit az çok kristalleş
miş grup tavırlarına 'e normlarına rastlamamız daha güçtür.
sınıf

Yukarda enteliektüel

sıfatının

kazanılabilmesi

için gerekli olduğundan bahsettiğimiz
asıflar, şüphesiz bir durumdan diğerine
belirli ölçüde değişen bazı genellemelerdir. Bu vasıflar her aydın
da aynı derecede veya dozda mevcut olmayabilir. Bunun gibi, belirli şartlar altmda açıklamaya çalıştığımız vasıflara her baktmdan
sahip görünen bir kişi, siyası bir iktidara ya da mesela bürokratik
bir yönetime tabi bir teknisyen durumuna girince, bu vasıflardan
hiç olmazsa belirli ölçüde vazgeçmek ya da vazgeçmiş görünmek
mecburiyetini duyabilir. Bu noktaya ve ilgili diğer konulara önümüzdeki fasıllarda değineceğiz.
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3. Aydmlarla İlgili Bir Tipoloji
Entellektüelleri belirli kriterler açısından belirli gruplar içinde
topla):abiliriz. Bu kriterler, entellektüellerin orijinleri, diğer bir deyişle, mensup bulundukları sosyal sınıflar; hakkında yazdıkları ve
konuştuklan, geniş anlamda alınmak kaydiyle kendileriyle ayniyet
(özdeşlik-identification)
kurdukları gruplar (mesela işçi sınıfının
bütünü veya sadece sendikacılık, işverenler, toplumun bütünü);
mesleki bağlar · ve çalışma alanları, toplumda iktidarda veya muhalefette bulunmaları gibi hususlar olabilir.
Mensup bulunduklan sosyal sınıflar bakımından entellektµelleri sınıflandırmak oldukça güçtür. Yukarda da belirttiğimiz gibi,
entellektiİeller belirli bir sosyal sınıfa mensup değildirler. Bu günün
gelişmiş Batı ülkelerinde gerek işçi hareketi ile meşgul olan ve
sosyal meseleyi benimseyen, gerek işverenlerin ve egemen sınıfla
rın ideolojisini yapan entellektüellerin büyük kısmı itibariyle orta
smıfa ve daha çok bu sınıfın küçük burjuva kesimine mensup bulundukları bir gerçektir. Bununla beraber, Schumpeter'in de belirttiği
gibi ,enteliektüeller çeŞitli sosyal sınıflara mensupturlar; sosyal hayatın çeşitli kesimlerinden gelirler 2 2 • Görmüş oldukları benzer eği
tim ve paylaştıkları ortak değerler dolayısiyle bir takım grup atitüdleri ve gurup davranışları geliştirdikleri için, genellikle bir "sosyal grup" teşkil ederler. Fakat, bu grup hiçbir zaman sosyal bir sı
nıf teşkil etmez ve çeşitli sosyal sınıflarla kesişen, iç-içe giren bir
nitelik taşır.
Bugün gelişmekte olan ülkelerde de durumun pek farklı olmagörüyoruz. Mesela Latin Amerika entellektüllerinin büyük
bir kısmının sosyal orij~ni orta srnıfdır. Bunların bir kısmı hala
aristokrasiye mensuptur; sınırlı bir kesimi ise yeni yeni nisbeten daha mütevazi ailelerden gelmektedir. Ancak, çoğunluk orta sınıfda
toplanmaktadır. Carlos M. Rama isimli ve Uruguaylı bir yazar, Latin Amerikalı entellektüellerin, bütün osyal sınıflara özgü unsurlar taşıdıkları için, sosyal sınıf kayramını aşan (supra-class) bir bahiyet taşıdıklarını, bununla beraber orijinlerinin esas itibariyle şe
hirli orta sınıf olduğunu belirtmektedir. 2 Latin Amerika kültürleridığını

7{

22
23

Schumpeter, op. cit., s. 146.
Morris, op. cit., s. 27.
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ni inceleyen Amerikalı yazarların çoğu da bu goruşu doğrulamak
tadır. Meseleyi Türk entellektüelleri açısından düşündüğümüz takdirde, memleketimizin de geniş ölçüde Latin Amerika'daki duruma
benzediğini ifade edebiliriz. Ancak, belirtmek gerekir ki, Türk aydınları sosyal orijin bakımından daha karma ve daha belirsiz bir
nitelik taşımaktadır. İlgili bahislerde de belirteceğimiz gibi, memleketimizde çeşitli tarihi nedenlerle hiç olmazsa 1950'lere kadar
Batı'daki anlamda bir burjuvazi mevcut olmamıştır. Esasen az gelişmiş ülkelerin ekserisinin ortak vasıflarından biri de, bu toplumlarda orta sınıfın zayıf oluşu, hatta Batı anlamında bir burjuvazinin bazen yok .denecek durumda bulunuşudur. Bununla beraber,
bazı düşünürlerin de belirttiği gibi, esas itibariyle sivil bürokrasiaydınlar ve subaylardan müteşekkil Türkiyeye özgü bir orta sınrll
mevcut olagelmiştir24 • Öle yandan , 1950'lerden bu yana gelişmeye
başlayan yerli burjuvaziye ve işçi sınıfının mevcudiyetine rağmen
Türkiye'de sosyal sınıflar yapısı henüz billilrlaşmamıştır; birçok içiçe geçmelerin varlığı söz konusudur. Aydın-sivil bürokrasi-ordu
üçlüsü de kesin bir ayırım değildir. Aydınlar, sivil bürokrasi ve ordu
saflarına dahil olabildikleri gibi (esasen çok defa memurlar ve subaylar geniş anlamda aydm kategorisi içinde görülmüşlerdir ve bu
telakki hala mevcuttur), yeni türeyen yerli burjuvazi ve hatta işçi
sınıfından da aydınlar çıkabilir. Batı'da,
özellikle oradaki tanım
açısından, entellektüellerin sosyal orijin bakımından herhalde bu
kadar geniş kategorileri kavramadığı iddia edilebilir.
Kaldı ki,
Mannheim'in belirttiği gibi Batı'da entellektüeller "sosyal hayatın
gittikçe daralan bir kesiminden çıkmaktadırlar." 2 ::; Entellektüel grup
daha keskin bir farklılaşmaya tabi olmaktadır. Oysa, bugün Türkiye'd diğer birçok az gelişmiş ülkede olduğu gibi, entellektüel grup
böyle bir farklılaşmaya henüz sahne olmamıştır. Bu sebeple de,
"entellektüeller daha çok orta smıfdan, orta sınıfın ü t, orta ya da
alt kesimlerinden ve mesela alt sınıfların şu tabakalarından gelmektedirler" şeklinde bir sonuca varmak güçtür. Neticede, entellektüelleri spekülatif de olsa sınıf orijinleri bakımından tiplere ayırma
mız mümkün değildir. Ancak gerektikçe ve imkan oldukça çeşitti
entellektüellerin sosyal sınıf orijinlerine atıfda bulunaDiliriz.
24
2f5

Yukarıda
Bakınız:

s. 15'e bakınız.
Morris, op. cit., s. 28.
Toker Dereli -
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Entellektüelleri bir de uğrunda çalıştıkları, yazıp konuştukları
ve kendilerini özdeş kıldıkları (identification) sosyal sınıflar veya
menfaat grupları bakımından sınıflandırabiliriz. Burada konumuz
bakımından önem taşıyan aydınların büyük bir kısmının kendilerini
işçi sınıfı ile bir gördüklerini, kendileri ile işçi sınıfının değerleri
ve meseelleri arasında bir çeşit özdeşlik kurduklarını belirtebiliriz.
Bazı entellektüeller de kendilerini işveren sınıfı ile özdeşleştirirler.
Ancak, belirtmemiz gerekir ki, işçi sınıfının değederini ve meselelerini benimseyen, işçiler için çalışan entellektüellerin her zaman
genel olarak "solcu" etiket altında tanımlanan doktrinlerin savunucusu olmaları gerekmez. Bunun gibi, işverenlere yakın bulunan,
işveren sınıfı için çalışan entellektüellerin de her zaman sırf işve
ren çıkarlarını savunan, genellikle "sağcı" etiket altında vasıflan
dırılan kimseler olmaları gerekmez. Bununla beraber, işçi sınıfının
değerlerini benimseyip kendisi ile işçi sınıfı arasında özdeşlik kuran entellektüellerin çoğunluğunun genel olarak -fakat değişen
dozlarda- "sol" temayüllü oldukları, işverenlere yakın veya onların çıkarlarını savunan ya da o çıkarların ideloojisini yapan entellektüellerin çoğunluğunun da "sağ" temayülü oldukları söylenebilir. Kendileri bu sıfatları benimsemeseler dahi, biz gerektikçe onlar için "sağ" veya "sol eğilimli" deyimlerinden faydalanacağız.
Burada her iki terim de ideolojik muhtevası açısından kullanılmak
tadır.

Bu ayırıma paralel olarak ikinci planda bazı iç sınıflamalara
gidilebilir. Şöyle ki, işçi sınıfı ile kendi arasında özdeşlik kuran entellektüeller geniş anlamiyle -siyasi işçi hareketi, sendikacılık hareketi, kooperatifçilik hareketi dahil olmak üzere- işçi hareketinin
bütününü hedef alan çalışmalar yapabilecekleri gibi, ilgi ve çalış
ma alanlarını mesela sadece sendikacılığa (sendikaların içinde bizzat çalışarak ya da sendikalar dışından yazarak veya konuşarak)
teksif edebilirler. Aynı şekilde, yazar, politikacı, v.b. tipdeki entelJektüeller işveren çıkarlarının savunucusu olabilecekleri gibi, bu
çeşit aydınlar bizzat işverenler için çalışan, yahut da hatta işveren
sendikalarında çalışan kimseler olabilirler. Ne var ki, biz bu kategorideki aydınlar üzerinde özel olarak duracak değiliz.
Yine bu ayırımla ilgili bir başka
"devrimci" entellektüeller olmak üzere

sınıflama
başlıca

"muhafazakar" ve
iki büyük grup için-
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de yapılabilir. Bı:ızı entellektüeller iktidarı ve iktidardaki hakim
grupları (mesela kapitalist bir düzende siyasi iktidarı ve işverenle
ri) tenkit eden k~mseler olabilecekleri gibi, mevcut düzenin meş
ruluğunu savunal), entellektüel sıfatının iktisabı için gerekli tahlil
ve tenkit gücüne sahip olmakla bera her siyasi ve iktisadi iktidarıJ1
ideolojisini yapap entellektüellere de rastlanabilir. (19. cu asır Avrupa liberalizminin savunuculuğunu yapan laissez-faire iktisatçıla
rı gibi). Birinci tipe genel olarak .-daha uygun btr terim bulamadığımız için- "devrimci" entellektüeller, ikinci guruba da "muhafazakar" entellektüeller ismini vereceğiz. Dilimizde "devrimci"
sözü genellikle açıklığa kavuşmuş değildir. Mevcut düzen üzerinde
mutedil sayılabilecek bazı reformların yapılmasını savunmak "devrimcilik" olarak nitelendirildiği gibi, kelimeye çok kere radikal ve
ihtilalci bir hava da verilmektedir. Biz kelimeyi en mUtedil şek
linden en radikal tiplerine kadar kurulu düzeni tenkit eden ve belli
ölçüde değiştirme amacını güden fikir akımlarının savunuculuğu
anlamında kullanacağız. Diğer bir deyişle bu incelemede "devrimci" sözü ile sadece "ihtilalci" veya "radikal" değişim taraftarı kastedilmemektedir.
Burada bir an durup, daha sonra kısmen yine değineceğimiz
bir kavrama işaret edelim. Bu, genellikle Sf~kin zümre, idareci (ha..:
kim) zümre ve bazen de intelli~entia karşılığı kullanılan elit kavramıdır. Biz burada elit kavramını Clar Kerr ve meslekdaşlarının kullandığı anlamda, bir toplumda sanayileşmeye önderlik eden, dolayısiyle siyasi iktidara da -vasıtalı şekilde de olsa- sahip bulupan
zümreler anlamında kullanacağız 26 • Bu anlamda entellektüellerle
elitler arasında bir ayırım yapmak gerekmektedir. Entellektüeller
(Fabian entellektelleri, Rusya örneğindeki ihtilalci entellektüeller
ve hatta milliyetçi liderlerin önderliğindeki sanayileşmede görülen
entellektüel tiplerinde olduğu gibi) iktidarda olabilirler. Bu anlamda
elitlerle entelleklüeller arasında adeta bir özdeşlik mevcuttur.
Kapitalist düzenlerde de, sayısı belki daha az olmakla beraber
kendileriyle burjuva elitleri arasında özdeşlik kuran entellektüeller
olabilir. Genellikle, ikinci kategoriye mevcut iktidarın sözcülüğünü
26

Bakınız:

Clark Kerr, John T. Dunlop, Frederick H. Harbison v~
Charles A. Myers, lndustrialism and lndustiral Man, Cambridg~
Massachusetts: Harvard University Press, 1960.
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yaptıkları ıçın

"muhafazakar" entellektüeller, iktidar elitlerinin dı
mevcut düzeni değiştirmek veya mevcut düzen yerine
kendilerince daha ideal bir düzen ikame etmek hedefi peşinde koşan entellektüellere "devrimci" entellektüeller denebilir.
şında kalıp

Ancak, entellektüellerin hep aynı gruplarla özdeşlik kurmadık
olarak belirli ve aynı gruplara bağlı kalmadıkları muhakkaktır. Bazı yazarlara göre, Latin Amerikalı entellektüeller, uzun
devreler dikkate alınırsa, kendilerini toplumdaki belirli gruplara
veya elitlere, diğer grup veya elitlere kıyasla daha fazla bağlamak
tadırlar. Bu Clark Kerr ve meslekdaşlarının gözlemlerine az çok
uymaktadır. Onlara göre, bütün dünyada entellektüeller "sanayileş
meye önderlik hususunda girişilen mücadelede kendilerini sosyal
bakımdan devamlı olarak hiçbir gruba bağlamazlar. Gerek siyası
eğilimli entellektüeller, gerek generaller bazen bir eliti, bazen de
başka bir eliti ve onun stratejisini benimseyebilirler ve benimsemektedirler..... Söz konusu entellektüeller çok çeşitli renklere bürünürler."27 Bununla beraber, belirli bir zaman devresi için (mesela 20-30 senelik devreler için )entellektüellerin büyük çoğunluğu
belirli bir sınıf veya gruba bağlı kalma, onun değerlerini savunma
eğilimi göstermektedir.
Bu husus ekseri Latin Amerikalı aydın
lar için söz konusu olabildiği gibi, birçok Kuzey Amerikalı entellektüellerin politik davranışı için de geçerlidir. (Türkiye'de de aydınların Atatürk'ün önderliğindeki elitlerle kendi aralarmda bir özdeşlik kuruluşları, daha çok bu elit zümrelerin değerlerini hiç olmazsa uzunca bir zaman için benimseyişleri gibi).
ları, devamlı

Entellektüellerin hangi sınıf ya da gruplarla özdeşlik kurdukinceleyen Kerr ve meslekdaşları, mes le i iktidar elitleri açı
sından ele alarak entellektüeJlerin her zaman iktidardaki elitlerle
yakın
işbirliği yapmadıklarım belirtmektedirler. 28
Aynı şekilde
Schumpeter de şu iddiada bulunmaktadır:
larını

27
~8

Kerr et al, Industrialism and lndustrial Man, op. cit., ss. 70-74 .
hallerde ve özellikle sanayileşmenin başlangıçtaki gelişme
safhalarında, entellektüeller ortaya çıkan sanayi toplumundan kopabilir, bu topluma yabancılaşabilirler. Tarihi olarak entellektüeller sanayileşmenin ortaya çıkardığı aşırı durumlara karşı doğan
protesto hareketlerinin çok defa ön saflarını işgal etmişlerdir. Orta sınıfın (burjuvazinin) önderliğinde sanayileşen ülkelerde, sana-

Bazı
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Kapitalist gelişme kendiliğinden bir işçi hareketi doBu işçi hareketi şüphesiz entellektüellerin yarattığı
birşey değildir. Fakat, işçi hareketi ile
entellektüellerin
birbirlerini bulmaları da şaşırtıcı değildir. İşçiler entellektüellerin liderliğini hiçbir zaman talep etmemişler, fakat
entellektüeller işçi hareketine ve sendikalara kendileri girip nüfuz etmişlerdir 2 9 •
ğurur.

Bu itibarla entellektüeller bir iktidar elitinin yakın bir müttefiki
olabilecekleri gibi, protesto ve reforma liderlik eden şahıslar olarak da karşımıza çıkabilirler. Ancak bugün birçok toplumları niteleyen ideolojik bölünme dikkate alınırsa, entellektüellerin çoğunun sadece mevcut iktidar elitlerini eleştirmekle kalmayıp, bunların temsil ettiği kurulu düzene temelden karşı çıktıkları ve bu düzeni ortadan kaldırıp iktidarı ihtilalle ele geçirme çabasında oldukları
görülür. Gerçekte, Roberto Michels ~ in belirttiği gibi:
Intelligentsia'nın

daima ihtilalci bir karaktere sahip
bu durumda vakıalara uymamaktadır. Entellektüeller kendi aralarında orijin, karakter, eğitim ve
teori bakımından farklılık gösterirler. Bir benzetme ile onlar bütün silahların ve bütün orduların subayları ve astsubaylarıdırlar. Herhangi bir devrin politikası incelendiğin
de, ihtilalci muhafazakar ve reaksiyoner partilerin hep er..tellektüellerin elinde olduğu ve bir anlamda entellektüellerin gayret ve çalışmalarının birbiriyle çeliştiği görülür 30
olduğu görüşü

Burada, tipoloji bakımından "devrimci" diye vasıflandırdığı
mız grup içinde de ikinci bir aymm yapmamız
gerekmektedir.
"Devrimci" kategorisini "ilerici' ' ve " radikal" olmak üzere başlıca
iki alt kategoride toplu yoruz. '·llerici" terimi ile burada AngloAmerikan literatüründeki "liberal" sözcüğünü kastetmekteyiz. Avrupa'da daha çok 19. cu asırda cari olan ve iktisadi faaliyetlerin

29
30

yileşmenin belirli sonuçlarını protesto etmek amaciyle entellektüeller işçi hareketleriyle birleşmişler Ne işbirliği yapmışlardır. İngil
tere'de Fabian Sosyalistleri, veya Avrupa"daki Sosyalist partileri
buna örnek olarak gösterilebilir.
Joseph A. Schumpeter, Capalism, Socialism and Democracy, s. 153.
Bakınız: Michels, "lntellectuals,'' Encylopedia of the Social Sciences,
op. cit., Vol. 7, s. 119.
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tamamen serbest ve devlet müdahalesinden bağımsız şekilde cereyan etmesi gerektiği tezini savunan görüşe bilindiği gib~ "liberalizm," bu görüşü savunan kimseye de "liberal" denmektedir. Anglo-Amerikan literatür ise, kelimenin, bazen Avrupa'da taşıdığı anlamın tamamen tersi bir nitelik kazandığı görülmekt dir. Gerçek~
ten, Amerikan kültüründe "liberal" denince akla, m vcut düzeni
az veya çok ölçüde kritik bir gözle değerlendirebilen, toplumun
değerlerini veya topluma hakim görüş veya izah tarzlarını mutlak
gerçekler olarak kabul etmeyip bunların meşruluğunu, akla uygunluğunu ya da faydasını eleştirebilen kimse gelmektedir.
Webster sözlüğü de "liberal" kelimesinin çeşitli a lamlarını
belirttikten sonra şöyle bir tanım vermektedir: "liberal," din, öğ
retim ve buna benzer kurumlarda reform ve ilerleme taraf arı olan
kimse veya görüş demektir; özellikle fert için demokrasi ve şahs1
hürriyetleri geliştirmeye çalışan görüş veya böyle görüşleri savunan
kimse; düşünce veya aksiyonda daha geniş bir hürriyeti s vunan
kimse; liberal prensiplere sahip kimse 31 •
Biz, aşırı bir nitelik taşımamak kaydiyle, sosyal, ekonom k ve
politik reformların savunuculuğunu yapan kimseleri, Anglo-Amerikan "liberal" deyiminin karşıtı olarak, "ilerici" entellektüeller olarak vasıflandıracağız. Buna karşılık, sadece iktidardaki elitleri ve
bunların temsil ettiği kurulu düzeni eleştirip belirli bazı reformlar
teklif etmekten ötede, bu kurulu düzeni temelden değiştirmek isteyen entellektüellere "radikal" entellektüeller diyeceğiz. 32 Sosyal
protestonun ifadesi olan birçok hareketleri ve düşünce akımlarını,
mesela sosyalizmi, sendikalizmi, anarşizm veya komünizmi bu kategoride dikkate alacağız. Böylece, sosyalist ya da mesela anarşist
eğilimli entellektüelleri "radikal" entellektüeller kategorisi içinde
31

32

Bakınız:

Webster's New Twentieth Century Dictionaıry of the English Language, Unabridged Second Edition, The World Publiching
Company, Cleveland and New Y'Ork, 1959.
Webster sözlüğü radikal terimini de şöyle tanımlamaktadır: 1. temel düzeni aşırı şekilde değiştirmeyi hedef tutan; özellikle sosyal
bünyenin bu şekilde değişmesini isteyen; çok solcu; 2. özE>llikle
Avrupa'daki, programları yumuşak bir solculuktan muhafazakarlığa kadar değişen çeşitli modı:.rn siyasi partileri belirten bir sı
fat. Biz "'radikalf' sözcüğünü birinci anlamda kullanacağız. Bakı
nız: ibid. s. 35.
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düşüneceğiz. Clark Kerr ve yukarda zikredilen diğer üç düşünürün
tahlil şemalarındaki "ihtilalci entellektüeller" kategorisi de esas itibariyle bizim "radikal entellektüeller" tipimize uymaktadır.

Entellektüelleri bir de sahip oldukları mesleklere veya iştigal
göre ayırıma tabi tutmak mümkündür. Yukardaki izahentellektüel sıfatının meslek kavramından ayrı tutulması gerektiğini, bununla beraber gazetecilik, yazarlık gibi bazı mesleklerin potansiyel anlamda entellektüel kavramına çok yakın olduklarını belirtmiştik. Meslek tasnifinde fazla ayrıntıya gitmenin
doğuracağı mahzurları düşünerek ve sadece entellektüel kavramiyle direkt olarak ilgili bazı meslek veya iştigal alanlarını dikkate
alarak, biz esas itibariyle üç büyük grup tefrik edeceğiz. Bunlar,
yukarda işaret ettiğimiz ve entellektüel sıfatı için gerekli bulunan
vasıflara sahip ol~ak kaydiyle akademisyenler, politikacılar ve serbest yazarlardır. Serbest yazarlar grubuna, asıl mesleği yazarlık
olan kimseler girebileceği gibi, başka mesleklere mensup olup da
fikirlerini yazı ile etrafa yayan bütün aydınları dahil etmekteyiz.
alanlarına
larımızda

Öte yandan Shils entellektüelleri "yaratıcı" (productive) ve
(reproductive) diye iki büyük kategoriye ayırmaktadır.

tekrarlayıcı

Bir toplumda belli bir nesil boyunca yaratılan eserlerin ancak çok küçük bir oranı, kültür stokuna önemli sayı
labilecek yeni bir katkı niteliğini taşır. Birçok eserler daha önceki yeniliklerin tekrarıdır ve yine birçoğu düşük
kalitelidir. (Münferit entellektüellerin ve entellektüel kurumların teşkil ettiği hiyerarşi, aslında entellektüel eserlerin orijinalite ve ferdi kalite bakımından teşkil ettiği hiyerarşiye paraleldir.) Herhangi bir neslin "yaratıcı'' entellektüellerinin ço ğu, değişen oranlarda da olsa, aynı zamanda "tekrarlayıcı " dırlar . Bunlar arasında en orijinal olanlar, yüksek kültür yaratımında ve dağıtımında iki yönlü
bir fonksiyon ifa ederler. Herşeyden önce, bizatihi yeni ve
kıymetli eserler yaratırlar . Bu birinci fonksiyon
daha
önemlidir. İkinci olarak da, taklit edilecek modeller yaratmak suretiyle, geniş bir alan kavrayan '·tekrarlayıcı" entellektüellere önderlik ederler; tekrarlayıcı entellektüeller
ise kendi alanlarındaki en yaratıcı zekaların metod ve görüşlerini, kısmen tadil edilmiş bir şekilde, kütlelere yayarlar.!13
33

Shils, op. cit., s. 410.
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Shils'in açıklamasından da anlaşılacağı gibi, "tekrarlayıcı" entellektüelleri yaratıcılıktan tamamen yoksun kimseler olarak görmemek gerekir. Bu kategori, daha dar ölçüde de olsa bazı yenilikler
ortaya atabilir, fakat daha çok "yaratıcı" entellektüellerin görüş ve
teorilerin~ uygulama, yorumlama ve bunları yaparken de bazı tadillere girişme fonksiyonunu ifa eder. Bu çeşit bir fonksiyonun sı
nırlı ölçüde de olsa bir yaratıcılık unsuru taşıdığı açıktır.
Entellektüel tiplerle ilgili bir başka sınıflandırmaya Robert
K. Merton'da rastlamaktayız 3 4 • Merton, entellektüelleri "bağımsız''
(unattached) ve "bürokratik" olmak üzere iki büyük gruba ayır
makta, entellektüel faaliyetini hiçbir bürokratik teşekkülün amaç
ya da araçlarına tabi kılmadan ifa eden kimseleri birinci gruba,
çalışmaları esas itibariyle belirli bir bürokrasinin gerek ve hedeflerine hasredilen entellektelleri de ikinci gruba sokmaktadır. Ilerde
göreceğimiz gibi ,bu ayırımın konumuz bakımından önemli sonuçlan olmaktadır. Birinci tipe giren entellektüeller de, bir üniversitede yahut herhangi bir devlet dairesinde çalışmakta olabilirler. Ne
var ki, entellektüel faaliyetlerini ifa ederlerken bunların herhangi
bir iktidar merkezinin etkisinde kalmaları ,o· iktidJır merkezinin talep ve baskısına paralel yönde yazmaları veya konuşmaları gerekmemektedir. Oysa, "bürokratik" tipe giren entellektüeller, bir planlama veya bakanlık teşkilatı, ya da bir sendika veya siyasi parti
içinde istihdam edilen " teknisyen" tipli fonksiyonerlerdir 35 • Bunlar,
34
35

Bakınız:

Merton, op. cit., ss. 211-212.
Organizasyon sosyolojisi açısından, sendikalar ve siyasi partiler
demokratik kuruluşlardır. Devletin ida:rti üniteleri, ticari, endüstriyel, askeri, dini organizasyonlar, eğitim kurumları esas itibariyle nihai otoritenin üst kademelerde toplandığı bürokratik teşek
küllerdir. Demokratik teşekküllerde ise otorite nihai olarak alt
kademelerdedir, fakat seçim süreci ile belirli bir idareci gruba
devredilir. Ancak gerek sendikaların, gerek siyasi partilerin iç idareleri zamanla bürokratikleşme eğilimi gösterir. Öte
yandan, alt kademelere yetki devrini öngören çeşitli plan ve
programlar sonucunda bürokratik teşekküller de bünyelerine belirli ölçüde demokrasi katabilirler.
Sosyoloji teorisi açısından ister bürokratik, ister demokratik
yanı ağır bassın, organizasyonlar istihdam ettikleri entellektüeller için "bürokratik" bir mahiyet taşırlar; çünkü organizasyon,
mesela bir sendika veya siyasi parti, entellektüele nekadar geniş
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esas itibariyle yukarda tanımladığımız "entellektüeller"e özgü vasıf
ve faaliyetlere sahip iseler de, bu vasıf ve faaliyetlerinin mensup
oldukları kuruluşun amaç ve ilkelerine az ya da çok ölçüde bağlı
olması söz konusudur. Bu ayırımın, gerek entellektüeller,
gerek
bunların ilgili bulundukları organizasyonlar bakımından doğurdu
ğu önemli sonuçlara, ilerde ilgili bahislerde değineceğiz.
Merton'un ayırımı, konumuz balamından önem taşıyan

bir

başka tipolojiye benzer mahiyet taşımaktadır. Biz aydınların en-

sisteminin ve özellikle sendikacılığın teşekkül ve
etkisini incelerken, entellektüelleri başlıca iki büyük
gruba ayıracağız. Birinci grup, sendikacılık hareketini, bu hareketin felsefesini, takip edeceği ana hedefleri, ifa edeceği siyasi ve iktisadi fonksiyonları, v.b., sendikacılığın dışından yazdıkları yazı
larla ya da giriştikleri eylemlerle etkileyen entellektüellerdir. Bunlar, akademisyenler, politikacılar, gazeteciler veya çeşitli mesleklere mensup yazarlar olabilirler. Bu kategori genel olarak Merton'un
"bağımsız" olarak nitelediği entellektüel tipine uymaktadır; çünkü
böyle bir aydın, bir organizasyon olarak sendikanın istihdam ettiği bir
fonksiyoner değildir. ikinci kategori entellektüeller, sendikaların fiilen istihdam ettiği ve araştırıcı, eğitimci, hukukçu gibi kadrolarda
kullandığı uzmanlardır. Hemen her bürokratik kuruluşun bu çeşit
"beyin gücü"ne ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç teknolojik gelişmelere
paralel olarak artmaktadır. Mesela, çeşitli endüstriyel ve iktisadi iş
letmelerin istihdam ettiği gerek fizik ve gerek sosyal bilimler alanlarında ihtisaslaşmış elemanları bu kategoride düşünebiliriz. Ancak,
entellektüel sıfatının izafe edilebilmesi için, bütün bu uzman elemanların yukarda aydın tamını için sıraladığımız niteliklere yeterli
ölçüde sahip bulunmaları gerekir. Sadece teknik bazı araştırma
fonksiyonlarının ifası ile bu elemanların bizim kastettiğimiz anlamda entellektüel sıfatını kazanamayacakları muhakkaktır • Bu bakımdüstriyel

ilişkiler

gelişmesine

86

36

bir serbesti alanı tanırsa tanısın, nihayet takibi gereken birtakım
hedefler ve uyulması gereken kaideler koymaktadır.
Aydınları çok daha geniş bir açıdan ele alan ve ve ifa ettikleri
fonksiyonlar heme olursa olsun yüksek öğrenim görmü~ herkesi
entellektüel sayan Carle C. Zimrperman, bizim tanımımıza belki
de ·uymayacak çeşitli teknokrat tipleri entellektüel saymaktadır.
Bakınız: S. C. Zimmerman, "Sosyal Sınıflar Sosyolojisi Bakımın-:
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dan, sendikaların, diğer birçok teşekküllere kıyasla bu çeşit "istihdam edilmiş araştırıcı, eğitimci, hukuk müşaviri" v.b. elem.anların
entellektüel sıfatını kazanabilmeleri için daha uygun bir ortam teş
kil ettikleri söylenebilir. Sendika için ifa ettikleri istişari fonksiyonların çok defa sosyal ve politik sonuçlar doğurması sebebiyle bunlar, sendikacılık felsefesini ve fonksiyonlarını geniş ölçüde etkileyen kimselerdir. Faaliyetleri sadece "teknisyen" sıfatının sınırları
içinde kalsa dahi bizim tanımımıza uygun entellekfüel fonksiyonlar
ifa ederler. Bu fasılda biz sendikaların istihdam ettiği söz konusu
entellektüel tipleri "teknisyen" olarak isimlendirdik. Ancak, ilgili
fasılda bu grubun da kendi içinde bazı kategorilere ayrıldığını göreceğiz.

Burada bu ikinci tip entellektüeli "teknisyen tip" olarak niteliyor ve esas itibariyle Merton'un "bürokratik" entellektüeli ile eş
anlamda alıyoruz.

4.

Entellektüel Faaliyetin Başhca Özellik ve Gelenekleri

Yukardaki paragraflarda

aydınların tanımını

ve

çeşitli

kriterler
bakımından sınıflamasını yaptıktan sonra, birinci faslın bu son bölümünde entellektüel faaliyetin bazı özelliklerine değinmek istiyoruz. Bu konuyu açıklarken geniş ölçüde Edward Shils'in fikirlerinden yararlanacağız. Shils, entellektüel faaliyetin tarihi gelişim. içinde benimsediği birtakım geleneklerden bahsetmektedir.
Shils'e göre, "entellektüel alanda yetişmenin iki hedefi mevcuttur: birinci hedef, entellektüel geleneklerin çizdiği muhteva ve
tekniklere (ki bunlar belirlidir ve uygulama sahasına konmuş bulunmaktadır) vukufun sağlanması; ikinci hedef ise, bu geleneklerin
çizdiği · sinırları aşarak belirli olmayan alanlarda yeniliklerin kavranmasını mümkün kılacak bir uzmanlığın geliştirilmesidir. Öyle ki
entellektüel bir yandan belirli geleneklere bağlı kalırken, öte yandan bu gelenekleri değiştirecek yenilikler aramaktadır." 37 Görüldüğü gibi, burada, gelenek ve yaratıcılık arasındaki tezadı aksettiren

37

dan Aydınların Ortaya Çıkışı," Çeviren Nezahat Arkun, Türkiye
Harsi ve İçtimali Araştırmalar Derneği, İstanbul 1964, 23 ss.
Shils, op. cit.,. s. 405.
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iki hedefin varlığı söz konusudur. Bu iki hedefin iıe ölçüde gerçekleştirildiğinin takdiri, entellektüel hayatı düzenleyen kurumların
görevidir. Bu kurumlar aynı zamanda entellektüelleri bulma, yetiş
tirme, entellektüel eserler yaratılmasını kolaylaştırma ve bunların
sonuçlarını etrafa yayma görevini de taşırlar. Entellektüel alanda
kalite, genellikle ulaşılmış en son, en yeni geleneğin de aşılması suretiyle elde -edilmekte, bu şekilde devamlı bir gelişme sağlanmak
tadır. "Bu noktaya önem verilen hallerde, entellektüel faaliyetleri
değerlenidren kurumlar da geniş ölçüde bütünleşmiş, gerek mHl1,
gerek milletlerarası alanda tek bir sistem halinde faaliyet göstermelerini sağlayacak şekilde belirli standartlara ulaşmışlardır." Entellektüel alanda başarı sağlamakla ün yapmış kurumlarda çalışan
şahıslar da genellikle bu sayede itibar kazanmakta, ortaya çıkardık
ları eserlerle, üstünlük ve kalitesi teslim edilen yeni geleneklerin
ortaya çıkmasına sebep olmaktadırlar.
Shils, söz konusu entellektüel geleneklerin, aslında entellektüel
eserleri değerlendiren müesseseler tarafından vaz'edilmediğini, bizatihi entellektüel faaliyetin niteliği gereği ortaya çıktığını belirtmektedir. "Her özel bilim dalında bilimsel metod, edebi plastik ve
diğer sanatlarda teknik adı verilen gelenek mevcut olmadan, en
büyük ve en yaratıcı kabiliyetler bile verimli olamaz. Yüksek okullar ve üniversiteler ,ilm1 ve edebi dergiler, müzeler, galeriler --kısa
ca entellektüel müe~seselerden meydana gelen bütün bir sistem-. bu
geleneklere uygun tarzda çalışabilecek şahısları seçmek ve yetiş
tirmek fonksiyonunu ifa eder. En yaratıcı ve en hızlı geliş~n entellektüel faaliyet alanları bile, bu geleneklere ancak büyük kayıp
ları göze alarak sırt çevirebilir." Bilimsel metodlar ve teknikler, entellektüel faaliyetin en önde gelen, vazgeçilmez gelenekleridir.
Entellektüel faaliyetin gerektirdiği gerek öze ait, gerek teknik
gelenekler, entellektüellerle halk arasında belli ölçüde bir m,esafenin doğmasına yol açarlar. Söz konusu hayati geleneklerle ilgili değerler günlük hayatın pratik geleneklerinden, alelade şahısların
sorumluluklarından, tavizci davranışlarından ve suiistimallerinden
uzaktır. Bundan ötürü, entellektüel yaşantıya duyulan bağlılık ve
feragatin şiddeti, ister istemez entellektüelin rutin ve pratik meş
guliyetlerden uzaklaşması sonucunu doğurmaktadır. Shils, bu eği
limi, "tali" (secondary) bir entellektüel gelenek olarak nitelemektedir.
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Entellektüel faaliyet, Shils'e göre, dini meslek ve meşguliyet
lerden doğmuştur. Beşeriyetin eski devirlerinde, insanlar somut deneylerin ötesinde nihai gerçeğin ne olduğunu ararlarken dini sembollerden hareket etmişlerdir. Bugün tamamen laik nitelik kazanımş entellektüel faaliyetlerde bile "gerçek''leri "kutsal" sayan bir
taraf vardır; bilim ve felsefe artık geleneksel anlamda dini bir özellik taşımamalarına rağmen, bizatihl din gibi "kutsal" alanla meşgul
. olduklarından, dine benzer bir hava taşırlar." Bu sebeple, gerçekleri "kutsal" saymak, entellektüel geleneklerin temelini teşkil etmektedir. Modern zamanlarda elini motif ve amaçlar entellektüellerin yaratıcı güçlerini eskisi kadar işgal etmemekte ise de, öğretim
görmüş sınıfların ve en yaratıcı zekaların yine de belirli bir kısmı
dini konularla meşgul olmaktadır 38 • Inanç sistemleri içinde felsefenin mevkiine işaret eden Talcott Parsons da dini motiflerle entellektüel faaliyet arasındaki yakın ilişkiye değinmektedir 39 •
Entellektüel, aradığı gerçeğe böyle "kutsal" bir değer atfederken insanlık için çok önemli faaliyetler ifa ettiğine inanmaktadır. Bundan entellektüelin "nefse hürmet" (self-esteem)
duygusu
doğmaktadır. Entellektüel geleneklerin mahiyeti ile bu gelenekler
ve belirli bir zamanda toplumu idare eden otorite sahipleri arasm
daki ilişkileri anlayabilmek için, aydının taşıdığı bu yüksek nefse
hürmet duygusunun önemini kavramış olmak lazımdır. Bu nefse
hürmet, insana ve evrene ait en hayati meselelerle meşguliyetin
bilincine varma sonucunda doğmakta ve daha dünyevi ve daha
rutin faaliyetlerle uğraşanları bir çeşit küçümsemeye yolaçmaktadır. Şüphesiz, bu duygu bütün aydınlarda aynı şiddette mevcut
38

39

Bakınız: İbid.,

s. 407. ShilsUn bu gözlemi herhalde daha çok kilisenin güçlü olduğu Batı toPlumları ve özellikle A.B.D için geçerli görünmektedir.
"Bu görüşler ~entellektüeller'in sosyal sistem içindeki yerını anlayabilmek için son derece önemlidir. Entellektüellerin mevcudiyeti, şüphesiz, inanç sahasında ileri derecede gelişmiş bir kültürel
sistem mevcut olduğu takdirde mümkün olur ve önem kazanır.
İlim, tatbiki ilim, ideol·oji, felsefe ve dini inançlar zarureten yekdiğerinin mevcudiyetiyle belirlenmişlerdir ve muayyen konularda iç-içe geçerler.••
Bakınız: Talcott Parsons, The Social System, The Free Press
of Glencoe, 1951, (paperback edition 1964), s. 366.
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değildir.

Her ente1lektüel bu °'hayati gerçekler"le aynı derecede
söz konusu duyguyu da aynı ölçüde paylaş
ması mümkün olamaz. Ancak, ikinci fasılda belirteceğimiz gibi, entellektüellerin iktidardaki elitlere karşı takındıkları eleştirici tavır
da bu duygunun öneİnli ölçüde rol oynaması muhtemeldir.

meşgul olmadığından,

Enlellektüeller dini motif ve müesseselerin baskısından ayrı
lıp kendilerine esas itibariyle laik bir yol çizince, bu ayrılmanın yavaş ve kendiliğinden olduğu hallerde bile, kendileriyle toplumdaki
dini otorite arasında bir çatışmanın ya da huzursuzluğun doğma
sını önleyememişlerdir. Dini otorite ile si) a~i -idari otorite arasın
da yakın bağların mevcut olduğu toplumlarda -ki durum çok kere böyleydi- dini geleneklerden ayrılan entellektüellerle siyasi
otoriteler arasındaki çatışma daha da şiddetli olmuştur. Avrupa'da
en yaratıcı güçteki birçok entellektüeller dini otoriteye cephe almışlar, siyasi otorite dini otoriteye yakın ya da bağlı olduğu takdirde, aynı şüphe ve güvensizliği bu defa siyasi otorite karşısında
göstermişlerdir. Shils, bu temayülü
entellektüellerin en ku vetli
"tali'' geleneklerinden biri olarak nitelemektedir. Bu gelişme önce
Batı'da meydana gelmiş (Voltaire bunun en tipik örneklerinden
birini teşkil etmektedir), daha sonra Afrika ve Asya'da Batı geleneklerinin etkisinde kalan aydınlar arasında da yaygın bir hale
gelmiştir. Bilindiği gibi, en azından Tanzimattan bu ana Batılılaş
ma akımının önderliğini yapan Türk entellektüelleri ile dini otorite arasmda da bu çeşit bir çatışma meydana gelmiştir. Daha önce
teokratik de lete de yönelen entellektüel eleştiriler, laik devletin
kuruluşundan sonra daha çok dinı' otoriteyi hedef almıştır.
Bundan önemli başka bazı " lali '' gelenekler doğmuştur. Entellektüellerle siyasi-idari otoriteler arasındaki çatışma ve husumet,
entellektüellerin, bilim, düzen, gelişme ya da başka bir değer uğ
runa olsun otoriteyi en yüksek bir ideal olarak görmek isteyişlerin
den doğmaktadır. Bundan da entellektüellerin otoriteyi eleştirme
geleneği doğmaktadır. 2. ci faslın sonlarında değineceğimiz gibi,
kültürel bazı özelJikler bu geleneğin alacağı şekli etkilerler. Ancak
ulusal kültürel özgü ve eleştiri geleneğini güçleştiren bazı eğilim
lere rağmen, hemen her toplumda otoriteyi şu veya bu şekilde
lenkid, gerçek anlamda bütün entellektüe1lerin başlıca özelliklerinden birini teşkil etmektedir.
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Shils, çeşitli orijin ve zamanlara rastlamakla beraber, modern
entellektüellerin otorite ile olan ilişkilerine şekil veren başlıca "tali" geleneklerin şunlar olduğunu belirtmektedir: bilimci gelenek;
romantik gelenek; devrim geleneği; halkçı (populistic) gelenek ve
düzen (order) geleneği. Bütün bu gelenekler, dini ve siyasi otoritelere tabiyeti ve bu otoriteler nezdinde çalışmayı gerektiren toplumun diğer geleneklerine aykırı bir nitelik taşırlar. Bu, Avrupa'da
böyle olduğu gibi, daha yakın zamanlarda Asya ülkelerinde geniş
ölçüde geçerli olmuş bir gerçektir. Bu toplumlarda hakim dini değerlere ve siyasi otoriteye bağlılık ve hizmetin daima
güçlü bir
norm mahiyeti taşımasına rağmen, entellektüellerin "otoriteye hrşı çıkma" (antiauthoritarianism) "tali' geleneği süratle yerleşmek
tedir. 2. ·ci fasılda belirtmeye çalşacağımız gibi, bu geleneğin bir
toplumda mevcut ideoloji ile devlet, işverenler, işçiler ve bunların
temsilcisi olan kuruluşlar arasındaki ilişkiler üzerinde önemli etkileri olmaktadır.
Shils'in söz konusu ettiği entellektüel geleneklerden "bilimci
gelenek", bizatihi gelenek fikrini reddetmekte ve algılanan herşe
yin teste tabi tutulması ve deney sonuçlarına uymadığı takdirde
reddedilmesi yönünde ısrar etmektedir. Bu gelenek, keyfi ve irrasyonel olan herşeyin eleştirilmesini öngörmektedir. "Romantik gelenek'', somut insanın yaratıcı gücünden kendiliğinden doğan tezahürlere hayrandır. Bundan dolayı, orijinaliteye, diğer bir deyişle,
insanın yaratıcı gücü ile ortaya çıkan yeniliklere büyük bir değer
verir. Bu bakımdan, ilk bakışda "bilimci gelenek"Ie çelişme halinde görünürse de, otoriteyi eleştiren ve yenilik arayan yöniyle ona
benzer özelliklere sahiptir.
Entellektüel zümrelerden kendisine geniş ölçüde tarafdar toplayan "devrim" geleneği, "bilimci" ve "romantik" geleneklerden
birçok özellikler almışsa da, aslında çok daha eski bir geleneğe dayanmaktadır. Bu eski gelenek, "vahiy" geleneğidir. Birçok günah
ve suiistimalle dolu bu kötü dünya, birgün ortadan kalkıp bunun
yerine daha saf, daha iyi bir dünya gelecektir. Bu inanç Tevrat'ta
mevcut oldugu gibi, Hıristiyanlıkta da hakim olmuşdur; bugün de
dini telakkilerde izlerine · rastlanmaktadır.
"Devrimci gelenek",
Shils'e göre bizatihi kilisenin gayretleriyle gizlenmişse de, dini doğ
maları yıkmaya çalışan bazı mezheplerin öğreti ve uygulamaların-
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da yine su üstüne çıkmaktadır. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da ve
Afrika'daki birçok hıristiyan ve hıristiyanlık dışı mezheplerde bu
gelenek hala dini karakteriyle yaşamakta ise de, entellektüel yönden en önemli temsilcilerini modern devrimci hareketler, özellikle
Marksist hareketler teşkil etmektedir. iyi ile kötü arasında çok kesin bir ayırım yapmak ve bu konuda uzlaştırıcı her çözüm tarzını
reddetmek, ne olursa olsun adaletin gözetilmesi hususunda ısrar
etmek, tavizci görüşleri ve bunlara müsamahayı inatla reddetmek,
bu geleneğin başlıca özelliklerindendir. Yukardaki paragraflarda
yaptığımız sınıflama açısından devrimci geleneğin temsilcilerini,
"devrimci'' entellektüeller ve özellikle bu kategori içindeki "radikal entellektüeller" olarak tanımlamamız uygun olur. 2. ci fasılda
daha ayrıntılı olarak açıklayacağımız Kerr, Dunlop, Harbison ve
Myere'in tahlil şemalarındaki elit kategorileri içinde "devrimci entellektüeller" de bu kategoriye hemen tamamen uymaktadır. İlerde
belirteceğimiz gibi, devrimci entellektüellerin bir toplumda ve özellikle işverenler-devlet-işçiler arası ilişkilerde hakim ideolojinin şe
killenmesini önemli ölçüde etkiledikleri bir gerçektir. Bu etki, ihtilalci entellektüellerin iktidarda ve muhalefette bulunmalarına bağlı
olarak değişik şekillerde vukubulmakta ve değişik sonuçlar doğur
maktadır.

"Halkçı

gelenek" ise, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılda hemen bütün entellektüellerin ilgisini çekmiştir. Halkçılık kısmen romantik gelenekden esinlenmekte ve alelade, öğretim görmemiş ve
entellektüel olmayan fertlerin yaratıcılığına ve ahlaki yönden üstünlüğüne olan inancı temsil etmektedir. Halkçılık, halkın fiilen sahip bulunduğu değerlerde potansiyel bir faziletin varlığına inanmaktadır . Bu görüşe göre alelade halk tabakalarının basit yaşayış
tarzında ve sağduyusunda öğrenim görmüş zümrelere ve yüksek
sınıflara kıyasla ahlaken daha yüksek fazilet kaynakları mevcuttur.
Hatta, Marksizm'de olduğu gibi, a1t sınıfların fiilen içinde bulundukları şartların kınandığı ve devrimle değiştirilmek istendiği hallerde bile, halk kütleleri tarihi kaderleri gereği tüm toplumun kurtuluşu için başlıca hareket noktası sayılmaktadır. Romantizm burjuva toplumunun rasyonel ve hesapçı yönlerini reddedişi ile, devrimci gelenek ise kötülüklerin kaynağı olarak gördüğü otoriteyi
temsil eden üst sınıflardan nefret edişi ile "halkçılık" geleneğine
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özellikler katmışlardır. Batı kültürünün en fazla etkili olduğu de relerde dahi, çeşitli uluslara mensup entellektüeller bir yandan bu
kültüre hayran kalmışlar, öte yandan bir çeşit huzursuzluk duyarak
halka dönmek eğilimini göstermişlerdir. Asya ve Afrika'nın gelişen
yeni ülkelerinde ortaya çıkan entellektüel gruplarda bu çeşit halkçı
eğilimlere geniş ölçüde rastlanmaktadır.
Bu ülkelerin entellektüelleri ya yabancı memleketlerde ya da
kendi ülkelerinde taklit edilen yabancı bir kültürün gereklerine
göre şekillenmiş kurumlarda öğrenim görmüşlerdir. Söz konusu
entellektüeller hayran olunan yabancı kültürün kendilerini aşırı şekilde etkilediği sonucuna vararak halkdan uzaklaştıkları endişesine
kapılmışlar, bu endişeden kurtulmak için de, halkla aralarında bir
özdeşlik (i<lentity) kurmak yollarını aramışlardır. Bunun için . de
alelade halkın temsil ettiği kültürün, kendilerinin bizzat içinde öğ
retim görmüş bulundukları yabancı kültüre kıyasla daha zengin,
daha gerçek, daha akla yatkın ve daha geçerli olduğunu öne sürerek söz konusu endişenin etkisini bertaraf etmeye çalışmışlardJr.
"(_;oğu hallerde bu eğilim resmi kültüre, yüksek kademeli devlet
memurları ve üniversitelerin temsil ettiği kültüre karşı bir protesto niteliği kazanmaktadır. Bu yöniyle söz konusu gelenek, siyasi
ve idari kurumlara ve siyasi otoriteye karşı çıkan diğer geleneklerle kaynaşmaktadır.'' 40 Memleketimizde de Batılılaşma çabaları
mızın çeşitli devrelerinde "yukarda zikrettiğimiz entellektüel gelenekler yanısıra "halkçılık" geleneğinin bu özelliklerine sık sık rastlanmıştır ve rastlanmaktadır.
Shils in belirttiği beşinci bir ntellektüel gelenek "düzen" geBu yukarda bahsedil n geleneklerle yakından ilgili ~u
~unmakla beraber, onların açıkça reddi sonucunu doğurmaktadır.
Düzen kavramı, burada, "toplumun güçlü bir otoritenin idaresi altında bütünleşmesi (entegrasyonu)" olarak anlaşılmaktadır.
Buna
göre, her ferdin bu düzende önceden belirlenmiş bir statüsü ve rolü mevcuttur. Batıda en fazla bilinen şekliyle (Saint-Simon ve Comte'ın eserlerinde ifadesini bulan) Fransız pozitivizmi, bir çeşit düzen geleneğidir; kökleri antik devre kadar inmekte ve aşırı entellektüel tahlil ve tartışmaların sosyal düzenin temellerini sarsacaleneğidir.

40

lbid., s. 409.
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ğmı öne sürmektedir. 'Düzen ' geleneği de, siyasi ve idari otorite
entellektüel hürriyetlere müsamaha ettiği oranda siyasi ve idari otoriteyi çok kere protesto eder; bütün entellektüellere karşı hasmane
bir tavır takınmaz, sadece eleştirileri düzenin sarsılmasına sebep
olan entellektüelleri hoş görmez. Bizim .e ntellektüel tasnifirnizde,
"düzen" geleneği şüphesiz "muhafazakar entellektüeller"in davra··
nış motiflerine uymaktadır. Muhafazakar entellektüeller,
"düzen"
geleneğine bağlı olarak "devrimci" entellektüellerin hemen her kategorisinin davranışlarını hoş karşılamama eğilimi gösterirler. Kendileri entellektüel vasıfların birçoğuna sahip olmakla beraber, siyasi ve sivil otoriteyi aşırı tenkit eğiliminden kaçınırlar. Ancak, bunların "radikal-devrimci" entellektüellere nazaran "ilerici" entellektüeller karşısında daha müsamahakar bir tavır takınmaları muhtemeldir.

Siyasi iktidar düzeni sözkonusu eğilim ve gelenekleri pek desteklemez. Bu sebeple bunların idamesi, kısmen kuvvetli entellektüel
eğilimlere sahip şahıslar için taşıdıkları cazibeye
dayanmaktadır.
Aynı zamanda, farklı ve zıt görüşleri savunan kurumlar da bu hususda rol oynarlar. Mesela, siyasi grupların ve dini mezheplerin
genellikle okulları, neşriyat kuruluşları, kitabevleri, dergileri ve
kendilerine 3İt bir c.:evreleri mevcuttur. Üniversitelerin ,araştırma
kurumlarının ve bazı siyasi partilerin kendi bünyeleri içinden bu
geleneklere göre protesto fonksiyonunu ifa edecek yeni ve genç
elemanları devamlı olarak yetiştirme eğilimleri de dikkati çekmekledir. Bir yandan yaşlı elemanlar içinden otoriteyi eleştirici unsurların zaman zaman ortaya çıkışı söz konusu olmakta, öte yandan yeni nesillerin daha hassas, mevcut normlara daha güç intibak edici
kesimi bu hususda önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenci hareketleri bu bakımdan söz konusu geleneklere yeni ve canlı unsurlar kazandırmada etkili olmaktadır.
.,·1
1

Shils'in bahsettiği lali geleneklerin rijid anlamda müessesevi
bir çerçevesi mevcut olmadığı içindir ki, bu geleneklerin ve onları
değerlendiren kurumların, aydınlar arasında bir kuşakdan diğerine
intikali parçalı ve kesintili olmak eğilimini göstermektedir. "Tali"
entellektüel geleneklerin bu şekilde, bazen gerçekte müesseseleşmiş
bir "taleb" i mevcut olmayan eserler yaratması mümkündür. Özellikle edebiyat ve güzel sanatların çeşitli dallarına ait eserler bu kaToker Dereli -
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tegoriye daha fazla uymaktadır. Bohem tipi 41 çalışma tarzı, bundan dolayı edebi ve artistik faaliyetlerin esasını teşkil etmekte, tali geleneklerin benimsenip kabule mazhar olması da genellikle bu
Çeşit çevrelerde mümkün olmaktadır.
Gerek "muhafazakar" entellektüeller olsun, gerek çeşitli kategorileriyle "devrimci" entellektüeller olsun, belki farklı yollardan
giderek ve değişik araçlardan faydalanarak ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yüksek bir kültürün yaratılmasına hizmet ettiklerine inanırlar. Yazdıklarının, söylediklerinin ve'· yaptıklarının
objektif sonuçları, şüphesiz her zaman böyle olmayabilir. Kaldı ki,
Shils'in belirttiği gibi; belirli sebeplerle mesela uğrunda çalıştıkları
kütlelerin desteğine mazhar olamamak, başarısızlığa ve kütlelerin
devamlı olarak "ifıaneti"ne uğramak gibi bazı nedenlerle, çeşitli
entellektüeller bir çeşit kendi "kendini savunma" mekanizması olarak vatanseverliğe aykırı tutum ve davranışlar gösterdikleri zamanlarda bile, gerçekte ana saik tatmin edilmemiş birtakım vatanseverlik duygularının aksi bir tezahür göstermesi olmaktadır. Özellikle,
"devrimci" kategorisi içinde radikal entellektüeller toplumda iktidarda bulunmadıkları durumlarda, vatansever olmadıkları, mesela
beynelmilel komünizmin çıkar ve amaçlarına hizmet ettikleri ithamına maruz kalabilmektedirler. Böyle olmadıkları hallerde
dahi,
söz konusu itham kendilerini bazen istemeden bu çeşit vatanseverliğe aykırı bir rol oynama durumuna itebilmektedir.
Shils'in bahsettiği ve burada özetlediğimiz entellektüel gelenekler, aydınlarla ilgili herhangi bir araştırmada teorik de olsa
faydalı ipuçları sağlamaktadır. Hernekadar belirli bir "sınıf" teşkil
etmezlerse de, entellektüeller de nihayet boşlukda, hiçbir kaide veya eğilime bağlanmadan yaşayan kişiler değildirler. Çalışma.mıza
teorik birtakım tanım ve tasniflerle yaklaşmaya çalışan bu birinci
fasıldan sonra, ikinci fasılda, bizce konumuz bakımından
yine
önemli saydığımız bazı kavramlar üzerinde duracak ve bu kavramları geliştirmeye çalışacağız.

41

"Bohem tipi'' deyimini burada teamül ve adetlere pek önem vermeden sanat ve edebiyatla meşgul olma anlamında kullanmaktayız.
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incelemenin konusu ile yakından ilgili bazı kavramve açıklanması yapılacaktır. Bu kavramlar, "endüstriyel
ilişkiler sistemi", "elitler" ve Türkçe'de "ideo1ojik uygunluk" olarak ifadelendirebileceğimiz "consensus" meselesidir. Faslın son birkaç paragrafında e1e aldığımız meselelerle ilgili kişisel görüşleri
mizi belirtmeye çalışacağız.
Bu

fasılda

ların tanımı

1. Genel Kavramlar :
A.

Endüstriyel

ilişkil e r

Sistemi

"Endüstriyel ilişkiler sistemi" deyimini, incememizde Profesör
John T. Dunlop ın bu kavrama atfettiği anlamda kullanacağız .
Kavram bu açıdan daha çok analitik bir değer taşımaktadır. Bu
anlamda bir endüstriyel ilişkiler sistemi, sosyal ssitemin bütününün belirli bir parçasını teşkil eden tali bir sistemdir. Bu sistem
başlıca üç ayrı 'aktör" grubundan oluşur. Bunlar, a) işçiler ve onl arın temsilcilerinden (mesela sendikalardan) meydana gelen bir hir erarşi, b) işverenler ve işveren temsilcilerinden meydana gelen
bi r hiyerarşi , ve c) işçi- işveren ilişkilerinde ihtisaslaşmış kamu ku~
ruluşları ve özeJ organlardır. Bu aktörler, kendilerine özgü bir ortam içinde " işyeri ve iş çevresi" ile ilgili kaidelere şekil verirler :
Dunlop, söz konusu ortam veya çevre şartlarını, "teknolojik ortam",
" piyasa ortamı" ve "iktidar ortamı" olmak üzere üç ayrı kategoride
incelemektedir 1 •
1

John T. Dunlop, Industrial Relations Systeıns, New York: Henry
Halt, 1958, özellikle ~ ss. 1 - 23'e bakınız.
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Modern eğilimler, işçi-işveren ilişkilerinin, sendikacılığın ve
hatta işveren davranışlariyle işletme sevk ve idarelerinin, tek baş
larına incelenmeyip, bunları hukuki ve idari kalıplar içinde düzenleyen devlet organlarının rolü de dikkate almmak suretiyle üçlü bir
ilişkiler zinciri içinde araştırılması yönündedir. Herhangi bir araş
tırma endüstriyel ilişkiler sistemini teşkil eden bu üç "aktör"den
biri üzerinde özellikle daha çok durabilir, batta dikkatinin tümünü
ona teklif edebilir. Ancak, mesela sendikacılığm ya da toplu pazarlık sisteminin gelişmesini gerçekçi bir dille açıklığa kavuşturabil
mek için, işçi sendikalariyle işverenler, işveren kuruluşları ve işçi
işveren ilişkileri konusunda ihtisaslaşmış kamu organları arasın
daki ilişkilerin devamlı olarak gözönünde bulundurulması gerekir;
çünkü işçi sendikaları veya toplu pazc..ılık rejimi, işveren ve işveren
kuruluşları ve -sadece düzenleyici mahiyette dahi olsa- devlet
organlarının etkisinden bağımsız bir ortamda gelişip faaliyette bulunamaz. Endüstriyel ilişkiler sisteminin belirtilen diğer üniteleriyle sendikacılık arasında yakın arabağlan ve karşıhklı etkiler mevcuttur. Bu sebeple bir ülkede özellikle işçi hareketinin veya sendi~
kacılığm gelişmesini veya yapı ve fonksiyonlarını inceleyen bir araş
tırma, bu hareketin veya sendikaların endüstriyel ilişkiler sisteminin
diğer üniteleriyle olan bağlarım görmemezlikten gelemez. Dolayı
siyle, entellektüellerin sendikacılığın teşekkül ve ge1işmesinde oynadıkları rolü inceleyeceğimiz bu etüdde, biz de dikkatimizin büyük kısmını esas itibariyle işçi sendikaları, bu sendil alarm yapı ve
fonksiyonları, sendika-işçi demokrasi gibi meseleler üzerinde teksif
edeceksek de, sendikacılık değişkenini daima daha geniş bir kavram olan "endüstriyel ilişkiler sistemi' açısından ele alacak ve entellektüellerin bir anlamda bu sistem içinde sendikacılığa etkisini
araştıracağız.

Ancak, endüstriyel ilişkiler sistemi de bağımsız ve soyut bir kavram değildir; o da sosyal sistem olarak ana toplumun bir parçasını teşkil eder ve bu anlamda "tali" bir sistemdir. Windmuller'in
belirttiği gibi, "belirli bir endüstriyel ilişkiler sisteminin nihai şek
lini tayin eden birçok değişken mevcuttur. Bu değişkenlerin ekserisi
kültürel yapıya özgü iç faktörlerdir. Mesela, gelenekler, iktidarın
"gruplar arasında dağılışı, ekonomik unsurlar, topluma hakim bulu-
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nan ideoloji gibi faktörler, bu çeşitten tayin-edici değişkenler arazikredilebilir." 2

sında

Bizim t:öJ hlilimizde aydınların etkisi de endüstriel ilişkiler sistemini tayin eden faktörlerden biri olmaktadır. Topluma hakim bulunan ideolojiyi az veya çok ölçüde şekillendiren ve etkileyen entellektüellerdir. Bu ideoloji, aşağıda "ideolojik uygunluk" (consensus) kavramını açıklayıp geliştirirken de belirteceğimiz gibi, endüstriyel ilişkiler sisteminin taraflarınca benimsenip paylaşılabilece
gi gibi, söz konusu sistemin tarafları birbirine zıt ideolojilere de
bağlanmış olabilir. Mesela, bir ülkedeki sendika hareketinin benirn_ E'ndiği ideoloji, o topluma hakim bulunan ve işverenlerle devletin
benimsedikleri ideolojiye aykırı nitelik taŞıyabilir. Ancak her iki
halde de ideolojileri geniş ölçüde şekillendiren ve etkileyenler, farklı tiplere (muhafazakar ya da devrimci gibi) de mensup olsalar, aydınlardır .

B.

Elitler

a) Genel olarak

Burada entellektüel ve elit kavramı arasında bir ayının yapgerekmektedir. Bu çalışmada kullandığımız anlamda "elit"
ler sözcüğü bir toplumda sanayileşmeye önderlik eden hakim zümrelerdir. A.B.D.'de ÜniYersiteler Arası İktisadi Gelişme ve İşçi Meseleleri Etücl Grubu'na mensup dört tanınmış araştırıcı da "elit"
sözcüğünü bu anlamd a kullanmışlardır 3 • Biz, sanayileşmenin modern anlami yle henüz söz konusu olmadığı hallerde de topluma bak ım bulunan, yönetici mevkii işgal eden zümrel ere yine "elit" diyeceği z. Bu anlamda entell ektüeller elit guruplara dahil olabilecekle-

mamız

\

John F . Windmuller, "Model Sınai Münasebetler Sistemleri '', İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt : 25, No. 1 - 2'den ayrı bası,
İstanbul 1966, s. 3, (Industrial Relations Research As.wciation,
Proceedings of the Sixteenth Ar.nual Meeting'den Çeviren : Toker Dereli).
3 Baknız: Clark Kerr, John T. Dunlop, Frederick Harbison ve
Charles M. Myers, Industrialism and Industrial Manı, theı Problıems
of Labor and Management in Econoınic Gr()wth, Cambridge: Harvard University Press, 1960.

2

Bakını z:
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ri gibi, olma ya bilirler de 4 • Birinci halde entellektüeller ya iktidardadırlar ve bu anlamda elit-idareci durumundadırlar, ya da iktidardaki elitleri destekleyen, onlar için toplumun veya daha dar
anlamda endüstriyel ilişkiler sisteminin ideolojisini kurup gelişti
ren "muhafazakar' entellektüel rolündedirler. İkinci halde entellektüelleri "muhalefet" mevkilerinde görürüz ki, bu takdirde onların
elit zümrelere ve bu zümrelerin temsil ettiği ideolojiye az veya çok
ölçüde cephe almış "ilerici" ya da "radikal" entellektüel olmaları
söz konusudur.
b)

Elitler ve Sanayileşme

Yukarda zikredilen Üniversiteler Arası İktisadi Gelişme ve İş
çi Meseleleri Etüd Grubu'na mensup araştırıcılar, belirli bir endüstriyel ilişkiler sistemine şekil veren hakim faktörün, sanayileş
mede topluma önderlik eden elit zümreler olduğu sonucuna varmışlardır. Kendilerine göre, "milli bir endüstriyel ilişkiler sisteminin ana özellikleri topluma önderlik eden elitler tarafından sanayileşmenin nisbeten erken bir safhasında şekillendirilip kristalleşme
egilimi göstermektedir. " 5
Kerr ve diğer üç yazara göre, sanayileşmenin üniversel olan,
her ülkede aynı veya benzer sonuçlar doğuran bir yönü mevcuttur. Bu yön veya özellik tarihin materyalist açıdan yorumuna paraleldir. Yazarlar, "sanayileşmenin mantığı" başlığı altında inceledikleri bu özellikleri açıklarken, Marksist yorumun anahatlarını
esas itibariyle benimsemiş görünmektedirler. Ancak, kendilerine göre, yirminci yüzyılda ekonomik gelişme, Marks'ın
ondokuzuncu
yüzyılda İngiltere ' deki sanayileşme modelinin özelliklerinden ilham
alarak ortaya attığı kapitalist gelişme ya da onun zıttını teşkil eden
komünist gelişme gibi iki aşın uçdan birine göre şekillenmek zorunda değildir. İngiltere, A.B.D. ve Sovyetler Birliği günümüzün
gelişmekte olan memleketleri için yegane model olma niteliğini artık yitirmişlerdir. Bu günün geri kalmış memleketleri, söz konusu
4 Bununla beraber, gerek Batı'da, gerek memleketimizde birçok
yazar ve düşünürler , elit ve intelligentsia kavramlarını eşanlamda
kullanmışlardır.

5

Clark Kerr, et. al., op. cit., s. 235.
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iki uç dışmdaki çeşitli sistemlerden kendi yapılarına en uygun buldukları herlıangibirini seçebilme duruınundadırlar. Sanayileşmenin
"iç mant1ğı", diğer bir deyişle "teknolojik" yönü Marks'ın öngördüğü gibi toplumdan topluma pek değişmeyen yeknasak sonuçların
clvğmasma yolaçmaktaysa da, sanayileşmeye önderlik eden elitlerin (Kerr ve meslekdaşları bunlara aynı zamanda "sanayileşme"
veya "iktidar" elitleri demektedirler) sebep olduğu çeşitli özellikler
de dikkati çekmektedir. Geleceğin toplumuna nihai şeklini verecek
unsur Marks'm tahmin eltiği gibi işçi sınıfı değil, toplumda yönetici mevkiini işgal eden gruplardır. Bu liderler bir toplumdan diğerine farklılık gösterirler; bunların arasında siyasi liderler, endüstrıyel oganizasyonlan kuran önderler, yüksek rütbeli subaylar,
bu
grnplara bağlı olan veya olmayan entellektüeller ve bazen de işçi
kuruluşlarının liderleri yeraJmaktadır. Aynca her sanayileşme eliti
teknisyenlere, yöneticilere ve bürokratlara ihtiyaç duyar.
Söz konusu yazarlara gör~, bu gün yeryüzünde asıl önemli olan
gelişme kapitalizm değil, çeşitli siyasi ve iktisadi kombinezonlar
altında ortaya çıkan sanayileşmedir. Marks'm kapitalist düzen için
yJptığı tahminlerin aksine, sanayileşme sonucunda çalışanların vasıf ve sorumluluk seviyeleri düşmemiş, aksine makineleşme ve otomasyon ortaya yeni vasıf ve sorumluluk çeşitleri çıkarmıştır. Marks
rnsıfsız işçi sayısının artacağını, buna karşılık toplam işgücü içinde vasıflı işçilerle fikir işçileri oranının düşeceğini tahmin etmişti;
gerçekte olaylar bu tahminin aksi yönde gelişmiş, bir yandan vasıflı işçi miktarı tahmin edilen şekil ve oranda azalmadığı gibi, sanayileşme yeni teknik ve yönetici personele olan ihtiyacı arttırmış,
olomasyon eğiliminin de etkisiyle toplam işgücü içinde fikir işçi
lerinin (beyaz yakalı işçilerin) oram artma eğilimi göstermiştir. Sanay ileşme sayesinde artan gelir ve boş zaman, işçilerin yaşama standartlarının devamlı olarak yükselmesini mümkün kılmıştır.
Oysa
Marks bu eğilimin de aksini tahmin etmiş, işçi sefaletinin devamlı
olarak artacağım ve buna paralel olarak da işçilerin kurulu düzene karşı gösterecekleri tepkinin (işçi protestosunun) devamlı olarak şiddetleneceğini ummuştu. Kerr ve söz konusu diğer üç yazara göre, birçok Batı ülkesindeki uygulama bu ikinci tahminin de
geçerli olmadığını ispatlamış, işçilerin sanayileşmeye ve bunun
5omıçlarına tepkisi (iş uyuşmazlıkları, kanuni ve kanunsuz grevler,
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v.b. şeklinde) kalkmmfom ilk safhalarında artmakla beraber, sanayileşme ve ekonomik gelişme ilerledikçe azalma eğilimi göstermiştir.

Yine sanayileşme ile birlikte işletme yöneticilerinin sayı ve
önemi azalmamış, aksine sanayileşme ister kapitalist, ister sosyalist
bıı sistem içinde gerçekleştirilsin, işletme yöneticilerinin sayı ve
öneminin nisbl olarak arttığı görülmüştür. Yine Marks, kapitalizmin ortadan kalkıp sosyalizmin gelişmesi sonucunda ve özellikle
komünizme ulaşıldıkta, devlete ihtiyaç kalmayacağını, bu kurumun bir gün tamamen yokolacağını iddia etmişti. Oysa, siyasi ve
iktisadi sistem heme olursa olsun, devletin rolü azalmamış, aksine
artmıştır. Bu her alanda söz konusu olduğu gibi, işçi-işveren ilişki
lerinde de dikkati çekmektedir. Geleceğin en olgun ve gelişmiş
smayi toplumlarında da, kamu organlarının birçok alanda olduğu gibi işçi-işveren ilişkilerinde de ifa edecekleri düzenleyici fonksiyonlar devamlı olarak artacaktır. Öte yandan, Marks, proleter devrimi ile kapitalizmin yokedilmesi sonucunda üretim araçlarının
mülkiyeti topluma geçeceğinden, sınıfsız bir düzenin gerçekleşece
ğini iddia elmişti. Oysa, bu çeşit bir devrimin söz konusu olduğu
toplumlarda bile sosyal sınıfların tamamen ortadan kalkmadığı
\'e işçilerin kendilerini yöneten bir sevk ve idareci sınıfın koyduğu
kaide ve sınırlamalardan hiçbir zaman kurtulamadıkları görülmüş
tür. Sistem ne olursa olsun, bir loplumda idare edenler ve idare edilenler mevcut olduğu sürece -ki üretim olayının söz konusu olduğu her durumda böyle bir fonksiyonel aymrna ihtiyaç duyulacaktırı- sosyal sınıflar mevcut olacaktır. Nihayel, sanayileşmenin ileri
safhalarında ortaya çıkacak modern sanayi toplumu plüralist bir
mahiyet taşıyacaktır. Yükselen gelirler, artan serbest zamanlar ve
ilerleyen eğitim standarllan sayesinde çeşilli me ]eki kültürel ve
kurumsal menfaatler doğacak diğer bir deyişle, toplum basit bir yeknesaklığa değil, yeni farklılaşmalara sahne olacaktır. Ancak bu farklılaşmaların ötesinde toplumun üyelerini ve çeşitli gruplarını birbirine bağlayan ortak bir inançlar ve değerler
topluluğunun varlığı da söz konusu olabilecektir6 .

f

Söz konusu düşünürlerin konuya giriş niteliğindeki başlıca fikirlerini özetleyen bu açıklamalarımızın daha geniş şekli için, bakı
nız : Kerr, et al., ss. 17 - 32, 42 - 43, 47 - W, 77 - 97.
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Sanayileşmenin hemen her toplumda görülebilecek bu genel
ve ortak özelliklerinin ötesinde, toplumlar arasında farklılık gösteren yönleri mevcuttur. Bu farklıllıkların ilk sebebi, sanayileşmeye
önderlik eden elitlerin orijin, formasyon, dünya görüşü ve takip
ettikleri stratejiler bakımından birbirlerinden değişik özellikler göstermeleridir. Kerr ve meslekdaşları çeşitli toplumlarda sanayileş
meye önderlik eden elitlerin ortak özelliklerini dikkate alarak bunları beş büyük kategoride toplamışlardır. Bu kategoriler şunlardır:
Hanedan (dynasty) mensupları, orta sınıf elitleri, devrimci entellektüeller, sömürge (koloni) idarecileri ve milliyetçi liderler. Elitlere göre sınıflandınlan bu beş sanayileşme tipi, "ideal" durumları
temsil etmektedir. Gerçekte hiçbir özel tarihi durum bunlardan
herhangi birine tam olarak U) maz. Bazı ülkeler, bu elit tiplerinin
iki ya da hatta üçünün karışımmdan meydana gelen grupların önderliğinde bir sanayileşme hareketi içinde olabilirler. Ne var ki,
her bir özel durumda bu elitlerden ya sadece bir tip söz konusudur
ya da biri diğerlerine üstün durumdadır. Hanedana mensup elitler
kategorisinde dikkati çeken özellik, "paternal toplum"dur. Burada
hem siyasi sistemi - yani devlet, hem de ekonomik sistem, paternaldir. İşçi, işletme yöneticileri tarafından belli ölçüde himaye
edilmesi, fakat buna karşılık sisteme sadakat göstermesi gereken bir
varlıktır. "Orta srnıf"a mensup elitlerin önderliğindeki bir sanayileşmede açık piyasa özellikleri hakimdir. İşçi nispi olarak bağım
sızdır ve iktisadi ve siyasi bakımdan kendi kendine yeter olması
beklenir. Toplumda ferdi inisiyatif, rekabet, sosyal mobilite ve demokratik oyun kaideleri hakimdir. "Devrimci entellektüeller" ve
bunlara bağlı diğer dinamik unsurlar, sanayileşme sürecine ve tophımun bütününe el koyan, eski elit gruplan ve eski kültürü hızla
yoketmeye çalışan yeni bir entellektüel sınıfdır. Bu entellektüeller
yeni bir ideoloji e bu yoldan yeni bir kültür yaratmağa çalışırlar.
Bu amaca varmak için yararlandıkları başlıca vasıta "merkezi devlet"tir. Sanayileşme ve teknolojik gelişme son hadde kadar zorlanmalı, öğretim, işçi kuruluşları, sanat ve edebiyat hep bu
amaç
iç·in seferber edilmelidir. "Sömürge idarecileri", yeryüzünün birçok
geri bölgelerinde kapital, teknoloji ve liderlik imkanları sağlamak
suretiyle sanayileşmenin başlamasını mümkün kılmış bir "elit" kategorisidir. Ancak bu elitlerin asıl amacı, ana-vatana hizmettir.
"M~lliyetçi liderler" de sanayileşmeye önderlik edebilir; ancak he-
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men her elit zümresi şu veya bu şekilde bir milliyetjilik kisvesine
bürünfü. Burada önemli olan, milliyetçilik akımının sağladığı itici
kuvvetten faydalanmak suretiyle iktidara kimlerin yükseldiğidir.
Milliyetçilik sosyal bir felsefeye sahip değildir; iedolojik olmakdan
çok pragmatikdir ve sanayileşmeye devletin önderliğindeki kalkın
ma çabaları ile başlar. Ancak bu liderler, başarılı olabilmek için,
çeşitli dış ve iç etkilerle gerekirse stratejilerinde değişiklik yapabilir, çeşitli ve birbirinden az çok farklı birçok yolların geçerlilik ve
tutarlılığını "tecrübe' etmek eğilimini gösterirler.
İşçi-işveren ilişkilerinde kaide-koyucu otorite, "hanedan,, elitlHinde işveren ve devlet; "orta sınıf" elitlerinde. işveren, sendika ve
devlet; "devrimci entellektüellerde" sadece devlet; "sömürge" idarecilerinde sömürge idarecisi ve işveren; "milliyetçi liderler" de geniş ölçüde devlettir. Elitlerin işçiye bakış tarzları ise yine herbir
btegoride farklı bulunmaktadır. Şöyle ki, "hanedan mensupları"
işçiyi "işverene ve devlete tabi"; "orta sınıf" elitleri "bağımsız";
"devrimci entellektüeller" "görevinin bilincine varmış" bir üretici;
''sömürge darecileri" kendilerine ve işverene "tabi", "milliyetçi
liderler" de "vatansever" olarak görmek isterler. Elitlerin işçi-işve
ren uyuşmazlıkları karşısında takmdıkları tavır ise,
"hanedan"
mensupları grubunda "baskı altında tutmak", "orta sınıf" elitlerinde "oyun kaideleri çerçevesinde tabii karşılamak", "devrimci entellektüeller"de "yasaklamak" ve " milliyetçi liderler' de ise "kontrol
altında bulundurmak" yönündedir.
Görüldüğü gibi sanayileşme, teknolojinin üniversel olan yönleri dışında, her toplumda aynı doğrultuda seyretmemekle, elitlerin
ç . şidine v bu elitl rin stratejilerine göre en az beş kategoriye ayrılabilmektedir. Öte yandan, sanayileşme hareketinin bir de her
toplumun kültürel özelliklerine göre ortaya çıkardığı özel sonuçlar mevcuttur. Diğer bir deyişle, aynı kategoriye mensup elitlerin
idaresindeki iki ayn toplumda sanayileşmenin sonuçları tamam.en
birbirinin aynı değildir, çünkü bu iki ülkenin kültürleri birbirinden farklı bulunmaktadır. Özellikle toplumda hakim bulunan
aile sistemi, sosyal sınıflar yapısı ve kültürel karakteristikler, dini
ve ahlaki değer yargıları, hukuki kavramlar ve nihayet kültürde
önceden mevcut farklı grupların ne nisbette bölücü karakterde kaldıkları veya iktisadi gelişmede ne nisbette mill1 hedeflere tabi olup
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birleşebildikleri, yani millet-devlet kavramının gerçekleştirilme deresi, söz konusu kültürel özellikler arasında zikredilmektedir. Sömürge idarecileri hariç, diğer dört elit grubunun herbiri eski toplum
düzeninde yapılacak değişmelerle ilgili bir strateji geliştirirler. Mevcut kültürün bazı unsurları diğer unsurlarına kıyasla sanayileşmeye
daha fazla mukarnmet eder; bazı elitler de geleneksel değerlere karşı
daha müsamahakar olabilirler ve hatta geleneksel değerlerin muhafazasına ileri derecede öncelik verebilirler. Eski ve yeni kültürler arasındaki çatışma ve sınai unsurların geleneksel değerleri etkileyebilme derecesi, bir taraftan yeni unsurların cazibesine, diğer taraftan
eski kurum ve unsurların mukavemetine bağlı bulunmaktadır. Bu
çatışmadan doğan muhtemel farklı sonuçların, endüstriyel ilişkiler
sisteminin tarafları üzerinde önemli etkileri olmaktadır.

c)

Dış

Sistem ve Faktörlerin Etkisi

Belirli bir endüstriyel ilişkiler sisteminin içinde şekillendiği tasistemin karakteri üzerinde önemli bir etki yaptığı
genellikle belirtilmekle beraber, bu konuda dış faktörlerin, mesela 1. ci Dünya Harbinden sonra Rus İhtilali'nin veya Milletlerarası
('alışma Teşkilatının gelişmekte olan sistemler üzerindeki tesirinin
önemi de kabul edilemektedir. Bu kamı, yani dış faktörlerin, milletlerarası organizasyonların ve yabancı endüstriyel ilişkiler sistemlerinin belirli bir sistemin teşekkül ve gelişmesine ,etkisi, bazı gözlemciler ve bu arada özellikle John P. Windmuller tarafından ele
?.lınıp işlenmiştir • \tVindımıller bu konuda şu açıklama ı yapmakrilı1 safhanın

7

tadır:

Üniversiteler Arası Araştırma sonucunda geliştirilmiş
olan tahlil şemasında sanayileşmeye önderlik eden elit
zümrelerin oynadığı role ileri derecede önem verilmiş bulunması , bir bakıma diğer önemli bir faktörün dikkatten

7 Bu hususda, mesela bakınız:
John F. Windmuller, "External
Influences on Labor Organisations in Underdeveloved Countries",
Industrial and Labor Relations Review, Vol. 16, No. 4, July 1963,
ss. 559 - 573.
Yine aynı yazarın yukarıda zikredilen "Model Sınai Münasebetler Sistemleri" başlıklı makale.si.
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kaçmasına sebep olmuştur . İhmal edilip dikkate alınma
yan bu faktör, halen mevcut bazı sistemlerin - diğer bir
deyişle, model sistemlerin gelişmekte olan memleketlerdeki yeni endüstriyel ilişkiler sistemleri üzerinde yaptığı
etkidir. Gerçi, belirli durumlarda Kerr ve meslekdaşları dış
modellein tesirine zımnen dikkati çekmişlerdir : Mesela,
tahlil şemalarındaki "müstemlekecilikte sanayileşmeye önderli eden elitler" kategorisini ve bu kategoride kaide - koyma sürecini izah ederlerken, bir bakıma bu çeşit dış tesirlere temas etmişlerdir. Fakat, bu müellifler, az gelişmiş
memleketlerin başka ülkelerde geliştirilmiş sistem ve kaidelerin taklit ve adaptasyonu yönüne gitmek suretiyle sosyal ve ekonomik münasebetlerini düzenleme imkanına
başvurmaları gibi hassas bir konu ile doğrudan doğruya
meşgul olmamışlardır 8 .

Dış faktörlerin ve yabancı sistemlerinin etkisi,
şüphesiz iki
yönlü bir süreçtir. Şöyle ki, bir yandan Windmuller'in "model" olarak asıflandırdığı sistemlere sahip memleketlerin o sistemleri diğer memleketlere ve özellikle gelişmekte olan ülkelere ihraç etmem çalışması, öte yandan çeşitli ülkelerin de gelişmiş ve kendi şart
lan içinde başansını ispat etmiş endüstriyel ilişkiler sistemlerine ait
özellikleri, strüktür ve uygulama tarzlarını kendi bünyelerine ithale
çalışması söz konusu olmaktadır. Bu bir çeşit taklit e adaptasyon
sürecidir. Bütün olarak bir endüstriyel ilişkiler modelini ya da bu
modele ait belirli parça ve unsurları gelişmekte olan bir ülkeye
ithalde, entellektüel gruplar da önemli bir rol oynarlar. Bu hal, entellektüellerin iktidarda, yani elit durumunda bulundukları rejimlerde daha açıktır; ancak, aynı eğilim entellektüellerin iktidar elitlerini fikren d stekl dikleri "muhafazakar" entellektüeller kategorisinde ve hatta muhal fet cephesini teşkil ellik1eri durumlarda da önemli ölçüde etkili olabilmektedir. Entellektüeller, diğer gelişmiş sistemlerde başarısını ispatlamış fikü, aksiyon ya da kurumları genellikle
hiçbir tadilata tabi tutmadan, aynı aksiyon ya da kurumların ithal
edilen ülkenin özel kültürel ve sosyal şartlarına uyup uymayacağını
pek düşünmeden benim. emekte, bunların propagandasını yapmakta
ye çok defa -bazen bir gecikmeyle de olsa- iktidar' elitleri tarafından

8

Bakınız: Windmuller, "Model Smai Münasebetler Sistemleri",
op. cit., s. 4.
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bunların taklit ve adaptasyonunda etkili olmaktadırlar. Yabancı mo-

dellere ait aksiyon ve strüktürlerin çok defa aynen veya önemli bir
tadile tabi tutulmadan ithal edilmesine dikkati çeken Windmuller.
bu konuda şunları belirtmektedir:
Beşeri kurumların ayırıcı niteliklerini başka bir bünyeye intibak ettirmek ve bunun sonuçlarını önceden tahmin edebilmek o kadar güçtür ki, ana unsurlar - strüktürel şekiller, teknolojiler, hiyerarşik sistemler, fonksiyonlar
ve hedefler - ekseriya orijinal şekilleriyle ihraç ve ithal
edilmektedir. Ayrıca, orijinal şekil, kaide olarak, en uygun
ve tercihe şayan şekil sayılmaktadır. Georges Fisrher'in de
belirttiği gibi, "mutlak evrensellik" (absolute universalism)
vakıası , gerçekten geniş bir kabule mazhar olmaktadır 0 •

Özellikle kalkınmanın başlangıç safhalarmda milletçe ulaşılmak
istenen daha yüksek standartlara \'e bu arada ileri milletlerarası normlara yönelmiş çabalar ön m kazanmaktadır. Bu amaçla mümkün oldu~ u kadar fazla kurum ya da aksiyon şeklini önemli tadillere
labi tutmadan yabancı bir bünyeye aktarmak çabası çok defa
kısm en (a) gerekli tadilleri yapmanın güçlüğünden ve kısmen de (b)
yabancı unsur ya da kurumu hiç değiştirmeden ori]inal şekliyle "ithal
elme" hususunun çoğu memleketler larafmdan sosyal gelişme ve modernizm i ş areti sayılmasından ileri gelmektedir. Söz konusu "ithal"
olayında özellikle az gelişmiş ülkelerde entellektüel grupların çok
önemli bir rolü olmaktadır.
C.
a)

"İdoolojilt

Uy.gunluktt (Consensus)

Mesel nin Önem ve Mah iyeti

Bu incelemenin amaçları bakımından önem taşı yan bir b a şka
ka vram da Türkçe'de ''ideolojik uygunluk" olarak ifade edebileceği
miz "consensus '' meselesidir. Sosyoloji, siyas] bilimler, tarih, psikoloji,
iktisat gibi birçok disiplinler bu kavramla ilgili sorunlara değinmişler,
herbiri kendi açısından konu ya bir katkıda bulunmaya ç alışmışlardır.

9

John F. Windmuller, ~'Eocternal Influences on Labor 0Tganizations in Underdeveloped Countric's '', Industrial and Labor Relations Review, Vol. 16, No. 4 (July 1963) , ss. 570 - 571.
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Sosyologlar "ortak normlar"dan ve "sosyal bütünleşme 'den (social
integration), siyasi bilimciler "siyasi sosyalizasyon", ve "siyasi ıneşru
iyet' den, psikologlar "ortak yönelişler"den (common orientations) ve
iktisatçılar da "istikrar'' ve dengeden bahsederler.
Bu konudaki araştırmaların hepsi toplumu bir bütün olarak
makro seviyede ele almaktadır. Birçok sosyolog "normlar ve hedefler' üzerinde uyuşma sürecini küçük gruplarda, bu arada mesela
aiJe içinde incelerler; işletme idaresi \'e siyası bilimlerle meşgul olanlar işletmelerde ve devlet idaresinde karar mekanizmasının işleyi
şine ilgi duyarlar; psikologlar çeşitli beşeri gruplaşmalarda "consensus" un nasıl gerçekleştiğini ve devam ettirilebildiğini incelerler;
nihayet iktisatçılar ve sosyal siyasetçiler de pazarlık teorisi ve iş
yerinde çalışma ahengi üzerinde dururlar.
Bununla beraber, "consensus" kavramı üzerinde çeşitli bilim
disiplinlerinin konuya yaklaşımları bakımından bir fikir birliği göze çarpmamaktadır. Amerikalı bilim adamları bu kavram1, muhtevası (yani consensus'u meydana getiren atitüdler ve değerler, consensus'u düzenleyen ilişkiler ve kurumlar), gerçekleştirilme mekanizması (diğer bir deyişle consensus'un nasıl gerçekleştirildiği ve
muhafaza edildiği) ve nihayet belirli ve istikrarlı bir toplumda normatif davranışlardan sapan davrarnşlar açısından inceliyorlar. İde
olojik uygunluğun kültürler-arası bir olay olarak incelenmesi ve
niçin bazı toplumlarda demokratik yoldan, diğer bazılarında ihtilallf: kurulabildiği, bazı loplumlarda ise hiç gerçekleşmediği ya da
çok yavaş ve büyük güçlüklerle elde edildiği hususunda yapılmış
araştırmalar ise çok daha sımrlıdır. Bu 1onuyu ilk olarak ele alıp
sistematil· şekilde incele en araştırmacı, bizim bildiğimiz kadarı,
Jamcs O. Morris'dir. Morris bu alandaki ine lemesini esas itibariyle
Latin Amerika'da ve özellikle Şili'de edindiği tecrübe ve gözlemlere
dayandırmaktadır. Fakat, vardığı sonuçlar az veya çok ölçüde bül ün diğer az gelişmiş ve gelişmekle olan ülkeler için de geçerli görünmektedir. Yeni bir yaklaşım teşkil ettiği ve aydınların rolünü
araştıran konumuzu yakından ilgilendirdiği için, Morris'in görüş
lerini burada özetlemeye ç:ılışacağız 10 • Aynı gözlemlerin memlekel O Buradaki görüşler esas itibariyle Morris'in Elites, Intellectuals,
and Consensus isimli eserinin 43 - 76 ss. !ardaki 3. cü faslının ve
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limiz açısından önem taşıyan yönlerini ve bu hususda mevcut olabilecek çeşitli paralellik veya aykmlıkları ilerde III. cü Kısımda
Türkiye \i incelerken ele alacağ1z.
b)

Önemli Birkaç Soru

"İdeolojik Uygunluk" nedir? Hangi çeşit toplumlar bunu gerçekleştirmek hususunda başarı göstererµiyorlar? İdeolojik uygunluğu birtakım

siyasi kurumlar kurmak suretiyle geliştirmek mümkün müdür? Bu kavramla ekonomik gelişme ve sosyal reform ara~ındaki ilişki nedir? Geleneksel tarımsal bir toplumdan modem ve
sanayileşmiş bir toplum haline geçiş sırasında "ideolojik uygunluk"
meselesi niçin özel bir önem kazanmaktadır?
İdeolojik Uygunluğu
gerçekleştiremeyen toplumlarda elitlerin bağlandıkları ve benimsedikleri değerler ve davranışlar nelerdir ve işçiler bunlara ne yönde bir tepkide bulunurlar? Bu gibi toplumlarda sanayileşmenin gerek elitlerin, gerek işçilerin davrarnşlan
üzerindeki etkisi nedir? Ve nihayet -ki bu bizim özel olarak sorduğumuz bir soru niteliğini taşımaktadır- entellektüellerin "consensus"un gerçekleştirilmesinde ne gibi rolleri olur? Böyle
biı rol mevcutsa, "consensus"a demokratik ya da ihtilalci yoldan
varmak hususunda entellektüellerin ne gibi etkileri olmaktadır?

c)

İdeolojik Uygunluk" veya ··consensus"un Anlamı

Bu paragraflarda önce "ideolojik uygunluk" kavrammın anlaüzerinde duracağız. l\lorris, konunun açıklamasını yaparken esas
itibariyle sosyal-psikolojik bir yaklaşımdan hareket etmektedir. Bl7.e göre de, meselenin politik ve endüstriyel ilişkiler yö nünün anlaşılabilmesi için, böyle bir sosyal-psikolojil- çerçevenin çizilmesinde
çeşitli faydalar vardır.
mı

aynı yazarın Consensus, Ideology and Labor Relations başlıklı
makalesinin muhtevasından, konumuz bakımından önem taşıyan
baş1 1 ca noktalar dikkate alınarak. özetlenmiştir. Bakınız: James
O. Morris, Elites, Intellectuals, and Consensus, New York, State
School of Industrial and Labor Relations, Cornell University,
Ithaca, N. Y., 1966.
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Robin Williams "sosyal enlegrasyon' \m gerçekleştirilip devam
ettirilmesi için dört asgari şart tespit etmiştir. Fertler arasında normatif yönelişler ( orientations) paylaşılmal,ı ve bu ortak değerleri
birbirine bağlayıp bölücü eğilimleri yokedecek sosyal strüktürler, iş
bölümü yoliyle karşılıklı bağımlılık ve menfaatlerin elde edilmesinde izlenecek kaideler üzerinde bir anlaşma mevcut olmalıdır 11 • Entegrasyonu bu şekilde sosyolojik açıdan yorumlayan bir izah tarzı
dikkatimizi "ortak bir kültürün paylaşılması" noktası üzerine çekı:ıcektir.

Sosyal entegrasyonun (veya bu kavramı consensus'la eş-anlam
da kullanan Morris'e göre, ideolojik uygunluğun) bu dört şart veya
boyutu, ikiye indirilebilir. Morris, Robin Williams'ın da gerçekte
(1) normatif yönelişlerin paylaşılmasının, etkili bir bağlayıcı kuvvet haline gelebilmesi için (2) "ileri derecede özel" süreçlerin mevCl~diyetini gerektirdiğini belirterek, entegrasyonu bu ikili esasa
bağladığını belirtmektedir. William V. D'Antonio da toplumlarda
temel mahiyetteki bir "consensus"un iki unsurdan ibaret olduğunu
ifade etmektedir: "İnsanın amaçları, tabiatı, potansiyeli ve bu potansiyelin nasıl gerçekleştirilebileceği hususunda ideolojik ve temel
nitelikte bir uygunluk" ile "siyasi oyun kaideleri." Bu unsurlardan ikincisi, ) ani siyasi oyun kaideleri, gruplar arasındaki goruş
farkları ve anlaşmazlıkların şiddete başvurmadan halledileceğini
ifade eder; muhalefet grupları ya da siyasi partilerin yapacakları
muhalefet bu kaidelere inanç yoliyle meşruluk kazanmakta ve gerek '·iktidarda", gerek "iktidar dışında" bulunanlar bö) lece siyasi
oyun kaidelerinin çizdiği sınırlar içinde kalmaktadırlar. Ancak, demokratik süreç il iktidarı elde eden bir grup, bu kaideleri bertaraf edip bunların yerine yeni kaideler ve yeni bir ideoloji ikame
edebilir. Bundan dolayı, kaidelerin sadece bazılarına ya da demokra lik sürecin yalmz belirli bazı yön !erine saygı gösterip diğerlerini
görmemezliğe gelmek, demokratik bir "consensus" yaratamadığı gibi, heme çeşit olursa olsun tek başına "consensus" yaratmak için
de yeterli olamaz. Demokratik bir rejimde, hem düzenli siyasi pro-

11

Bakınız:

Robin M. Williams, Jr., American Soeiety: A Sociological
Interpretation, 2 nd. ed. dev., New York: Alfred A. Knopf, 1960.
ss. 550.
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sedürler, hem de normatif "consensus" mevcut olmalıdır • Şüphe
siz, önemli olan asıl nokta, ideolojik uygunluğun "normatif" yönüdür. İlerde belirteceğimiz gibi, "consensus" "demokratik" olmayan
yollarla da elde edilebilir.
1 2

Toplumlar arasında normların nitelik ve karmaşıklık derecesi
geniş farklar mevcuttur. Diğer bir deyişle, normlar
üzerinde anlaşma belirli bir toplumda "ideolojik uygunluk" yaratırsa da, bizatihi normların kendileri bir toplumdan diğer bir
topluma farklılık gösterir. Toplumlar da, daha genel normatif mukayeseler yapmak gayesiyle, demokratik ve totaliter ya da geleneksel ve sanayileşmiş toplumlar olarak gruplandırılabilirler.
bakımından

Robin Williams Amerikan kültüründe mevcut belli başlı onbeş
kudar "değer-yönelim"inden bahsetmektedir. Açıklamalarında yer
alan faktörler arasında, özellikle şunlar dikkati çekmektedir: eşitlik,
hürriyet, demokrasi, kişiliğe saygı, insancıl prensipler, haşan, faaliyet ve çalışma, müessiriyet ve pratik amaclara yönelme, ilerleme,
bilim ve laik rasyonellik. Williams daha sonra bunları ve benzeri
birtakım değer-yönelimlerini genel birtakım gruplar içinde sentez
etmekle e sonuç olarak Amerikan kültürüne uygun bir ferdin her
şey den önce hayala dönül ve vekar sahibi bir kişiliğe sahip olduğunu belirtmektedir. Ferdi vekar ve eşitlik karşılıklı saygının, kar5ılıklı güvenin ve başkalarına sorumluluk devretme istek ve ihtiyacmın temelini teşkil eder. Hayata dönüklük ise, insan için ölümün
\ e ölümden sonra ne olacağının değil, halihazırda karşılaşılan sorunların önemli olduğu anlamına gelir.
Ferdi vekar, eşitlik ve hayala dönüklük gibi temler, Glemokrasi
ve demokratik şa hsiye t kavramlarının gerçek muhtevasını ortaya
çıkarmaya çalışan düşünürler tarafından ele alınıp incelenmişler
dir. Bunlardan m esela Seymour Martin Lipset, Amerikalıların dışa
dönük kimseler oluşlarını , şahıslar-arası ilişkilerdeki -özellikle diğer sanay ileşmiş toplumlara kıyasla daha fazla göze çarpan- samimi ve gayriresmi davranışları , pek tanışmayan kimselerin dahi
birbirlerine ilk isimleriyle hitap edişlerini, başkalarının hislerini kır
maktan özellikle kaçınma eğliminin mevcudiyetini Amerikan kül12

Morris, Elites, Intellectuals and

Consell5~

op. cit. , s. 46,
Toker Dereli -
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türünde değer sistemine yerleşmiş köklü bir inanca bağlamaktadır.
Bu inanç, herkesin başkalarının kişiliğine saygı göstermesi gerektiğidir13. Yine Lipset'in belirttiğine göre, Amerikan kültürüne yabancı
ziyaretçilerin gözlemleri, eşitlik (diğer bir deyişle,
başkalarının
kişiliğine saygı) ve başarı arzusu (yani rekabet)
değişkenlerinin
birbirine yakından bağlı olduklarını doğrulamaktadır. Hayatta başarı kazanmak insanın başkalarma makul ölçüde yönelmesini gerekUrir, çünkü insan tek başına başarı kazanamaz. Daha egaliteryen
bir hale geldikçe, "diğerlerinin ftkir]erine daha çok önem verme
eğilimini gösterir ve daha demokratik hale geliriz." 14 Görüldüğü
gibi, burada Lipset aynı zamanda Anglo-Amerikan kültürlerinin hakim vasfını teşkil eden fertler arasında işbirliği yapabilme ve tenkit karşısında müsamahalı tavır takınabilme eğiliminin de sosyolojik temellerini açıklamış olmaktadır. Demokratik anlamda bir " consensus"un gelişebilmesi için, başkalarının rekabet ve başarı gücüne
saygı, işbirliği yapabilme ve tenkide rağmen aralarındaki
ilişkile
rin bozulmayacağı inancı mevcuttur. Henüz endüstrileşmemiş geleneksel toplumlarda, normlar üzerinde bir anlaşma, yani "consensus" mevcut olsa bile, demokratik yoldan " Consensus' un geliş
tirilmiş olduğundan bah settiğimiz kültürlerdeki ç eşitten ve müsamahaya dayanan davranışlara rastlanmayabilir. Aynı hal, henüz
s ana yileşme yolunda ve geçiş dönemindeki toplumlar için de söz
konusu olabilir. Yine ~anayileşmiş, fakat ideolojik u ygunluğu cebir
YC baskı ile - o da ancak bir-iki neslin hayatını kapsayan bir süreç sonucunda- gerçekleştiren totaliter toplumlarda da, sözkonusu
demokratik kişilik ve davranışlara, genellikle, rastlanmaz.
Bazı düşünürl er de, "ortak bir si asi va rlık ' ya d a " belirli bir
siyasi sisteme bağlılık" yaratabilmek için, fertl er arasında karşılı] lı
bir " sosyal güven" ve "yekdiğeriyl e özdeşlik (iden ti ty) kurma a
y önelmiş bir ortak duygu"nun varlığmı gerekli görmüşlerdir 1 5 • Bu
duygu demokratik bir toplumda vatandaşların iktidarı siyasi bir
elit'e devretmelerini mümkün kılmakta yine fertler arasında demokratik amaç ve araçlarla ilgili görüş farkları dışında ön mli ve

13
14
15

ibid(., s. 47 .
Seymour Martin Lipset, Politioal .M.an : The Social Bases of Politics, New York: Doubleday and Company, 1960, s. 412.
Morris, Elites Intelleetuals and Consensus, oP. cit., s. 48.
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büyük siyasi bölünmelerin ortaya çıkışını önlemektedir. Wirth'e göre, Amerikalılar "consensus"u kültürel plüralizm sayesinde gerçekleştirmişlerdir. Kültürel plüralizm ise, görüş ve fikir farklılıklarını
müsamaha ile karşılamanın bir başka ifadesidir. Wirth'e göre de,
''demokrasiniıı gerçek temeli her kişiliğin sahip bulunduğu hürriyet ve saygıdır.'
İdeolojik uygunluğun tesisi için ne ölçüde bir anlaşma ve
ihtiyaç vardır? Şüphesiz, hiçbir ortamda tam bir fi-

fikirbirliğine

kirbirliğinn mevcudiyeti beklenemez. Her toplumda suçlulara, toplumun kurallarına aykırı hareket edenlere rastlanır. Ayrıca, "conSC'nsus.,a zıt anlamda bir "dissensus", yani anlaşmazlık veya fikir
ayrılığı kaçınılması imkansız bir vakıa olduğu gibi, aynı zamanda
demokratik bir düzende sosyal istikrarm idamesi için gereklidir de.
Jdare mevkil ri için mücadele olmalı, iktidardaki partiler tenkit edilmeli ve değiştirilebilmelidir. Sendikalarla işletme sevk ve idarecileri e işverenler, bazen normlar üzerinde (normatif anlamda) ih··
tilafa düşerler; bununla beraber, sendikalar üyelerinin geniş anlamda siyasi sisteme intibak edebilmelerini sağlar ve onların bu sisteme bağlılıklarını arttırırlar. Makul ve meşru ö]çüler içindeki fikir
aynlıkları, bundan ötürü sosyal entegrasyona katkıda bulunur. BeJirli ölçüde "disscnsus-fikir çatışması", "consensus" yaratır; sosyal
dinamiğe hizmet eder.
" Conseıısus "

için gerekli fikirbirliğinin ölçüsü veya miktarı ne
Morris'e göre, bunu belirtmek mümkün olmadığı gibi,
"fikir ayrılıklarına hangi sınırlar içinde müsamaha etmeliyiz" sorusunu da kesinlikle cevaplandıramayız. Ancak, bu sınınn toplumun
hayatını tehdit edecek kadar aşırı bri seviyeye varamayacağı muhakkaktır. Morris, bir toplumun istikrara ya da "consensus"a sahip
olduğundan bahsedebilmek için, önemli normlar üzerinde makul ölçüde bir anlaşmanın gerekli olduğunu belirtmektedir 16 .
olmalıdır?

"'Consensus", şehir-devletlerde, imparatorluklarda ve krallıklar
da sağlam esaslar üzerine kurulu bir nitelik taşır. Bu günün gerek
geleneksel toplumlarında, gerek modem ve sanayileşmiş topluml:ı.rında da "consensus"a rastlanır. Bu sebeple, hem küçük, basit bir

16

ibid. s. 50.
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organizasyona sahip ve nisbeten statik toplumlara, hem de büyük,
ileri derecede farklılaşmış ve dinamik toplumlarla ait bir vasıfdır.
Sosyal değişme devamlı olarak, eski normlardan bazılarının birleş
tirici gücünü kaybetmesine sebep olup bunların yerine yenilerinin
öğrenilmesini gerektirebiJirse de ideolojik uygunluğu gerçekleştirmiş
belirli bir toplum, bu devamlı sosyal değişmeye rağmen, iç yapısm
da ideolojik bölünmeden geniş ölçüde arınmış demektir. Bundan
dolayı, gerek eski normların nesilden nesile geçerli olmakta devam
etmesi, gerek ----eğer "consensus"un idamesi söz konusu ise- sosyal
değişme geçiren toplumlarda yeni normların devamlı olarak öğrenil
mesinin gerekli olması anlamında, "consensus '' dinamik bir kavramdır.

Toplumu geniş ölçüde bölücü bir ideolojik çatışmanın A.B.D.
ile bazı Avrupa demokrasilerinde mevcut olmadığı çeşitli düşünür
ler tarafından birçok defalar ileri sürülmüştür 17 • Ortaya attıklan
elit tipolojisi ve sanayileşme süreci çerçevesinde, Clark Kerr ve
meslekdaşları, sanayileşmeye önderlik eden elitler bir kere toplum
tarafından kabul edilince, yani "consensus" gerçekleştirilince, "toplumun iç yapısının ideolojik farklar bakımından geniş ölçüde kı
sırlaştığını, çi,inkü artık sanayi toplumuna varmak için izlenmesi
gereken strateji konusunda temelde bir uyuşmazlık kalmadığını"
belirtmişlerdir •
18

Bu durum günümüzde herhalde A.B.D., İngiltere, İsveç, İsrail,
Mısır, Meksika, Sovyetler Birliği ve Çin gibi ülkeler için söz ko-

Robert Michels daha 1'927 yıl'ında A. B. D .'de Dembkrat Parti ile
Cumhuriyetçi Parti'nin aralarında teorik ve program yönünden
önemli farkların mevcut olmadığını ve bu sebeple her iki partinin de hemen aynı seçmen kütlesine hitap edebildiğini belirtmiş
ii. Bakınız : Rob~rtıo Michels, •rsome Reflections on the Sociological Character of Political Parties", American Political Science
Review, Vol. 21, Nev. 19'27, s. 765.
Bugün A.B.D.'de ortaya çıkan yeni gelişme ve baskılara ra ğ
men, iki parti arasında ideolojik yönden önemli bir farkın bulunmadığı bilinmektedir. Ayrıca Lipset, Shils ve diğer bazı düşü
nürler birçok Batı demokrasilerinde ideolojik çatışmaların sona
erişine dikkati çekmişlerdir. Bakınız: Lipset, Political Ma.n, Fasıl 13.
18 Kerr, et. al., op. cit., s. 76.
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nusudur. Bu ülkelerin herbirinin kendi içlerinde esas itibariyle ideolojik bir temelde birleştikleri muhakkaktır. Toplumlar arasında
önemli ideolojik ihtilaflar mevcut olabilir, (mesela, soğuk harbin
ebebi bu çeşit bir toplumlar arası ideolojik çatışma olmuştur); ancak birçok toplum kendi içinde "consensus"a sahiptir. Ne var ki
bu gün yeryüzünde Japonya, Fransa, İtalya ve Şili gibi ciddi anlamda ideolojik iç çatışmalara sahne olan, diğer bir deyişle, "consensus''a erişememiş toplumlar da vardır.
Yukardaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, "ideolojik uygunluk" demokratik bir düzende olduğu kadar totaliter bir sistemde de gerçekleştirilebilir. Diğer bir deyişle, organik bir gelişme
,.e tekamül (evolution) sonucu elde edilebileceği gibi, ihtilalle (revolution) de "consensus"a varılabilir. İhtilalle ideolojik uygunluğtın tesisi, Morris' e göre, başlıca iki safhadan meydana gelebilir:
(1) ana muhalefetin şiddete başvurularak, ihtilalle ve ihtilali takiben siyasi muhaliflerin yokedilmesiyle ortadan kaldırılması; (2) kütlelerin yeni ideolojinin esaslarına uygun şekilde yeniden eğitilmesi.
Bu iki safha arasındaki sınır kesin olmayabilir. İkinci safha stratejik bakımdan pek önemli olmayabilirse de, kurulan yeni toplumun
entegrasyonunda ve istikrara kavuşturulmasında olumlu bir rol oynar. Consensus'un bu ikinci yolla elde edilmesi, mutlaka arzu hilafına gerçekleştirilmesi demek değildir; çünkü genç nesiller yeni
ideolojinin felsefesini ve değerlerini öğrenir ve kabul ederler; bu
ideolojinin fonksiyonlarını aynen ifa edebilecek ve belki de daha
üstün bazı alternatiflerin varlığından habersizdirler1 9 • Gerçekte,
' consensus"u ihtilalci yoldan gerçekleştirme alternatifine geride
bıraktığımız yarım yüzyıl içinde daha fazla başvurulmuş bulunmaktadır. Rusya ve çeşitli peykleri, Çin, Meksika ve Mısır bu çeşit ülkeler arasın da yeralmaktadır. Bu husus, ihtilal yolunun iyi
v ·ya kötü ya da kaçınılma"?: bir vakıa olduğu anlamına gelm ez.

19

Morris, Elites, Intellectuals and Consensus, op. cit., s. 51.
Ancak, Sovyet Rusya'da ve daha yakın bir geçmişte Çekoslovakya'da olduğu gibi, liberalleşme eğilimlerinin ve Batı ile temasların sonucu diğer alternatiflerin varlığırtın farkına varılabil
mekte ve cebirle kurulmuş "consensus" un zayıflama ihtimalleri
belire bilmektedir.
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Bununla sadece, sosyolojik ve politik bir
içinde belirtilmek istenmektedir.
d)

oluşum

tarihi perspektifi

Endüstriyel İUşkiler Sistemi Bakımından İdeolojik Uygunluk:

"Consensus", endüstriyel ilişkiler alanında nisbeten yeni kulbir terimdir. Ancak kelimenin ifade ettiği kavram daha önceden bilinmekte ve b.u kavramı belirtmek için başka
kelime veya deyimler kullanılmaktaydı. Mesela, Clark Kerr, 1956' da, Amerikan ve İngiliz toplumunda "uygun davranışlarla ilgili ortak görüşleri" belirtmek için "paylaşılan-üzeıinde anlaşılan görüş
ler" terimini kullanmıştı. Bundan iki yıl sonra, endüstriyel ilişkiler
sistemi kavramını geliştiren John T. Dunlop, bu sistemi meydana
getiren üç "aktör" grubunun (yani işçilerin, işletme idarecilerinin
ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen uzman devlet otoriteleriyle özel şahıs ve kurumların) "istikrarlı" bir sistemde, "ortak bir
ideoloji"ye bağlandıklarını belirtmişti. Bu ortak ideoloji "herbir aktörün sistem içindeki kendi rol ve mevkii ile diğer aktörlerin sistemdeki mevki ve fonksiyonları hakkındaki görüşlerini tayin eder" 20 • İstik
rarlı bir endüstriyel ilişkiler sisteminde görüş ve fikirler arasında bir
intibak ve uygunluk mevcut ise de, Dunlop, haklı olarak, böyle bir
sistemde de birtakım ihtilaflar olacağına işaret etmiştir. Ancak, bu
çeşit ihtilafları istikrarsız bir endüstriyel ilişkiler sistemini karakterize eden, "temelde mevcut uyuşmazlıklar"dan ayırdetmek gerekmektedir. Dunlop, örnekler vererek, sistemin temelinde mevcut bir uyuş
mazhğm, muhtemelen, "işletme idarecilerinin (işverenlerin) işçilere
karşı ileri derecede paternalisl bir tutum gösterdikleri ve işçilerin de
işletme idarecileri (işverenler) için hiçbir fonksiyon ve rol tanımadık
ları toplumlarda" söz konusu olacağını belirtmiştir .
lanılmaya başlanan

21

" Consensus" terimi ilk olarak Industrialism and Industrial Man
eserinin yazarları tarafından kullanılmıştır. Bu yazarlar, "herhangi
bir kurulu toplum gibi, sanayi toplumunun da fertleri ve grupları
yekdiğerine bağlayan ve ortaya ortak fikirlerden, inançlardan ve
değer hükümlerinden meydana gelmiş bir bütün çıkaran özel bir
20
21

Morris, "Consensus, Ideology and La bor Relations'', op'. cit., s. 302.
Dunlop, op. cit., ss. 16 - 17.
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'consensus' yarattığını " belirtmişlerdir 22 • Sanayileşme en ileri gelişme seviyesini idrak edecekse, bu ortak fikirlerin, inançların ve
kıymet hükümlerinin gelişmesi zaruridir. Bu yazarlar, ideolojik uygunluğun nasıl gerçekleştirildiği sorusu üzerinde fazla düşünmemiş
ler, sadece entellektüellerin consensus'u açık ve seçik bir şekle sokmak hususunda önemli bir rol oynadıklarını belirtmişlerdir: "Consensus'u açık ve belirli hale sokmak ve aynı inanç ve kanaatleri makul ölçüde ahenkli bir fikirler silsilesi halinde birleştirmek her toplumda entellektüellerin görevidir. Bir toplumun ana değerlerini,
prensiplerini ve 'consensus'unu zaman zaman formüle etmek ve
yeniden ifadelendirmek, eskiyi yokedip yeniyi benimsemek yahut da
sanayileşme prosesini eski düzenle uzlaştırmaya çalışmak, sanayileşmede önemli bir rol oynar. Bu duruma göre, entellektüeller yeni endüstriyel toplumun yaratılması ve şekillendirilmesinde etkili
bir grup teşkil ederler." 23
Entellektüellerin "consensus"un yaratılıp şekillendirilmesinde
önemli bir rol oynadıkları açıksa da, bu rolün tek başına bir etken
olmadığı muhakkaktır. Aydınlar, sanayileşmeye önderlik eden elitleri teşkil ediyorlarsa, "consensus"un gerçekleşmesinde oynadıkları
rol direkt olabilir. Söz konusu düşünürlerin tahlil şemasında bu
fonksiyon en çok "ihtilalci enlellektüeller"in ve bu grubu takiben
de "milliyetçi liderler"in oynadığı role uyar görünmektedir. Diğer
elit gruplarmın önderliğinde seyreden sanayileşme tiplerinde ise,
"consensus"un gerçekleşme ve gelişmesinde asıl fonksiyonun bizzat elitler tarafından ifa edilmekte olması akla daha yatkın bir alter22

Clark Kerr, et al., s. 42.
"'Çeşitli sanayi toplumu tipleri, ayrı özelliklere sahip ideolojiler yaratabilirler. ancak bütün sanayileşmiş toplumların kendi
içlerinde geliştirdikleri birtakım ortak değerleri vardır. Pür sanayi t·oplumunda, bilim ve teknik üstün değere sahiptir; bilimi
geliştiren ve bunu endüstriyel proseslere uygulayanlar toplumda
yüksek bir pre..5tije ve ileri mükafatlara sahip olurlar. Pür sanayi toplumu teknik değişmeye aykırı olan tabuları yokeder, bizatihi modernizme ve gelişmeye ileri derecede değer verir. Bilimin
taşıdığı önem ve öğretimin bir sosyal mobilite vasıtası olarak
sağladığı faydalar dolayısiyle, öğretim ve eğitimin endüstri toplumunda yüksek bir değeri vard'ır."
23 İbid., s. 44.
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natif olma niteliğini taşımaktadır. Bu takdirde, bu elitlerin sözcülüğü
nü yapan, onların izlediği stratejinin felsefesini dile getiren aydınlar
"consensus"un gerçekleşmesinde - -az veya çok ölçüde, fakat entellektüellerin iktidarda olduğu duruma kıyasla daha dolaylı bir rol
oynarlar. Aynı şekilde, sanayileşmeye önderlik eden elit gruplara
karşı olan, onların izlediği stratejiyi "önemli ölçüde" tenkit eden
entellektüellerin ise, toplumda "consensus"un gerçekleşmesini köstekledikleri, ideolojik çatışmayı kuvvetlendirip "consensus" kaybı
na sebep oldukları bir gerçektir. Hakkında birçok somut örnekler
verilebilecek bu noktayı ilgili paragraflarda geliştirmeye çalışaca
ğız.

Nitekim, ideolojik uygunluğun elde edilmesinde ve geliştiril
mesinde asıl önemli faktörün bitazihl elitlerin kendi davranış ve
tutumları olduğu, Industrialism and Industrial M an' in yazarların
da zımnen, James O. Morris'de ise, aşağıdaki paragraflarda daha
ayrıntılı şekilde belirteceğimiz gibi, açık olarak ortaya konmaktadır. Kerr ve diğer söz konusu üç düşünür, bir elit grubu toplum
tarafından bir kere kabul edildi mi, "toplumun artık ideolojik yönden gepiş ölçüde kısırlaştığını, çünkü endüstriyel toplum olma yönünde takip edilecek stratejide önemli bir çatışma ve anlaşmaz
lık kalmadığını" belirtmişlerdir. "Bu elitlerin hiçbiri, önem verdiklni strateji nekadar farklı olursa olsun, "conseİısus"un gereklerini
yerine getirmek zorunluğundan kurtulamaz. Herbir grupda baş
langıçta bir azınlık şeklinde faaliyete geçen elitler, toplum tarafından kabul edilebilmeli e izledikleri stratejiye uygun bir kültür
içinde geniş bir temele da yana bilmelidirler .... Bir toplumda ideolojik çatışmanın zayıflaması demek, elitlerin izledikleri hakim stratejinin o toplum tarafından benimsenmesi demektir." 24
24

"'Hanedana mensup (dynastic) elitler devamlılık, orta sınıfı temsil eden elitler ferdi tercihler ve rekabet, ihtilalci entellektüeller
süratli sanayileşme ve milliyetçi liderler de milli bütünlük ve ülkenin kalkınması yolunu izlerler".
Düşünürlere göre, ideolojik çatışma herbir toplum içinde sanayileşme ilerledikçe bir zayıflama eğilimi gösterecek, fakat toplumlar arasında dünya ölçüsünde bir "consensus'~ un tesisi pek
kolay ·olamayacaktır .
"İdeolojik çatışmanın dünya ölçüsünde zayıflay'ıp ortadan
kalkması, sanayileşme hususunda yeryüzünde tek bir sanayileş-
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İdeolojik uygunluğun zaman içinde "geJişerek" gerçekleştiği
faıaziyesinde kapalı şekilde şu

gözlem de yeralmaktadır: işçilerin
yönelttikleri protesto ve tepkiler, sanayileşme geliştikçe azalır. Söz konusu düşünürler sanayileşmenin ilk safhalarında işçi protestosunun zirve noktasına ulaş
tlğını belirtmekte, ancak bu zirvenin zamanımızda artık çok yüksek olmadığına ya da kontrol altına alınması çok güç bir vakıa teş
kil etmediğine inanmaktadırlar. İşçi hareketlerinin zamanıIDJzda
kontrol altına alınması geçmişe kıyasla daha yaygm görülen bir
haldir; işçi protestosunun yaptığı asıl etki iktidarın endüstriyel iliş
kiler sistemini teşkil eden aktörler arasında yasalara ve kaidelere
uygun şekilde paylaşılması (yani plüralizm) yönündedir. İhtilalci
değişmeler istisnaidir ve gerçekte söz konusu yazarların tesbit etmiş oldukları beş elit grubundan sadece ikisi, . ani ihtilalci entellektüeller ve milliyetçi liderler, iktidara gelme hususunda işçi protestosundan bir araç olarak faydalanmaktadır. Gerçekten, Kerr ve
diğer üç düşünür "consensus"u bizatihl sanayileşmenin bir yan
ürünü ve organik gelişme (evolution) ile meydana gelen bir olay
saymaktadırlar. İhtilal yolunu demokratik gelişme olayının bir istisnası olarak görmek isteyişleri sonucunda
"ideolojik uygunluk"
kavramına kurdukları sistemde nisbeten az önem vermişlerdir. Onlara göre, demokratik gelişme sonucunda "consensus" nasıl olsa
gerçekleşecektir; "consensus"un şiddete başvurularak ·tesisi ise ancak istisnai bir-iki halde olacaktır.
<>anayileşmenin çeşitli sonuçlarına

Bu konuya en yeni atıflardan biri de -Morris'in çalışmasm
dan bir-iki yıl önce- John P. Windmul1er tarafmdan yapılmıştır.
Yeryüzünde mevcut endüstriyel ilişkiler sistemlerinden bazılarının
diğer ülkeler için bir çeşit model olma niteliğini kazandığını belirlen Windmuller, bir sistemin "model" olabilmesi için gerekli şart
ları sayarken en başta 'consensus"a yervermektedir. "Dun]op'ın tefrik
ettiği üç ayrı aktör grubunun -yani işverenler, işçiJer ve işçi teşekkül
!erinin ve nihayet ilgili kamu organlarının ve uzmanlaşmış özel kişi ve kuruluşların bağlandıkları ideolojiler, önemli addedilen mese-

me şeklinin kabuliyle gerçekleşebilir. Bu ise, eğer gerçekten meydana gelebilecekse herhalde çok uzak bir gelecekte söz konusu
olabilecektir. İbid., s. 76.
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lelerin çoğunda yekdiğerine uygunluk arzetmelidir." 25 Model sistem
içfode, esasla ilgili meselelerde bir muvafakat ve rıza (consensus)
mevcut bulunmalıdır. Bu muvafakat ve rızanın yokluğu sistem için
bir zaaf işaretidir ve potansiyel müşterilerin bu sistemden tatmin
olmayıp uzaklaşmalarına sebep olabilir.
Görüldüğü gibi, Windmuller'e göre, ortak bir ideoloji ya da
fikirler ,inançlar ve değerler topluluğu "ideolojik uygunluğu meydana getirmektedir. Yazar, ayrıca, dolaylı bir şekilde, "consen
sus"un daima maddi gelişmeye bağlı olmadığını da belirtmektedir26.

Bu çerçeveden hareket eden Morris, "Consensus"un tam bir tayapmaya ve kavramın psiko-sosyal önemini belirtmeye çalış
maktadır. Bu düşünüre göre, "'consensmı', temeldeki konu ve alanlarda önemli ölçüde anlaşma ve fikirbirliğidir. Temeldeki deyimi
takip edilen felsefe ve hedefleri kavramaktadır." 27 Aynı yazar, konuyu daha geniş açıdan ve özellikle Şili için incelediği eserinde,
"consensus"u, ''"toplumda uygun sosyal yapı ve süreçlerde ifadesini
bulan, önemli normlar üzerinde makul ölçüde anlaşma ve fikirbirnımını

Bak'ınız: John F. Windmuler, "Model Sınai Müna:.-5ebetler Sistemleri, "Industrial Relaıtions Research Associaıtion, Procoedings of
the Sixteeth Annual Meeting'den çeviren: Toker Dereli, İkti'.-3at
Fakültesi Mıecmuası, Cilt 25, No. 1 - 2'den ayrı bası, İstanbul 1966,
ss. 9- 10.
Windmuller, bir endüstriyel ilişkiler sisteminin "model" sıfa
tını kazanabilmesi için, "con'. sensus'' dan sonra, sırasiyle, sistemin
bir veya daha fazla alanda ileri bir başarı ve etkinlik sağlama
hususundaki gücünü ispat etmiş olmasını ve ilgili devlette sistemi
diğer ülkelere tanıtıp ihraç etme arzu ve iradesinin mevcudiyetini gerekli görmektedir. Bakınız : İbid., ss. 10 - 14.
26 ''Temeldeki konu ve alanlarda ideolojik muvafakatın temin edilemeyişi, niçin mesela J aponya'nın bir model olamadığını izah
etmektedir. Gerçekten, Japonya'nın dikkate şayan iktisadi gelişme hızına rağmen, bu ülkedeki ana işçi kuruluşuna hakim bulunan ideoloji, mevcut sosyal ve ekonomik düzene cephe aldığı
müddetçe, Japon endüstriyel ilişkiler sistemi bir model olmak
vasfını kazanamayacaktır." Bakınız : İbid., s. 10.
27 Bakınız : M<?rris, "Consensus, Ideology and Labor Relati-ons",
op. cit., s. 304.
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liği"

olarak tanımlamaktadu 28 • Bu her iki açıdan da, kavrama, esas
itibariyle psikolojik bir nitelik olarak bahlmaktadır. Psikolojideki
deyimiyle, "consensus ', toplumun şahsiyetinin psikolojik yönden
bütünleşmesi (integration)ıdır. (Psikolojide şahsiyetin bütünleşmesi,
entegrasyonu anlamında.)
"Consensus" terimi toplumun bütünü ıçın veya toplumun bir
eden endüstriyel ilişkiler sistemi için kullanılabi
lir29. Kavramın, "temeldeki meselelerde
(felsefe ve hedeflerde)
önemli ölçüde anlaşma ve fikirbirliği" olarak tanımlanması, sisteme
tamamen karşı hiçbir grubun mevcut olmayışı anlamına gelmez.
Karşı görüşte küçük bir azınlık mevcut olabilir; ne var ki, bu azın
lık gelişmeye önemli sayılabilecek bir ölçüde engel olamaz. Demokratik bir düzende sadece sosyalist ya da komünist bir partinin veya
böyle bir işçi hareketinin mevcudiyeti ideolojik uygunluğun daima
yokolmasını gerektirmeyebilir. "Felsefe ve hedefler" faktörü, mesela kapitalizme ve kütle tüketimine önem verilmesi, ya da buna
zıt bir örnek olarak, bir diktatörlükte, komünizme ve ağır endüstrinin geliştirilmesine önem verilmesi anlamına gelmektedir. Her iki
halde yahut daha değişik felsefe ve hedef kombinezonları içinde,
"consensus'\m tesisi için işçiler, iş erenler ve kamu otoriteleri sisteme geniş ölçüde inanmalı ve gü enmelidirler. Şüphesiz, böyle bir
sistemde de taktik alanda bazı farklılıklar, mesela karların dağılı
mı ve kullanımı hakkında belirli bir devrede anlaşmazlıklar olabilir; demokratik bir düzende bu anlaşmazlık ve ihtilaflar "grevler"
şeklinde tezahür edebilir .
parçasını teşkil

Yukarda belirltiğimiz gibi, " ideolojik uygunluk" demokratik
gelişme (evolution) yoliyle gerçekleşebileceği gibi, ihtilalle (revolulion) de elde edilebilir. Morris'in yaptığı realist tanım her iki hali
de kavramaktadır. Söz konusu düşünüre göre, üzerinde durulan
asıl önemli husus, "consensus"un nasıl, hangi yolla elde edildiği

28
29

Morris, Elites, Intellectuals, and Consensus, op. cH., s. 52.
Dunlop, herhangi bir endüstriyd ilişkiler sisteminin ideoloji;:;ini,
topluma hakim ana ideolojiden tefrik etmektedir. Fakat bu iki
ideoloji çeşidinin "gelişmiş bir sanayi toplumunda birbirine benzer veya hiç olmazsa uzlaşabilir olması beklenebilir." Industrial
Relations, op. cit., ss. 16 - 17 .

GENEL KA VRAMLAR VE TEORiK B!R C.ERÇEVE

değil, bizatihi kendisi, özellikleri, iç yapısıdır. Yazar, bu yoldan
giderek niçin bazı toplumların "consensus"u gerçekleştiremedikleri
sorusuna cevap bulmaya çalışmaktadır 30 •

e)
rı

"1deoloj'ik Uygunluk" Kavramının Politik Yönleri:

Konuya önce politik rejim açısından bakan Morris, şu hususla- ·
belirtmektedir:
İstikrarlı bi r dernokraside siyasi partilerin herbiri
(yahut da tek - partili bir sistemde söz konusu tek
parti), nüfusun oldukça çeşitli birkaç kesimini ve birçok menfaat grubunu birden temsil eder. Bütün partilerde çeşitli konularda iktidara tenkit ve itirazlar yönelten unsurlar bulunur ve bunlar bir partide diğerlerine
kıyasla daha fazla sayıda olabilirler. Çatı~ma, görüşleri
radikal şekilde farklı rakip partilerin kurulmasına veya
gelişmesine meydan vermeyecek kadar zayıftır ya da geniş ölçüde birbiriyle ilgisiz konulara öylesine eşit şekil
de dağılmaktadır ki, ideolojik yönden sisteme tamamen
zıt partilerin kurulması \·eya gelişmesi söz konusu olmamaktadır. Diğer bir deyişle, tenkitçi ve itirazcılar, sisteme temelden yabancılaşmalarını önleyecek yeterlikte ana
normları pay1a$maktadırlar 31 .

Diğer taraf tan,
Lipset, çok - partili bir sisteme kıyasla iki
partili bir sistemin normatif "consensus"a daha uygun bir siyasi

30

31

' İdeolojik uygunluk, İsveç, İsrail, A.B.D. ve İngiltere gibi ülkelerde demokratik gelişme (evolution) yeliyle, Sovyet Rusya ve
peyklerinde, Çin, Meksika, Mısır ve Endonezya gibi memleketlerde ihtilalle (revolution) elde edilmiştir; ancak 'consensus'un mev cut ·olma dığı , bazıları demokratik düzene sahip birçok memleket
var dır. Bu ülkelerden bazıları , meseıa İtalya, Fransa ve Japonya
iktisaden gelişmişlerdir , fakat çeşitli sebeplerle 'consen'::;us'u gerçekleştirememektedirler. İkinci ve çok daha büyük bir grubu ise
iktisaden az gelişmiş ülkeler teşkil etmektedir. Bu ülkeler ciddi
bir ideolojik çatışmaya sahne olmakta ve muhtemelen kronik olarak siyasi istikrarsızlıklara maruz kalmaktadırlar. Latin Amerika' nın büyük ve en çok ismi geçen ülkelerinin bazıları, mesela
Brezilya, Arjantin, Venezuella ve Şili bu gruba sokulabilir." Morris, "Consensus, Ideology and Labor Relations", op. cit., s. 306.
Bakınız : Morris, Elites, Intellectuals, and Consensus, op. c.ıt.,
s. 52.
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cevap teşkil ettiğini belirtmektedir. Dayanılan siyasi temel nekadar dar olursa, normatif davranış da o kadar dar olacaktır. Bu sebeple, çok sayıda parti toplumda istikrarı zedeleyici bir rekabete
ya da yatıştırılması güç ihtilaflara yol açabilir 32 • Bu çeşit bir toplum iç anlaşmadan çok iç ihtilafı harekete geçiriyor demektir; burada ihtilaf teşkilatlandırılmış olabilir, fakat bu "consensus"un gerçekleştirilmiş olması demek değildir.
Lipset'in belirttiği anlamda iki partili düzenlerde "consensus ''un daha kolay gerçekleşmesi, zarureten bu partilerin kütle partisi olma vasfını taşımalarını gerektirmemektedir. Söz konusu iki
parti kendisine ana hedef olarak muhafazakar ve reformcu olmak
üzere iki büyük menfaat grubunu seçmiş olabilir. A.B.D.'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hatta İngiltere'de İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti için durum böyledir. Bu çeşit düzenlerde çok sayıda,
fakat hacim rn tesir yönünden önemsiz küçük partilerin mevcudiyeti, "ideolojik birlik ve uygunluğu" zedelemez. Bunun gibi, iki
büyük partiye sahip düzenler (bunlardan biri reformist, demokratik ~osyalisl, hatta revizyonist özellikler taşımak kaydiyle Marksist
karakteristiklere sahip olabilir) toplumun nihai felsefe ve hedefleri
hakkında uzlaşması imkansız bir yol takip etmedikleri ve "yüzen
oyları' elde edebilmek gayesiyle hitap ettikleri seçmen gruplarmı
çok defa genişletmek zorunda kaldıkları için ''consensus"un idamesine, birbiriyle çatışan büyük ve çok-partiye sahip düzenlere kı
yasla, daha fazla katkı e hizmette bulunabilmektedirler.
Ancak durumun daima böyle olması gerekmez. İd eolojik ygunluk önünden başarı sağlam1ş çok-partili sistemler (İsviçre ve
İ s\ eç) mevcut olduğu gibi, bu başarı ı sağ lıyamam ış iki-partili sistemler (Güney Afrika ve Kolombiya) de mevcuttur. Bununla beraber, demokratik rejimin etkinliğini azaltıcı başka faktörlerle birleş
tiği takdirde, siyasi partilerin say1sındaki artışın sistemin "conserı
sus"a ulaşmak hususundaki başarısını azaltabileceğini söyleyebiliriz. (Fransa'da ve Weirtıar Cumhuriyeti sırasında Almanya'da olduğu gibi).
32

Lipset, Political Man, op. cit., ss. 83- 92.
Bu noktaya değinen düşünürler arasında Maurice Duverger
de önemli bir yer tutar. Bakınız: Maurice Duverger, Political
Parties, (2 nd ed.), New York: Wiley, London: Methven, 1962
(ilk baskısı 1951'de yapılmıştır).
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Buna benzer ve siyasi yapı ile ilgili bir başka iddia da nisb1
temsile karşı coğrafi temsil ve tek-merkezi devlete karşı federalizm
mukayesesi yapılarak öne sürülmekte, coğrafi temsil ve federaliznün, bütünlüğünü sağlamış (integrated) bir toplumda optimum ve
temsill bir fikir çatışmasma imkan verdiği, ancak böyle bir bütünlük sağlayamamış toplumlarda aynı faktörlerin çatışmaları daha da
şiddetlendirebileceği ifade edilmektedir. Ancak, Lipset'e göre, sosyal bünyede mevcut başka b~zı faktörler, mesela din probleminin
ele alınış tarzı, herkese eşit oy hakkınm verilip verilmediği, mill!
gelirin dağılış şekli, v.b., politik yapının söz konusu ettiğimiz özelliklerine kıyasla daha önemlidir 33 •
Tek başına sosyal entegrasyonu açıklamaya yeterli değilse de
çeşitli gruplara geniş bir açıdan hitap edebilme bakımından siyasi
partilerin temsili karaktere sahip olmaları, yine de sosyal entegrasyon hususunda faydalı bir ölçü teşkil eder. Yine tamamen güvenilir olmamakla beraber, uygulanması daha kolay bir başka ölçü
ise, seçim ·sonuçlarına gösterilen saygıdır. "İktidarın seçimi kazanan partiye devredilmesi prosedürü uzunca bir zaman devresi içinde makul bir etkenlikle işlemiş bulunuyorsa, (consensus'un varlığı
ile ilgili asgari bir delil mevcut demektir. Toplumda ferdin kişili
ğine ve eşitliğine saygı ve aykırı görüşlere müsamaha gösteriliyorsa
'e otoriteyi başkalariyle paylaşmak hususunda samiınl bir istek
mevculsa, seçim sonuçlarına daima hürmet edilecektir." Bu çeşit
tavır ve davranışlar mevcutsa, nüfuza sahip bir grubun ya da bir
sosyal sınıfın seçim sonuçlarından hayalkırıkhğına uğrayıp topluma
"1 abancılaşması" ihtimali uzak bir ihtimal taşır. Bununla beraber,
bu faktörün de her zaman geçerli olmayacağı muhakkaktır 34 •
Bir başka ölçü çeşitli grupların "politikaya katılmaları" ile ilgilidir. Yeni gruplara oy hakkının verilip bunların mevcut partiler
tarafından massedilip edilmedi1 leri; elitlerin önemli ekonomik ve
sosyal değişmeler sırasında '(consensus"u muhafaza edip etmedikleri; bu esnada toplumda "consensus" kaybı ve hatta belki de ihti33
34

Bakınız

: Lipset, Political Man, ss. 83 - 90.
Nitekim, son yetmişbeş yıl içinde Şili'de seçim sonuçlarına sadece üç defa uyulmamış olmasına rağmen, bu ülke ideolojik yönden bölünmüş bulunmaktadır.
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lal olup olmadığı gibi durumlar bu bakımdan önemlidir. Yeni grupların politik sisteme katılıp mevcut partilere dağılabilmeleri bunların
sisteme intibakına hizmet eder; böyle değil de, bu grupların bağımsız
ve kendilerine özgü partiler kurmak zorunda kalmaları radikal siyasi
hareketlerin ve belki de ihtilalci bir durumun doğmasına sebep olabilir.
f)

"İdeolojik Uygunluk" ve Ekonomik Faktörler :

Bütün bu açıklamaların da gösterdiği gibi, "ideolojik uygunluk" esas itibariyle fertler arasındaki ilişkileri ve atitüdleri ihtiva
eden beşeri bir kavramdır; demokrasi yahut federalizm gibi, siyasi
bir soyutlama değildir. Morris'in belirttiği gibi, "ulaşıldığı takdirde 'consensus' ve istikrarı sağlayacak, ulaşılmadığı takdirde 'consensus'u yokedip sosyal karışıklığa yolaçacak kritik bir asgad büyüme haddi, kritik bir asgari fert başına gelir artışı ve kritik bir
asgari reel ücret artışı mevcut değildir." Hernekadar Galenson bir
toplumda sosyal kaos halini önlemek için belirli bir ekonomik büyüme haddinin gerekli olduğunu belirtmekte ise de, bu "gerekli"
şartlardan biri olup tek başına "yeterli" bir şart değildir. Morris' e
göre, ekonomik refah seviyesi, gelişme haddi, v.b. faktörler "consensus"un izahında önemli değişkenler değildirler.
Gerçekten ideolojik uygunluğu elde edemeyen toplumların daima fakir toplumlar olmadığına dair birçok örnekler verilebilir.
Özellikle, milliyetçi liderler ya da ihtilalci entellektüellerin önderliğinde bağımsızlığına kavuşan geri kalmış memleketlerde, işçiler
ülkelerinin ekonomik bağımsızlığa da kavuşabilmesi için tüketimi
kısma hedefini benimseyebilmekte ve bu maksatla ücret taleplerini tamamen ya da kısmen sınırlandırmayı başarabilmekt dirler. Bu
politikanın devamı ve "consensns"un temini, şüphesiz söz konusu
elitlerin (yani milliyetçi liderlerin veya ihtilalci entellektüellerin)
ülkeyi sanayileştirmek ve geliştirmek hususunda göstereceği başarı
ya bağlı bulunmaktadır. Milliyetçi liderlerin elit olarak görevlerini
yapamamaları ve başarısızlığa uğramaları halinde, sistem ihtilalci
entellektüellerin iktidara geçmeleri için uygun bir ortam haline
gelmekte ve bu takdirde tüketimi kısmak ve "consensus"u daha
çok cebirle sağlamak yoluna gidilmektedir 35 •
35

Kerr, et. al., Industrialism and

Industriaıl

!V.lan, op. cit., ss. ?74-277 .
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Öte yandan, ekonomik refah bakımmdan üzun bir geçmışı
olan bazı ülkeler ve bu arada mesela İtal a, Fransa, Japonya, bu
ekonomik refaha rağmen, hala ideolojik yönden bölünmüş bir durumda bulunmaktadırlar. Bunun tam zıddı olan bir durum da düşünülebilir: öyle şartlar söz konusu olabilir ki, herhangi bir toplumda devamlı yoksulluk kütlelerde muhafazakar eğilimlerin ve
davranışların yerleşmesine yol açabilir.
Ancak, ekonomik refah bir yana, gelir dağılımının "ideolojik
uygunluk"la ilgili olduğu bir gerçektir. Gelir dağılımındaki eşitsiz
liğin şiddeti ile toplumdaki alt smıflarm siyasi bakımından radikalleşmesi arasında olumlu bir korelasyon mevcuttur. Diğer bir deyiş
le, zenginle fakir arasındaki fark ve mesafe nekadar büyük olursa,
baskıya maruz fakir kütlelerin talepleri o kadar aşırı olacaktır36 • Bu
düşüncede hakim olan varsayım, alt sınıfların halihazır
sistemin
kendilerine sağladığından daha iyi bir hayata layık olduklarına
inanmaları ve durumlarını düzeltmek gayesiyle siyasi alanda mücadele için yeterli bağımsızlığa sahip olmalarıdır. Her azgelişmiş
ülke için değilse de, ekseri Latin Amerika ülkeleri için durumun
böyle olduğu muhakkaktır • Gerçekten, geniş bir gelir farkı alt sı
nıflarda eşitsizlik duygularının ve bilincinin doğmasına yol açmaktadır. Ancak, meselenin elitlerin davranışı açısından da önemli yönleri vardır. Kütlelerin sanayileşme yoliyle maddi durumlarını yükseltmenin faydalı ve yerinde bir hedef olacağına karar vermesi gerekenler, ~litler, diğer bir deyişle, iktidardaki gruplardır. Elitler,
ekonomik gelişme hedefini gerçekleştirmeye çalışırken, alt sınıfla37

35
37

Morris, Elites, Intellectuals, and Consensus, op. cit., s. 56.
Gerçekten, elitlerin kendilerini devamlı olarak üstün görüşleri
ve alt sınıfların buna paralel olarak daima her türlü statüden yoksun ve fakrüzaruret içinde bulunmaları, Lltin Amerika ülkelerinin büyük bir kısmı için söz konusudur. Neticede bu ülkeler için
"consensus" kaybı daha kolay olmaktadır.
Aynı şartların ~J.'smen Türkiye için de geçerli olmasına rağ
men, bir "consensus" kaybının söz konusu olmayışı, memleketimizin Latin Amerika ülkelerine kıyasla sanayileşmeye henüz
yeni başlamış olmasından ve farklı sosyal ve kültürel şartların
mevcudiyetinden ileri gelmektedir . Bu noktaya ilerde ilgili fasıl
larda değinilecektir.
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rın ihtiyaçlarını tesbit etmeli, bunlarla kendi aralarında bir özdeş
lik (ayniyet) kurmalıdırlar. Başkaları için bu çeşit insani duygular,
snf ve temiz alakalar beslemek, her insanın bir yücelik, eşitlik ve
bağımsızlık taşıması gerektiğine değer sistemlerinde yer vermeyen
kimseler için pek tabii söz konusu olmamaktadır. Bir fert kendisini
başkalarından üstün gördüğü takdirde, hiç olmazsa kendi açısın
dan, eşitsizliğe dayanan bir statüsko tabii ve haklı görülmüş olmaktadır.

Bu sebeple, iktisadi gelişmenin sosyal reformlarla mı, yoksa bu
reformlar olmadan mı daha başarılı seyredeceği konusuna bir üçüncü değişkeni eklemek gerekecektir. Bu da, "consensus"un oynadığı
roldür 3 8 • Daha önce de temas edildiği gibi, şimdi sanayileşmiş ve
gelişı-'niş sayılan bazı ülkeler, toplumdaki ana bazı grupların ideolojik yönden destek ve bağlılığından yoksundurlar. "İdeolojik Uygunluk" yokluğu, hiç olmazsa bu ülkelerde, ekonomik gelişrl)..eye
önemli ölçüde engel olmamış görünmektedir. Ancak, yine de, şu
iddia ileri sürülebilir : Kerr ve meslekdaşı diğer yazarlarm belirttiği gibi, bir endüstri toplumu "eksiksiz ve mükemmel bir
geliş
nıe"yi idrak etmek istiyorsa, fertleri ve grupları birbirine bağlayan

38

"Egaliteryen sanayileşme dünyasına girmeye yönelen bir ülkede
sosyal reformun gerçekleştirilmesi için dinamik ve olgunlaşan bir
'consensu's 'un varlığı hatta daha da önemli bulunmaktadır. Önem
taştı.yan her sosyal ilerleme (mesela, vergi reformu, toprağın yeniden dağıtımı, iş uyuşmazlıklarında etkili uzlaştırma metodları
nm tesisi), başkalarına güvenmeyi, onların da eşit haklara sahip
olduğunu kabullenip bu haklara saygı göstermeyi, iktidar ve otoritenin onlarla paylaşılmasını gerektirmektedir.''
"Gerçek anlamda ekonomik gelişmenin sosyal reformsuz güç
olacağına veya imkansız mahiyet taşıyacağına inanmak (şüphe
siz herkes bu hususta hemfikir değildir), ne sosyal reformu, ne
de iktisad'i gelişmeyi kolaylaştırabilir . Gerçekten, sosyal reform
nihai bakımdan yararlı sonuçlar doğurursa da, ekseri ülkelerde
kısa - devre bakımından gelişmeyi muhtemelen
yavaşlatabilir .
Özellikle mevcut 'consensus', üst - ast ilişkileri ve değer sistemi
ile geleneksE'l topluma özgü bir niteiik taşıyorsa, sosyal reform
talepleri sert bir mukavemetle karşılaşacaktır. Sosyal reformla
birlikte kalkmma meselesinin bu. çerçeve içinde ele alırıması gereklidir."
Bakınız : İbid., ss. 57 - 58.
Toker Dereli -

6

GENEL KAVRAMLAR VE TEORİK BİR ÇERÇEVE

82

ve ortak bir fikirler, inançlar ve kıymet hükümleri
dana getiren özel bir 'consensus'a ihtiyaç vardır."

topluluğu

mey-

Demokratik bir düzende olgun bir endüstriyel ilişkiler düzenini
belirleyen bazı özellikler mevcuttur: sendikaların, sendika liderlerinin, grevlerin, toplu pazarlığın ve toplu sözleşmelerin toplumda
genel olarak kabul edilip doğal sayılmaları bunlar arasındadır.
Organik gelişmeye (evolution) dayanan siyasi bir düzende, böyle
bir sisteme bütün tarafların (işçilerin, işverenlerin ve hükumetin)
ve genel olarak toplumun tam bir inancı vardır.
Arthur N. Ross ve Paul T. Hart~an, iş uyuşmazlıklarını ve
grevleri ülkeler itibariyle inceleyen eserlerinde, A.B.D.'de toplu
pazarlık sisteminin emek ve kapital arasındaki başlıca iktidar dağılımı meselelerini hallettiğini, aynı hususun Kuzey Avrupa ülkeleri
için de varit olduğunu, fakat İtalya, Fransa veya Japonya gibi diğer gelişmiş ülkeler için söz konusu olmadığını belirtmişlerdir. Bu
ülkelerde, grev toplu pazarlıkta ekonomik gücü temsil eden bir alet
değil, genel ve kısa grevler şeklinde bir protesto aracı ve siyasi radikalizm ifadesidir. Yazarlar, gelişmekte olan ülkelerde iş uyuşmazlık
larının Batı'da olduğu gibi organik gelişmeyle ve demokratik yolla
çözümü geleneğinin muhtemelen yerleşemeyeceğini, çünkü bu gibi
demokratik geleneklerden yoksun ülkelerde hükumetlerin sendikaları kontrol etmek ve baskı altında tutmak eğiliminde olduklarını
belirtmektedirler 39 .
g)

"ldeolojik Uygunluğun'

Gerçekleştirilemeyiş Sebepleri :

Açık bir toplumda "consensus"un yokluğu, Morris'e göre üç

yoldan kolaylıkla ve açık bir şekilde ölçülebilir: (1) İki-parti isteminin başarısızlığa uğrayıp çökmesi veya siyasi partilerin ideolojik
uçları temsil edecek biçimde birbirlerinden uzaklaşmaları, diğer
bir deyişle siyasi parti veya partilerin belli başlı bütün menfaat
gruplarından az veya çok ölçüde destek görüp bunları belirli ölçüde temsil edebilmeleri imkanının yokluğu; buna karşılık siyasi

39

Arthur N. Ross ve Paul T. Hartman, Changing Patterns of Industrial Conflict, New York: John Wiley and Sons, 1960, ss. 38,
174 ve 176 - 177.
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partilerin sadece ideolojik uçları temsil etmeleri; (2) üst ve alt sı
mflar arasındaki gelir eşitsizliğinin derecesi; (3) iktidardaki elitlere ideolojik bakımdan zıt veya iktidardaki elitlerin felsefe ve hedefleri bakımından geniş ölçüde bölünmüş bir işçi hareketinin ortaya çıkışı 40 •
Gerçekten, politikada ve işçi hareketinde ideolojik bir rekabet
toplwnun takip edilecek hedefler ve gayeler bakımından çözülüp
dağılması ve zaten uğranılan bir "consensus" kaybının
böylece
müesseseleştirilmesi demektir. Bu çeşit bir rekabet, ihtilaf ve çatış
manın aşırı bir tezahürü demektir; bu anlamda "consensus" kaybı,
halen mevcut olan ve daha önce de başka yollarla (mesela sanayi
hayatında aşırı mücadele, şiddete dayanan gösteriler, aniden kendini gösteren ayaklanmalar ya da liderlere veya bir sınıf olarak işve
renlere artık saygı gösterilmemesi ve hasmane davranışlara geçilmesi gibi usullerle) ifadesini bulan duygu ve tavırların teşkilatlan
ması ve anlam kazanması demektir.
Bu itibarla, ideolojik yönden önemli çatışma ve ihtilaflar temelde mevcut bir zaafın işaretidirler ve toplumda muhtemelen daha başka başarısızlıklara yolaçabilirler. Bu ölçüdeki çatışmaları siyasi bakımdan olgunlaşma ya da devlet idaresinde "gerçek seçim
imkanları" veya "alternatifleri" sağlamaya yönelmiş demokratik
gerekler olarak yorumlamamak icap eder.
Morris'in açıklamalarından, toplum tarımsal ya da geleneksel
apısını değiştirmeye başlayıp çözülünce ve sanayi toplumunun
egaliteryen prensiplerine uygun yeni bir "consensus"a ihtiyaç duyulunca, "consensus" yokolup birbiriyle çatışan ideolojiler ön plana geçebilir. Dolayısiyle, Morris'e göre, Kerr ve meslekdaşlarının
yaptıkları gibi, beş elit grubundan sanayileşmeye hangisinin önderlik ettiğini, sanayileşme hamlesinin maksadının ne olduğunu
ve bu hamlenin nasıl teşkilatlandırıldığını sormak yeterli değildir.
Yazara göre, dördüncü önemli soru şudur : bu hamlede niçin bazen çeşitli rakipler ortaya çıkmakta, bazen de
çıkmamaktadır?
Morris' e göre, bu sorunun cevabı ancak geleneksel toplumlarla de-

40

Bakınız : Morris, Elites, Intellectuaıls, and Consensus, op~ cit.,
s. 60 ve "Consensus Ideology anıl Labor Relations", op. cit., s. 306.
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mokratik toplumlarda cari olan değerleri, atitüdleri ve bu toplumların yapılarını incelemek suretiyle verilebilir.
Aşağıdaki paragraflarda, "ideolojik uygunluğun ,, nasıl olup
da bazı memleketlerde demokratik yoldan, diğer bazı ülkelerde ise
ihtilalle gerçekleştiğini, yine bir kısım ülkelerde ise hiç elde edilemediğini veya ancak çok yavaş ve büyük güçlüklerle gerçekleştiri
lebildiğini incelemeye çalışacağız. Bu paragraflarda da yine başda ·
Morris olmak üzere konu ile ilgili belli başlı düşünürlerin görüşle
rini özetleyecek, daha sonra "consensus" kavramı içinde entellektüellerin yerini ve roliinü belirtmeye ve kendi açımızdan bir değer
lendirme yapmaya çalışacağız.

Morris, bu konuya

bazı

sualler sorarak girmektedir:

Geleneksel toplumlarda elitlerin değer ve atitüdleri
nelerdir? İşçiler bu değer ve atitüdlere nasıl ve ne yönde
karşılık vermektedirler? Bu çeşit toplumlarda sanayileş
menin gerek elitlerin, gerek işçilerin atitüdleri üzerindeki
etkisi nedir? Geleneksel tcplum1arın önemli ölçüde .:rnsyal
·smıf ayrılıklarına sahne oldukları genellikle bilinmektedir; yine bu toplumlar ırk, etnik yapı, dil ve din bakı
mından önemli farklara sahip olabilirler. Bu özelliklerden
herbiri geleneksel toplum şeklinden sanayi toplumu haline geçiş sürecini karmaşık ve yeni bir 'consensus'un sulhçü yollardan gerçekleştirilmesini imkansız değilse de, güç
bir hedef haline getirebilir 41 .

Everett E. Hagen geleneksel toplumu psikolojik açıdan inceleyen bir araştırma yapmıştır. Sosyal değişmeyi psikolojinin "şah
siyet" teorisi açısından ele alan Hagen, geleneksel toplumların otoriter bir yapıya sahip hiyerarşisini, "davranışların endişe (anxiety)
teorisi" ile izaha çalışmaktadır 4 2 • Buna göre yeni durumlar fertlerde hem endişe, hem de haz, fakat daha çok endişe yaratır. Geleneksel toplumlarda gerek halk, gerek elit sınıflar yeni durumlar
41
42

Morris, Elites, Intellectuals, and Consensus, op. cit., s. 61.
Bakınız : Everett B. Hagen, On the Theory of Social Change :
How Eoonomic Gırıowth Regins, Homewood, m . : The Dorsey
Press, Inc, 1962, ss. 55 - 182.
''Anxiety" kelimesini daha uygun bir karşılık bulamadığı
mız için Türkçe'ye "endişe" olarak çevirdik.
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karşısmda, diğer toplum1arın üye]erine nazaran daha fazla endişe
duyarlar. Onların endişesi daha çok fiziki çevreden korkmaların
dan ileri gelmektedir. Birçok olayları meçhul kuvvetlerle izah etmek, bunları keyfi, Lahlile müsait olmayan, bir sebep -sonuç iliş
kisine bağlı bulunmayan vakıalar olarak görmek, herşeyi tabiatüstü
ruhsal kuvvetlere bağlamak eğilimi ve bütün bunlarla ilgili algılar
(perceptions), Hagen'in bu toplumları izah ederken kullandığı ve
faydalandığı kavramlardır. Bu çeşit ileri bir endişeye dayanan duygusal bir çevrede, endişe (anxiety) bazı ileri toplumlarda olduğu
gibi yaratıcılığa yol açmaz. Aksine asıl ihtiyaç duyulan husus, endişeden kaçınmak ve karşılaşılan problemleri çözmede geleneksel
usüllere dayanarak ve karar verirken de hiyerarşik otorite sistemine
başvurarak endişeyi bertaraf etmektir. Uygun bir otoritenin verdiği
karar esasen doğr,udur; sorunları realist bir açıdan yahut da tecessüsle karşılamaya ve yeni çözüm yolları aramaya gerek yoktur.
·cstlere tamamen tabi olmakdan ve astları da hakimiyeti altında
bulundurmaktan bir tatmin duymak, bütün geleneksel toplumlarda gerek halkın, gerek elitlerin karakteristiklerindendir. Bütün bunların sonucu olarak, Hagen, geleneksel toplumların sosyal strüktüründe ileri bir "istikrar" görmektedir. "Consensus" terimini kullanmamakla beraber, bu çeşit toplumlarda alt sınıfların bilinçli şekil
de ve cebre dayanılarak yoksulluğa tabi tutu]madıklarını müşahade
etmektedir. Gerek alt sınıflar, gerek elitler, otorite ve iktidarın hiycrarşik yapısını olduğu gibi kabul ederler. Elit gruba
mensup
olanlar bulundukları imtiyazlı mevkilere şahsi çalışma ve başarı
sonucu g lmedikleri için, orijini alt sınıflarda olanlara karşı ister
istemez bir üstünlük duymak zorundadırlar. Bu elitler ast durumda olan kimselerle otorite paylaşamazlar, çünkü bunu yapmak alt
ınıflarrn eşitliğini kabul etmek olur ve elitlerin sahip
oldukları
. tatünün meşruluğu hakkmda ~üpheler uyandırır.

Morrü.'e göre, Hagen'in teorik sistemi birçok hususu aç1klamakla beraber, fertlerin geleneksel bir toplumda çevrelerini niçin
tf'hlikeli ve bilinmeyen kuvvetler tarafından idare edilen, insan irade
ve kontrolünün dışında bir yer olarak telakki ettiklerini izah etmemek
Ledir. Buna karşılık, Morris, verimli bir tahlil alanı teşkil edeceğini
tmduğu bir başka görüş ortaya atmaktadır. Bu da fertlerde, ailelerde \'e nihayet bir bütün olarak toplumda söz konusu edilebilecek bir
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"olgunlaşma" sürecidir 4':ı.

Bu görüşün bir yönü de ölüm ya da ölümle ilgili atitüdlerin "fert, aile ve sosyal olgunluk" üzerinde direkt bir
etkisi olduğudur. Fertlerin ve toplumların temel nite1ikteki normları
ve değerleri, birbiriyle yakmdan ilgili bu iki alanda görülen farklılık
ları aksettirirler 4 ·1 •
Bazı fertler ve bu fertlerin mensup bulundukları aileler, duygusal yönden gelişme potansiyellerini hiçbir zaman tam olarak gerçekleştiremezler ;ekonomi diliyle ifade etmek gerekirse, hayatları boyunca "az gelişmiş" durumda kalırlar. Bu fert ve aileler sayıca fazla
ve siyası bakımdan güçlü iseler, bir bütün olarak toplumun karakterini tayin edebilirler. Fert ve ailelerle ilgili bu az gelişmişlikte
ana rolü oynayan kimseler, anne ve babalardır. Olgunluk, bir tecrübe (demonstration) ve eğitim süreci sonucunda öğrenilir. Anne
ve babalar çocuklarının özellikle devamlı ve en fazla saygı gösterdikleri yegane yol göstericileri durumunda bulundukları takdirde,
çocukların hayatta ebeveynin ulaştığı seviyeyi aşması pek beklenemez. Toplumlar söz konusu olunca bu defa önemli rol oynayan
unsurlar, bu toplumları yöneten elit gruplardır. Olgun olmayan aile
reisleri, büyüdüklerinde kendilerine isyan eden çocuklar yetiştire
bilirler; bunun gibi, olgunlaşmamış elitler de, iktisadi gelişme meydana geldikçe, ideolojik bakımdan bölünmüş bir toplumun doğ
masına sebep ola bilirler.

Geleneksel bir toplumda, eski bir sınıf (mesela Japonya'da hanedan mensupları yahut da Şili'de aristokratik-katolik elitler) güçlüdür; bu sınıf ya (J aponya'da olduğu gibi) sanayileşme hamlesine
önd rlik eder ya da Jiderliği (Şili ' <le olduğu gibi) 'yeni orta sınıf"
la paylaşır. Eski sınıfın kuvvetli bulunduğu hallerde, bu sımfa ait
43

44

Bakınız

: Morris, Elites, Intellectuals, and Consensus, op. cit.,
ss. 63 - 76; "Oonsensus, Ideology and Labor Relations", op. cit.,
ss. 309 - 315.
Morris, fert ve toplumların bu şekilde "olgun" olan ve olmayan
diye sınıflandırılmasının bir tepkiye yolaçacağını ve baz1 çevreleri duygusal yönden kıracağını kabul etmekte, ancak bu terminolojisinin psikoloji ve psikanaliz alanlarında esasen yayg~n
olduğunu, aynı kavramların fertlerin değerlendirildiği resmi ve
gayrıresmi birçok durumlarda günlük dilde de kullanıldığını belirtmektedir.
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fil irler, inançlar ve değerler, orta sınıfın "ideal liberalizm"ini zayıflatır. Bu takdirde, orta sınıf sosyal ve kültürel bakımdan aynen
aristokrasi gibi davranmaya başlar. Bu takdirde orta sınıfa özgü
ideal atitüdler, mesela açıklık, rekabet, ilerlemek hususunda kabiliyetlerine güvenme gibi davranışlar ancak çok eksik bir tarzda
mevcut olabilir, çünkü bir sosyal sınıf da bir fert gibi büyüklerinden birçok şeyler öğrenir, böyle bir sınıfın öğrendiği eksik ve çok
kere modası geçmiş değerlerden tek bir nesilde kurtulması, bunların yerine daha modern alitüdleri kolaylıkla benimsemesi mümkün
olmaz.
Tarif edilen tipe uygun geleneksel toplum, patriarkal bir yasahiptir; mevcudiyeti ve devamı kütlelerin iktidardaki elitlere
sosyal bakımdan tabi olmasına bağlıdır. Bu tabiyet üstün bir sını
fın aşagı bir sınıf üzerindeki hakimiyeti şeklinde tabii gösterilmeye çalışılır; bu hakimiyet, eski ve saygı gösterilen değerlere, sosyal
statiğe Ye yazılı hukuka dayanmak suretiyle devam ettirilir. Üst
ı;ınıflar bu anlamda rafine bir olgunluktan yoksundurlar; politikayı,
öğretimi, kültürü ve serveti tekelleri altına almışlardır; "aşağı sı
nıflara" biyolojik bakımdan üstün olduklarına inandıkları ve okukolayca
ma-yazmadan yoksun köylüleri de bunun doğruluğuna
inandırabildikleri için, belirtilen faktörleri tekelleri altına alabilmeleri kolaydır. .. st sınıflar "insanların Tanrı tarafından eşit yaratılmadıkları'' iddiasına dayandıkları takdirde, din, bu çeşit bir ikna
(ve kendi kendini aldatma) olayına yardımcı olur. Burada cahil
bir köylü veya işçi kütle, genç ve yetişmemiş bir kütle muamelesi
görmektedir. Elitlerle köylüler (veya işçiler) arasındaki
mesafe
otoril sistemine ve köylünün sadece itaatini gerektiren ve (elitler
bakımından) bu itaati bekleyen duygusal bir baba-oğul münasebetin e dayanır. Köylüler patron'trn veya efendinin çocuklarıdırlar o
k ndilerine yaşadıkları sürece bakar. Böyle yapmak zorundadır ve
taşıdığı " baba" kelimesinden türemiş herhangi bir unvan, sosyal
bakımdan hayli önemlidir. Her büyük çiftlik veya plantasyon geniş
Lir aile gibidir; bu açıdan toplum da bir bütün olarak bir "ailedevlet" şeklinde nitelendirilebilir.
pıya

Geleneksel bir toplumda işçiler (köylüler ve hizmetkarlar), sahenüz etkilerini göstermeden önce sadece en ilkel beşeri
lepki şekli olan itaati öğrenirler. Zaten yalnız itaat etmeyi öğren-
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melerine imkan verilir. İtaat, ancak sevgi ve yakın bir şahsi münasebetin bulunduğu yerde öğrenilip kabul edilebilir. Sistemin başa
nsı yüz yüze ve hissi ilişkilerden doğmaktadır 4 5 . (Morris, burada,
"~evgi"yi bir statü hiyerarşisi içinde fertler ve gruplar arasındaki
şefkate dayanan bir kavram olarak kullandığını, daha sonra açık
layacağı statü eşitliğine dayanan bir çerçeve içinde olgun ve tam
bir sevgiyi kastetmediğini belirtmektedir.)
Özetlemek gerekirse, geleneksel bir toplumun ana değer ve ati- ,
tüdlerinin şunlar olduğunu söyleyebiliriz: Statü bakımından eşit
sizlik, dış dünya karşısında duyulan korku, otoriter ve paternal davranışlar, şefkate dayanan bir sevgi ve itaat. Bu çeşit bir toplumda
'·consensus'' incelmiş değildir; vardır, fakat ilkeldir. Yukardan aşa
ğıya, yani üstlerden astlara doğru haberleşme anlammda otorite
düzeni o kadar rijid bir nitelik taşır ki, fertler ve müesseseler ancak
asgari bir gelişme imkanı bulabilirler. Sanayileşme gibi önemli bir
değişme bu çeşit bir topluma aniden girince, ne otoriter eliller, ne
de ortaya çıkan endüstriyel işçi sınıfı, daha olgun ve kompleks bir
toplumun gerektirdiği yeni ve daha yüksek gerekleri tam bir sorumlulukla karşılamak bakımından hazırlıklı değildir. Böyle önemli
bir değişme, tarımda çalışan smıfı ve otorite düzenini _de etkiler.
Özellikle, sahipleri şehirlerde yaşayan ve işçilerle birarada bulunmayan çiftliklerde durum böyledir. Köylü ayaklanmaları ve toprağa elkoyma olaylan me dana gelebilir ; neticede çiftlik sahibi veya
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serf durumundaki işçiler toprak sahibine hürmet eder, ihtiefendileri tarafından karşılandığını bilir, karşılaştık
ları güçlüklerin halli için ona danışır ve yardım görürler. Bu
münasebetler düzenine karşı gelmek ve ba ğımsız harekete geçmek, ergeç geleneksel toplum düzeninin yapısını '.5 arsar ve çökertir. Bundan dolayı , aristokrasi, "aşağı sınıf" mensuplarının
egaliteryen ve sanayileşmiş bir toplumda işçilerden beklenen sorumlulukları ifa etmekten aciz oldukları intibamı yaratır. Aynı
zamanda, arist·okrasi veya onun zay'ıf olan bazı unsurları devlet
ve kilisedeki temsilcileri vasıtasiyle gerekli tedbirleri alır; mesela durumunu (sendikalar veya resmi kamu öğretim : >istemi gibi)
direkt olarak yahut da (sanayileşme gibi) endirekt olarak tahdit edebilecek ve statükoyu bozacak g elişmeleri önlemeye çalı
şır. Bu davranışlar aristokrasinin hem zaaflarını, hem de meşru
luğunu ispatlamak için başvı · ıduğu usulleri göstermektedir.
yaçlarının
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yöneticisi ile köylü arasındaki geleneksel sevgi ve saygı, emir ve
itaat ilişkileri genellikle sarsılabilir. Dolayısiyle, sosyal değişmeyi
lıazmedemeyen ve özel imtiyaz ve iktidarının diğer gruplarla tedricen paylaşılmasına rıza göstermeyen unsurlar, toplumda demokratik yoldan yeni bir "ideolojik uygunluğun" doğması için gerekli
"sımf" olgunluğuna sahip değillerdir 46 • Bu hal, kronik istikrarsız
lığa ve aşırı hallerde milll felaketlere yol açabilir. İktidarı demokratik yoldan paylaşmaktan kaçınmak, Batı'ya hakim olan ideallere
zıt bir davranıştır; Batı demokrasisinin ulaştığı seviye,
kısmen,
elitlerin iktidarı gereken zaman ve hallerde diğer sınıflarla paylaş
maya rıza göstermeleri sayesinde gerçekleşmiştir •
47

Morris'in incelemesinde "consensus"la ilgili olarak ortaya attı
birisi de "ölüm" karşısında takınılan tavırlardır.
Geleneksel bir toplumda elitlerin statik, otoriter ve üstünlük iddiasına yönelmiş atitüdlerinin kaynağı, ilkel bir ölüm korkusuna bağla
nabilir. İnsan ölümü her zaman, her fert için kaçınılması imkansız
bir vakıa olarak görmemiştir. Ölümün, insan şahsiyetinin bütünüyle
yokolması anlamında telakki edilmesi de çok yeni bir gelişmedir.

ğı değişkenlerden

"Elitlerin ölüm sorununu ele alış tarzı, zaman-mekan münasebetini, yaşama ve insan başarılarına verdikleri değeri ve her ferde
atfettikleri önem ve yüceliği tayin edebilir. Edebiyete ve ölümsüzlüğe inanış, nihayet bir bakıma zamanın inkarı demektir. Bu takdirde hayat sadece zaman ve mekana ait nisbeten önemsiz bir değer kazanır.·' İnsan bu takdirde hayatı ancak sımrh bir şekilde sever ve onu gerek kendisi, gerek kendisinden sonra gelecekler için
daha mükemmel hale getirmek eğilimini göstermez. Aksine, ölüme
yeni bir hayata geçiş noktası göziyle değil d hayatın sonu nazariyle bakılırsa, hayatın değer ve önemi artar. Balı'da ilim, tıp e
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Q'Geleneksel toplumda elitlerin bu davranışı, çocuklarını yetişkin
olarak görmek istemeyen, bu maksatla onları gerekli şekilde yetiştirmeyen anne ve babalara benzemektedir. Bu çeşit anne ve
babalar evlatlarını daima çocuk olarak görür, onlar üzerindeki
otoritelerinden vazgeçmek istemezler. Neticede çocuklar hiçbir
zaman gereken gelişme imkanına kavuşamaz, ya da gerçeği gördüklN'i an, anne ve babalarına isyan edebilirler."
Morris, Consensus, Ideology and Labor Relations, op. citı., s. 311.
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teknoloji alanında kaydedilen gelişmelerin birçoğunda bu telakkinin herhalde belli ölçüde rolü olmuştur. Bu telakki insanları da
bt:lki daha çok dışa dönük hale getirmekte ve insanlar arasında
saygı, sevgi Ye alakayı arttırmaktadır; çünkü ölüme eşitsizlikleri ortadan kaldıran bir olay göziyle bakılmamakta, eşitsizliklerin yeryüzünde ortadan kaldırılmasına çalışılmaktadır. Elitlerin ölüm konusunda ilkel atitüdlerden kurtulamayışları, yani ona yeni bir hayatın başlangıcı göziyle bakmaları, sanayileşme başlayıp saygı ve
eşitlik isteyen yeni gruplar türedikçe ciddi bir mahiyet kazanan
"consensus" probleminin daha da önemli hale gelmesine yol açar.
Geleneksel toplumlarda elitlerin üstünlüğüne inanma, otoriterlik, paternalizm, geçmişe yöneliş ve statüskoyu muhafaza etme arzusu, 1forris'e göre, "insan hayatı da dahil, bütün tabii devreler
içinde doğrusal hareket (linear movement), (diğer bir deyişle, ölüm)
olayını gerçekçi bir açıdan kabul etmek istemeyiş eğilimi ile ilgilidir." "Yeni hiçbir şey yapmayarak ve etrafını hayat boyu kendisine
tabi olacak yakınlariyle doldurarak, insan hüzünle gençliğe ve hayata bağlanma yollarını arar." Bunun gibi, toprak sahibi aristokrasiye mensup elitlerin kendilerine tabi köylüleri (hiç olmazsa din]
olmayan bir okulda) eğitmesi ve otoriteyi onlarla paylaşması, anahabanın çocuklarından, çocukları üzerindeki imtiyazlı mevkiinden
ve nihayet güvenliğinden vazgeçmesine benzer. Bu, aynı zamanda,
statik sosyal strüktürün sağladığı güvenlikten de vazgeçmek anlamına gelir.
Oysa, modernleşme ve anayileşrne başlayınca loplumda ideoJojik bölünmeyi önleyebilmek için, daha farklı değerlerin (in anların eşitliğine inanmak, hayata yönelmek, sosyal deği meyi kabul
edip benimsemek, ferdi başarıya v sosyal gelişmeye inanmak, otoriteyi başkalariy] pa) laşmak ve gerekince otoriteden vazgeçmek,
kaybetme riskini bilerek göze almak gibi değerlerin) ar lığı gerekrn ktedir. Elitler sanayileşm sürecinde eski değer sistemine bağ
lanıp kalırlar ve bundan ayrılmak istemezlerse, toplumda bir "consensus" kaybı söz konusu olabilir.
"Consensus" kaybınm meydana gelişi daha açık şekilde nasıl
izah edilebilir? İşçilerin mesela anarşizme veya Marksizm-Leninizm'e
kayışları "ideolojik uygunluk" kavramı açısından nasıl açıklanabilir?
Eski değerleri ve strüktürel ilişkileri devam ettiren geleneksel elit-
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l~rin hepsi veya bir kısmı ile kendilerini bu elitlerle özdeş kılan
yeni orta sınıf mensupları, sanayiin doğurduğu yeni işçi sınıfına
mümkün olduğu nisbette otorite devretmemeye çalışırlar. Bu elitler
birtakım paternalistik programlarla işçilere bazı smırlı menfaatler
s:ıglayabilirler. Kuvvetli din] etkiler altmda iseler, bunun dini ve
ahlaki bir sorumluluk teşkil ettiğine inanırlar; işçilerin oylarını satın
almak (şüphesiz genel oy hakkı mevc11tsa) ve onları mevcut siyasi
partilere bağlamak hususunda sınırlı da olsa çaba sarfetmek suretiyle, işçileri ideoloji dışında tutmaya çalışırlar. İşverenin
yahut da devletin kontrolü altındaki sendikaların kurulmasını teş
vik ederler; iş uyuşmazlıklannın mecbur! uzlaştırma veya tahkim
yl)liyle lıalledilmesini teklif ederler. Sanayi toplumunu, alıştıkları
(sade kendilerinden çıkan emirlere dayanan) tek-taraflı haberleşme
düzenine, daima "çocuklariyle" birlikte olmanm "efendiye" sağla
dığı rahatlık ve güvenlik havasıyla dolu statik bir toplumdaki otoriter rollerine aykırı görür, bu rolün tehdit edildiğine tanık olurlar.
Çiftlik sahibinin köylüye duyduğu şefkate dayanan sevginin artık
fabrikaların gayrişahsi, bağımsız ve bir aile havası taşımayan atnıosferinde geçerli olamayacağını anlamazlar veya anlamak istemezler. Yine bunun gibi, yetişkin kimseler arasında karşılıklı saygıya dayanan, olgunlaşan her ailede teşvik görmesi gereken, şefkat
ten daha da ileri bir sevginin varlığını anlamazlar ya da anlamak
istemezler. Bu çeşit sevgi lıem anne-baba, hem de çocuk için tahammülü güç bir şeydir, çünkü aile fertlerinin birbirlerinden hiç
olmazsa belli ölçüde uzaklaşmalarını, insanm yakınlariyle birlikte
yaşaması sonucu elde ettiği güvenlik hissinden fedakarlık etmesini
gerektirir. Ancak, ne var ki; insanın yüceliği, yaratıcılığı ve geliş
mesi de geniş ölçüde belli bir bağımsızlığa ulaşması sayesinde gerçekleşebilmektedir.

Geleneksel bir lopluma özgü ~litüd ve değerlere sahip bulunan işverenler, tabiatta ve ((kırsal'', ((aile-cemaat" tipi bir çe rede
gördükleri ahengi yeniden tesis etmeye çalışırlar. İşçilerin, ücret
ve diğer istihdam şartlarını kendileriyle müzakere etme isteklerine
ve en çok ela grevlere mukavemet eder, sağladıkları bütün menfaatlere karşılık işçilerin greve gitmelerini büyük bir nankörlük telakki
ederler. Pazarlığa girişildiği takdirde, üçüncü bir tarafm (mesela bir hakimin veya devlet memurunun) aracılık etmesi muhtemeldir; sistem ancak "uzlaştırma ve hakem'' kurulları ve "iş mahke-
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meleri" gibi organlar sayesinde işleyebilecektir. 'Üst sınıf'a mensup bir kişi olan işveren, eskiden beri kendilerinden ancak itaat
görmeye alıştığı işçilerle eşit şartlar altında yüz yüze pazarlık yapmayı kendisine yediremez. Devletin aracılığiyle uzlaştırma mec.bur! kılınabilir, çünkü elitler mantık güçlerinin sımrlı olduğuna
inandıkları işçilerle anlaşmanın ancak cebri usullerle müml<ün olabileceğini zannederler. Sistem bu şartlar altında etkinlikten tamamen uzak işlese ve istatistikler kanunsuz grevlerin büyük miktarlara vardığını (bunların hatt1 kanunı grev sayısını aştığını)
gösterse de, işverenler bu görüşlerinde uzun yıllar ısrar edebilirler. Oysa, endüstriyel ilişkilerde daha ileri bir anlayışı hakim kıl
mak ve tarafların sistemi karşılıklı olarak benimsemelerini sağla
mak (diğeT bir deyişle, "consensus"u gerçekleştirmek), sanayide
ciddi mahiyetteki çatışmaları önlemenin yegane yoludur. Şüphesiz,
bununla 'consensus"u gerçekleştirmiş bir sistemde ihtilaf ve grev
olmayacağını söylemek istemiyoruz.
Tar.afları arasında ideolojik
yönden tam bir uygunluğun bulunduğu bir sistemde de , birtakım
anlaşmazlıklar ve grevler olacaktır ve olmalıdır da.
Morris, ideolojik bölünmeyi ve "consensus" kaybını esas itibariyle işçilerin devamlı olarak işverene tabi ve eşitlikden uzak
bir muameleye tabi tutulmalarına bağlamaktadır. Geleneksel toplumlarda, sanayide· ve madencilikte gerekli ilk işgücü kaynakları
tarımsal bölgelerdir. Çoğu okuma-yazmadan yoksun bu işçiler, fabrika hayatında, şehrin gayrişahsi atmosferinde ve daha sınırlı ölçüde olmakla bearber, eğer varsa, paternalist rnade1! kamplarında
hem o zamana kadar alışmadıkları bir ·hilrri. etle, hem de yeni sorumluluklarla karşılaşırlar. İşçiler eskiye kıyasla daha hürdürler,
c; unkü artık istedikleri gibi harcayabilecekleri bir ücr l getirine
sahip 0lmakta, "patron"a emekleri dışmda hiçbir hususta borçlu
bulunı~amakla ve eğer maden kamplan ve benzeri işyerlerinde
değil de, fabrikalarda çalışıyorlarsa, şehirde, işverenden uzakta
yaşamaktadırlar. Arlık işverenle iş dışında yakın bir ilişkileri yokttff. Ancak işçiler bunun yanında eskiye kıyasla daha sıkı bir çalış
ma disiplinine ve ·)lokratik nitelikte bir otorite sistemine tabi tut11Jmaktadırlar. Geleneksel çalışma düzeninde itaati işçi için son
derece kolay bir hale getiren sevgi ilişkileri sanayi hayatının gayrişahsi niteliği gereği artık ortadan kaybolur. Gerçekten, bu durumdaki işçiler, erken bir yaşda, duygusal yönden olgunlaşmamış ve
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dünya derllerinden habersiz bir çağda kendi başlarına hayala salıverilmiş çocuklara benzerler. Kendileri gibi olan binlerce işçiden
başb danışacak , yardım iste) ecek kim el eri yoktur.
Bin;ok lopJumda "çocuksu i yan" , bu çeşit işçilerin bağımsız
ani tepkilerini ve egolarını ifade edebilıııeleri için ilk, en kolay ve en tabii yolu teşkil etmektedir. Anarşizm,
Jıiçbir otorite tanımadığı , her çeşit disiplini Ye göre i reddettiği ve
1;iç bir lidere, hatta çok kere lendi liderleriııe bile inanmadığı için,
i~c:i
ayaklanmalarmm en ileri ve en sorumsuz şeklini teşkil etmektedir; tahripkar ve fantaziye uygun olduğımdan en ba it ve en
a::· gelişmiş kafalar tarafından bile kolaylıkla anlaşılabilmektedir.
Birçok iılkede kurulan ilk sendikaların başlangıçta anarşist oluşları
bu bakımdan tesadüfi değildir.

Jık]anm, ) eni sisteme karşı

"Marksist-Leninist' harekeller, anarşizme kıyasla daha incelBunlar, sosyaJ protesto hareketleri içinde başarıya ulaşabilmek ıçin, mevcut düzenin adaletsiz olduğu hususunda liderlerde rn liderleri izleyen işçilerde daha güçlü bir bilincin ve duyguların varlıgını gerektirirler. Nisbeten incelmiş ve bilgili liderler
cahil kütlelere :V1arksizm-Leninizm in ideolojik gerçeklerini öğre
tE·mezler4 >;. Kültür yönünden ine lmemiş, bilgisiz liderlerin ise, yine kendileri gibi bilgisiz kütlelere ntellektüel ve ideolojik yönden
hitap edemiyecekleri muhakkaktır. Bu her iki durumda da, (bilgili
liderler, bilgisiz işçi kütlel ri \·e bilgisiz liderler, bilgisiz işçi kütleleri), kütleleri etkil y bilecek y gane hitap şekli, duygusal olacaktır. Bilgi ve okur-yazarlık seviyel rinin düşük \.
işçilerin tatminsizliğinin fazla olduğu hallerde, kütle] r en etkili ~larksi t-Leninist
hitap ş kli
ntcll klüd olmaktan c:nk clu gusal bir muht aya
bürünecektir. Bu gibi hallerde protesto v ayaklanmaları çok tehlik li, şiddetli ve bazen de başarılı yapan işte bu duygusal muhle, · adır. Bilgisiz, okurna-_ ·azmas1 kıt bir i. çinin çocuksu kafası, bir
kere ihmal dildiği, artık ist nınediği ve belki de sömürüldüğü kam ına ,·arınca , o işçinin nefret elmesi, nefretini aşırı şekill rde bemişlerdir.

48

Bu çeşit işçilere "tarihi sın'ıf mücadelesi", "dialektik materyalizm",
' istismar teorisi", "kıymeti emekle izah eden teori", "sosyal strüktür", v.s. gibi kavramlardan bahsetmek anlamsız bir hareket
olur.
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lirtmesi ve şiddet hareketlerine katılması artık çok kolaydır. Böyle
bir işçi için ~Iarksiszm-Leninizm bir çeşit "çocuk suçluluğu" anlamına gelir. Eski toplum (ve özellikle geleneksel elitler) bu sonuca bir bakıma müstahaktır, çünkü bir anlamda yetişkinliği ve yeti~kin olmaya bağlı sorumluluk ve otorite kullanımını kendi tekellerinde tutmaya çahşmışlardır.
Morris' e göre, en olgun Marksizm-Leninizm çeşidi dahi ideolojik yönden bir olgunlaşmama halini, bir çocukluk durumunu
ifade eder. Yazara göre, bunun esas itibariyle iki sebebi vardır . Bir\nci ve en önemli sebep, ideolojinin determinist karaktere sahip
olnşu ve insanın "değişme" hususundaki gücünü ve rasyonel müdahale imkanını reddedişidir. Marksizm-Leninizm uygulamada topl11mun ve dedet şeklinin otokratik ve patriarkal esaslara göre müe~seseleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Marksizm-Leninizm'in teoride merkezileşme-ademimerkezileşme konusunda hiç olmazsa nötr
bir tavır takınmış olmasına ve hatta nihai durumda müesseselerin
ademimerkezileşmesini öngörmesine rağmen, uygulama tamamen
merkezileşmeyi destekler yönde olmaktadır 49 . Marksizrn-Leninizm,'in
cazibesine kapılan fertler de merkezileşmeye duygusal sebeplerle
inanmakta, henüz kendil~rine güvenememekte ve kendi kendilerini
idare edememektedirler. "Şahsiyet teşekkülü" açısından ve biraz
da duygusal yönden açıklanırsa, bu toplumlarda yetişkinden fazla
çocuk bulunmaktadır .
Morris'e göre, Marksizm-Leninizm'in ideolojik bakımdan ikinci bir zayıf yönü de, üzerine dayalı bulunduğu dialektikle ilgilidir.
Mar 'ın dialektiği gerçekte bilimsel değildir, çünkü akla hitap etmez; söz konusu dialektik daha çol- duygu aldır, çünkü kendisine
insan duygularını hedef almış bulunmaktadır. "Marx'ın dialektiği
nin öngördüğü tarihi sınıf mücadelesi fikri, dikta ve zulüm ile ihtilal gibi sadece aşırı bir ucu anlama ve bnnlan istismar etme gücüne sahip şizofrenik bir aklın eseridir. Bunların her ikisi de olgunluktan uzal dırlar, irrasyon el ve gayriilmldirler."::ıo Nitekim Lipset de ,bu konu ile ilgili olarak, Marx'a göre kompleks bir toplumun ya (bastırılsa bile) devamlı ihlilaf ya da ''consensus"a sahne
49
50

Morris, Elites, Intellectuals, and Consensu.s, op. cit., s. 75.
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olacağım, fakat herhangi bir toplumda bu ikisinin karışımının söz
konusu olamayacağını ifade ediyor. Marx, ihLilaf ve consensus'u
dengeye gelirilmesi mümkün değişebilir eğilimler olarak değil, biri
cılunc.:a diğeri olmayan iki alternatif olarak görmüştür.
Marx bir
~'andan komünizmin gelecekte "consensus"a, ahenge ve entegrasyona kavuşacağım belirtmiş, öte . andan da, eski çağlardaki ilkel
komünizm ile gelecekteki proleter ihtilali arasmdaki devrede mutlak çatışma ve ihtilafın varolacağma inanmıştır .

.Morris, gerek dikta, gerek ihtilal yolunun henüz olgunlaşma
mış toplumlar için geçerli olduğnnu belirtiyor. "Otoritenin başka

lariyle devamlı ve gönüllü olarak paylaşılmasını gerektiren "demokratik yoldan tekamül" sürecini anlayabilmek 'e izleyebilmek,
"nefret" duygusundan hareket etmeye ve siyasi palernalizme dayalı bir düzen kurmaya kıyasla daha yüksek bir gücün varlığını gerektirir." İhtilalci sosyalizmin ancak (Rusya, Çin, Küba gibi) geri
ı:e tarımsal toplumlarda kurulabildiği, buna karşılık sanayileşmiş
toplumlarda gerçekleşmediği şaşılacak bir olay değildir. Marx bunun aksini tahmin etmiştir. Onu yanlış yola sevkeden, duygusal yönü kuvvetli sınıf harbi kavramı lie kaçınılması imkansız proleter ihLilalidir. İlkel ve kabile organizasyonuna sahip bir sosyal yapıdan
bir an önce kurtulup gelişmeye kararlı top] umlarda ve e ki sınıf
ilişkilerine hala bağlı kalarak sanayileşen loplumlarda bir zaman
için merkezi Ye halta belki otokralik hükumet şekli gerekli olabilir.
Fakal, hiç olmazsa eski sınıf ilişkilerine bağlı kalan toplumlarda
merkezi ve olokratik yol, kaçınılması imkansız derecede gerekli değildir. Bu, iktisadi islisrnardan çok osyal istismar sonucu ortaya
çıkmaktadır . " o alizm, komünizm v kapitalizm geniş ölçüde anlamsız e liketlerdir. Mes lenin özü v
sas ı , aslında şu sualde ve ona
\·erilecek cevapdadır: Hangi toplumlar kendilerini zaman içinde demokratik yoldan idare edebilecek kadar olgun ve hangi toplumlar
da cebir rn şiddeti ve patriarkal bir düzeni gerektirecek kadar olgunluklan uzak bulunmaktadırlar? " 5 t
Bu tahlilden ç ıkan genel sonuç şu olmaktadır: Radikal çozum
toplumlar zarureten fakir ya da ileri " kapitalist" toplumlar değildir. Geri ya da zengin kapitalist bir düzene sa-

tarzlarına başvuran
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hip bulunmak radikal değişmeler yapmak için şart değildir. Radikal çözüm tarzları arayan toplumlar olgunlaşmam1ş toplumlardır.
Olgunlaşmada gösterilen başarısızlığın başlıca sorumlusu da elit' lerdir. Milletlerarası komünizm, ihtilal ve ayaklanmaları destekleyebilir ve bazen hatta finanse edebilir. Fakat, bizatihi milletlerarası
komünizm ihtilalin ve ayaklanmaların şartlarını haz1rlamaz. Milletlerarası komünizmin desteğini ve etkisini bertaraf etmek 'bir dereceye kadar farklı bir durum yaratabilirse de, bunun sonucunda
elitlerin mevcut sistem içindeki atitüdleri değişmiş ya da işçilerin
mevcut sosyal düzene bağhlıkları artmış olmaz. İşçilerin toplumu
benimseyip kabul etmeleri veya kurulu düzeni yıkma) a çalışmalan
yahut da topluma yabancılaşıp onun değerlerinden uzaklaşmaları,
iktidardaki elitlerin davranışına bağlı bulunmaktadır. İktidardaki'
elitler, nisbeten kısa bir süre içinde, yüzyıllar boyunca yerleşmiş atitüd ve değerleri değiştirmek istek ve iradesini göstermelidirler. Bu
değişmeler, iktidarı toplumun diğer gruplariyle gönüllü olarak paylaşmak aşamasına gelmiş olmalıdır. Elitlerin bunu başaramaması,
"consensus" kaybına sebep olabilir, şiddet ve birbirine rakip ideolojilerin ve belki de bir ihtilalin doğmasına yol açabilir.

2.

Konu İle İlgili Bazı Düşünceler

Morris'in endüstriyel ilişkiler sistemlerinin gelişmesinde, kendisinden önceki düşünürlerin konu ile ilgili görüşlerine katkıda bukavramları
lunarak, "elitler" ve "consensus-ideolojik uygunluk"
üzerinde işlemesi ve bu kavramları daha rafine bir hale getirmeye
ç alışma ı onucunda, ortaya yeni ve ilgi çekici bir tahlil şeması çık
mış bulnnınaktadır. ncak Morris'in Şili il ilgili araştırmasında'
entellektüellerin rolüne fazlaca yer ermiş olmasına rağmen, "oonsensus''un teşekkülünde ana faktör olarak elitleri e elit davramş·
larını ön plana almasmdan ötürü,
ntellektüellerin "consensus" un
t e şekkül ve gelişmesinde --elitler yanısıra- oynadıkları rolün ne
oldugu genellikle belirsiz kalmaktadır. Şili'deki çeşitli mevzuat gelişmelerinde belirli entellektücl tiplerin oynadıkları rol ve getirdikleri teklifler münakaşa edilmiş, fakat entellektüellerin "consensus' üzerindeki olumlu a da olumsuz etkilerine pek değinilmemiş
tir. Biz bu konudaki bazı görüşlerimizi bu bölümde belirtmeye çalı~acağız. Ancak, daha önce Morris'in "consensus"un meydana ge-
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görüşleri

hususunda bazı düşüncelerimizi de konunun
burada özet]emeyi uygun buluyoruz.

Bir kere, "ideolojik uygunluğun bir toplumda nerede baş
ladığı ve hangi sınırda "consensus" kaybının söz konusu olduğu
kesinlikle anlaşılamamaktadır. Konu üzerinde düşünmüş ve yazmış
bütün yetkililere göre, özellikle "consensus"u demokratik yoldan
gerçekleştirmiş toplum.Jarda, belli başlı çıkar grupları arasında çalışmalar ve endüstri hayatında devlet-işçi-işveren grupları arasında
ihtilaflar yine olacaktır; sağlam bir demokratik düzenin varlığından
bahsedebilmıek için bu çeşit uyuşmazlıklar olmalıdır da. Bunlar sistem için bir hayati. et işaretidir.

1.

Sanayi ilerledikçe "consensus"un az çok otomatik olarak bütün
belirlen Kerr ve ıneslekdaşları, "plüralist sanayi toplumu" olarak nitelendirdikleri geleceğin olgun, gelişmiş ve ideolojik çatışmadan arınmış toplumunda bile, ihtilafların varolacağını, ancak bunların açık mücadele ve ayaklanma şek
linden çok bürokratik rekabet ve gruplararas ı menfaat yarışı şek
lini alacağını belirtmektedirler. Sözkonusu yazarların düşündüğü
düzende artık ihtilaf "kapital ve emek arasında, ziraat ve endüstri
arasında geniş anlamlı bir mücadele olmaktan çıkacak, bütçeler,
ücret hadleri, çalışma normları , iş tahsis ve tayinleri gibi küçük ve
bürokratik a rıntıları ilgilendirecektir. '!> 2 • Bu varsayımda, ideolojik uygunluğun varlığını tespit etmek kolaydır, çünkü ihtilaf artık
demokratik oyun kaidelerinin dar sınırları içinde cereyan eden ve
" nisbi teferruatı" ilgilendiren bir vakıadır. Oysa Morris, günümüzde ileri derecede sanayileştiği halde "consensus" u elde edemeyen
toplumlarla bunu gerçekl e tiren toplumlardan sözelmektedir. Acaba, bu gün için , "consensus"un gerçekleştiği sınır il e kaybolduğu
sınır üzerind e somut bir öl çü kurulabilir mi?
tı) plumlarda gerçekleşeceğini

bir sınırın tespit edilebilmesi güç, hemen hemen imMorris, münha ıran bir komünist veya ihtilalci sosyalist
partinin mevcudiyetinin '·consensus" kaybına yol açmayacağını,
ancak işçi hareketinin önem,Jice bir kesiminin ideolojik yönden sisteme sırt çevirmesi, iki-partili sistemin haşan sağlayamaması, v.b.
Bu

çeş it

kansızdır .
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gibi hallerde "consensus"un yokolacağını belirtmektedir 53 • J>:abul
etmek gerekir ki, bu ifadeler biraz belirsiz ve kesinlikten uzaktır.
Politik nitelikte olmayan grev ve iş uyuşmazlıklarınm varlığını hem
"consensus"a aykırı görmüyor, hem de üstelik bunları dinamik bir
"consensus" için gerekli addediyoruz. Öte yandan, Fransa Ye İtal
ya'daki neviden politik nitelik taşıyan genel grevlere bazen İngiltere
gibi "consensus"a sahip toplumlarda da rastlıyoruz. O halde münhasıran politik amaçlı genel grevlerin varlığı da "consensus" kaybı
için bir ölçü olamaz. Gerek Morris'in, gerek diğer düşünürlerin
"consensus'un çözülmesi, yokolması ya da teşekkülü ile ilgili olarak verdikleri kriterler hiçbir kantitatif değer taşımamaktadır. Bir
toplumda ideolojik uygunluğun yokoluşundan bahsedebilmek için
komünist partisinin ne ölçüde (oy sayısı, parlamentodaki güç, v.s.)
kuvvetli olması gereklidir? İşçilerin yüzde kaçınm radikalleşip sisteme yabancılaşması veya siyasi gaye güden genel grevlerin ne
nisbette yaygın bir nitelik kazanması gerekmektedir? Belki bu ve
benzeri değişkenler dikkate alınıp "consensus" kaybını belirtebilecek birtakım kantitatif indeksler lıazırlanabilir. Halihazır liteı:atür
konuyu ancak kalitatif bazı değişkenlerin spekülatif açıdan incelenmesi suretiyle ele almaktadır. Bu durumda bir toplum için "consensus"un mevvcut olduğu ve kaybolmaya başladığı alanın sının
bulanık kalmaktadır.

Meseleyi belki şu biçimde de ortaya koyabiliriz.
İdeolojik
mümkün kıldığı (consensus'a sahip bir toplumun müsaade ve müsamaha edebileceği) ihtilaflar, ancak yine mevcut "consrnsus"un kurulu müessese ve süreçleri ile çözülebilen ve kanalize
edilebilen ihtilaflardır. Mesela, demokratik bir düzende işçi-işveren
uyuşmazlıklarının bu düzene uygun bir "consensus"un mümkün
kıldığı toplu pazarlık müessesesi ve uyuşmazlıkları çözme mekanizması ile kanalize edilmesi gibi. Sistemi teşkil eden taraflar bu mügeçerliliği ve dayandıkları
essese ve mekanizmaların tutarlıhğı
normlar konusunda fikirbirliğiude iseler, bir "consensus"un varlığı
söz konusudur. Bu müessese ve mekanizmaların ötesinde, mıesela
işçi hareketinin önemli bir kısmı, işverenlerin ve/veya
devletin
bağlandığı normlar açısından tasvip edilmeyecek araç ve yollara
Uygunluğun

53

Yukarıda

ss. 76 - 96'ya

bakınız.

" fDEOLOJİK

UYGUNLUK", ELiTLER VE AYDINLAR

99

başvuruyorsa,

bir "con ensus" kayb1 söz konusu demektir. Şüphe
siz, işçi hareketinin arzuladığı bir uyuşmazlık çözümıÜ yolunu (mesela toplu pazarlığı ve grevi) işverenlerin reddetmesi ve cebri tahkim sistemi gibi paternal metodlarda ısrar etmesi halinde de, toplumda, zamanla, "consensus"nn zayıflamasına tanık olunabilir.
2. Gerçekte, bir toplumda "consensus"un tasvip etliği müessese ve mekanizmalarla çözülebilecek ve kanalize edilecek ihtilafların varlığ1, sistem için bir hayatiyet işaretidir. Geleceğin plüralist
anayi toplumlarında, "consensus"un varlığı ile birlikte, menfaat
gruplarının aralarındaki ihtilafları bürokratik kaidelere uyarak çözmeleri sözkonusu olacak, bu anlamda "ihtilaf" hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmış sayılamayacaktır. Burada belirtmek gerekir
ki, ne sınıf çatışmasımn kaçınılınası imkansız bir vakıa olduğunu
ve sınıf harbinin neticede proleter ihtilaline yolaçacağını ileri süren Marx'ın, ne de ihtilafın kötü olduğunu ve dolayısiyle tamamen
ortadan kaldırılması gerektiğini iddia eden Beşeri Münasebetler
hareketinin öncüsü Elton Mayo'nun görüşleri haklı çıkmıştır. Bir
tarafdan toplumlar sanayileştikçe ve gerekli diğer şartlar gerçekleştikçe, işçilerin sisteme tepkileri azalmış ve dolayısiyle "consenus" gerçekleşmiş, diğer taraftan gruplararası birçok ihtilafın "consensus" çerçevesinde demokratik oyun kaidelerine göre devam ettiği görülmüş ve bunların sistem için bir canlılık ve sıhhat kaynağı
teşkil ettiği genellikle kabul edilmiştir 54 •

b4

Gerçekte,
uyuşmazlık
(ihtilaf)
konusunda literatürde ortaya atılan görüşler uzun zaman yeknesak bir nitelik kazanamamıştır. Mayo ekolünün tarafdarlarına göre, idare edenlerle edilenler arasında ihtilaf çıkması gerekli olmadığı gibi, ihtilaf ve anlaşmazlık mahiyeti itibariyle ,,kötü"dür ve derhal ortadan kaldırılması gerekir. Bu görüşün Marksist "sınıf harbi" kavramına aşırı bir diğer uç teşkil ettiği açıkdır. Daha modern bazı araştırıcl.lar ise, "ihtilaf"'a işverenlerle işçiler arasında
ki ilişkilerin zaruri bir sonucu gözüyle bakarlar. (Bu görüş toplu pazarlık müessesesinin de hareket noktasını teşkil etmektedir.
Gerçekten toplu pazarlığın mevcudiyeti menfaat ihtilafını gerekli. b!r ,veri ol?r9k ,kabul ~den , bir hareket nÇ>ktasına tj.ayanmc:ık-;
tadır.)

nın

Bu görüşde olan düşünürlerin bir
organizasyonlarm hayatiyeti için

kısmı,
faydalı

hatta, ihtilaf olayı
ve arzu edilir bir
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3. Bir diğer nokta da, Morris'in demokratik gelişme süreci
ile "consensus 'un teşekkülünü izah ederken, "olgunlaşma" (maturation) faktörüne fazlaca önem vermiş görünmesidir. Düşünüre
göre, ana-baba çocuklarını daima şefkate dayanan, aşırı bir sevgiyle sevdiği ve kendilerine söz hakkı, sorumluluk ve yetki tanımad1ğı
takdirde, onların şahsiyetinin gelişmesine nasıl engel olur ve hatta
kendilerini günün birinde isyana teşvik ederse, aynı şekilde iktidar
ve otoriteyi tamamen kendilerinde toplayan, hiçbir şekilde işçilerle
paylaşmaya yanaşmayan otoriter Ye paternalist işverenler de, neticede işçilerin yabancılaşmalarına ve mevcut sistemi reddetmelerine sebep olabilirler. Bu sebeple iktidardaki grupların (elitlerin) söz
konusu anlayışı gösterebildiği olgun toplumlar "consensus" a sahip
olurlar; sanayileşmeleri sırasında bu "consensus"u demokratik yönden gerçekleştiremeyen toplumlar söz konusu olgunluğa sahip olamarmşlardır demektir.
Morris'in bu görüşleri konuya iyi çekici bir yaklaşım teşkil etmekle beraber, niteliği gereği tek yönlü ve eksik kalmaktadır. Bir
husus olduğunu yaptıkları araştırmalarla ortaya koymuşlardır .
Kendilerine göre, taraflar arasındaki ihtilaf ve anlaşmazlıklar ,
sosyal 'Organizasyonun bizatihli kendisi için, değil zararlı olmak, aksine birçok bakımlardan faydalı ve verimli sonuçlara yolaçarlar; yeter ki, ihtilafı halletmek için gerekli mekanizmalar kurulmuş olsun. Teşkilatlı gruplar arasındaki ihtilaf çeşitli fonksiyonlar ifa eder. Bu fonksiyonlardan birisi "ihtilafın" hür bir
toplumda meselelerin açıkça ortaya çıkmasını ve böylece halk ef karının ve sosyal kontrol mekanizmasının etkilerini göstermesini mümkün kılmasıdır. İhtilafın açık bir tarzda ortaya çıkışı çözüm y olu olarak sosyal kontrol mekani z maları ile idari ve hu kuki müeyyidelerin derhal
eldeki meseleye tatbik edilmesini
mümkün kılar . İhtilaf , ayrıca sosyal bünye içindeki birbirine
muhalif grupların belirli hale gelmesini sağlar ; n ihayet , toplumun stratejik noktalarını işgal eden iktidar gruplarının mevcudiyetini ve hüviyetini açığa çıkararak sosyal bünyenin istikrar
v e açıklık kazanmasına h izmet eder.
Kornhauser, Dubin, ve Ross, muhtelif yazarlarla birlikte ha zırlamış oldukları kollektif eserde, esas itibariyle bu· görüşün
savunuculuğunu yapmışlardır . Bakınız: Arthur Kornhauser, Robert Dubin ve Arthur M. Ross, ed., Industrial Conflict, Mıc Graw Hill Book Company, Inc., New York, Toronto, London, 1954, özellikle ss. 16 - 17'ye bakınız .
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kere sanayileşmesi sırasında "consensus" kaybına uğramamış ve
neticede "consensus"a gelişmiş bir ekonomiye ulaşdıktan sonra da
sahip olmakta devam eden, buna rağmen elitleri Morris'in anladığı
anlamda "olgun" bir davranış göstermerrtiş bulunan toplumlar mevcut bulunabilir. Bu toplumlarda işçilere özgü bazı kültürel karakteristikler ve/veya devletin
birtakım davramşları,
işverenlerin
olumsuz davranışlarmın etkisini nötrleştirip "consensus" kaybına
engel olabi1ir ve geleneksel toplumdaki "consensus" belki ufak tefek, fakat önemsiz bazı sarsılmalarla sanayi toplumuna da intikal
edebi1ir 55 • Nihayet, Fransa'nın "consensus"u gerçekleştirememiş olmasında Fransız ferdiyetçiliğinin ve Fransız toplumuna özgü başka
hazı kültürel karakteristiklerin de önemli rolü olduğu muhakkaktrr 56 •
Aynı şekilde, elitleri olgun davranışlar göstermiş veya
gösterme
eğilimini ispatlam1ş bütün toplumların da mutlaka "consensus"a ulaş
maları gerekmeyebilir. "İdeolojik uygunluk" çeşitli dış etkilerle yahut da -konumuz bakımından önemli bir değişken olarak- elitlerin olumlu davranışlarına ya da kültürel bünyede "consensus" kayLmı önleyici bazı özelliklerin varlığına rağmen, "devrimci enlellektüeller''in yapı ıklan baskı ve propagandalar sonucunda da az veya
cok ölçüde sarsılabilir.
Öte yandan, Morris, otokratik yoldan "consensus"u gertoplumlarda bunun nasıl meydana geldiğini açıklaım
yor. Burada şüphesiz siyasi ya da endüstriyel ilişkiler açısından bir
'olgunlaşma., sürecinin varlığı söz konusu değildir. Olsa olsa mesela
Sovyet sisteminde görüldüğü gibi, kütlelerin te]< bir ideoloji doğ
rultu tında eğitilmesinden söz edilebilir. Bu çeşit bir sanayileşme
modeli Kerr el. al.'in şemasındaki elit gruplarından "ihtilalci entclleklüeller"in veya " milliyetçi liderler"in önderliğin.de yürütüldüğ:i.ı için, "consensus" un gerçekleşmesinde bu elit gruplarının cebir
yoluna başvurarak önemli bir rol oynadıklarırn söyleyebiliriz. İhti
lfdci entellektüellerin önderliğindeki sanayileşme başarılı olmadıgı
takdirde bu elit grubunun daha fazla cebire başvurarak hem sana4.

çekleştiren

55
56

Nitekim, ilerde ilgili bahislerde Türkiye'deki durumdan bahsederken bu konuya değineceğiz.
Bakınız : Kerr, et. al., Industrialism and Industrial Man, op. cit.,
ss. 280 - 281.
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yileşmeye

gereken hızı vermeye çalışacağı, hem de "consensus"u
daha cebri ve geniş ölçüde bir kütlevi eğitimle sağlamaya çalışa
cağı düşünülebilir. Sanayileşme başarılı olup refah arttığı nisbette
"ihtilalci entellektüeller"in mevcut "consensus"u daha da pekiş
tirecekleri, bu takdirde artan refaha paralel olarak "consensus"un
daha liberal bir mahiyet kazanacağı ileri sürülebilir 57 •
Öte yandan, yine Kerr, Dunlop, Harbison ve Myers'in tahlil
elit grupları arasında görünen "milliyetçi liderler"in,
"consensus"un cebirle ve kütle eğitimine dayanılarak gerçekleşti
rilmesinde, ihtilalci entellektüeller kadar olIIlıasa bile, yine de
önemli bir rol oynayacaklarını söyleyebiliriz. Milliyetçi liderlerin
-ki bunların da büyük çoğunluğu ordu ile sivil bürokrasiye mensup aydınlardır~ önderliğindeki sanayileşme başanya ulaştığı oranda, bunun zamanla "orta sınıf"ın önderliğinde bir sanayi toplumu
haline dönüşme eğilimi artacaktır. Milliyetçi liderlerin başarısızlığı
oranında, toplumun ihtilalci entellektüellerin önderliğinde süratli
ve cebri bir sanayileşmeye tabi tutulması ihtimali artmaktadır. Birinci halde "consensus"un topluma başariyle yerleşme ·ve bünyesine liberal ve demokratik unsurlar katarak gelişme eğilimi göstereceğini söyleyebiliriz. İkinci halde ise, "ideolojik uygunluk" yine
otokratik yoldan ve kütlelerin tek bir ideolojinin gereklerine göre
yetiştirilmesi yoliyle gerçekleştirilmeye çalışılacağını ileri
sürebiliriz.
5. Ancak her sistemde olduğu gibi, entellektüellerin bizzat
iktidarda bulunduğu "ihtilalci entellektüeller" kategorisinde de, diğer kategorilere nazaran daha az ölçüde olmakla beraber, sisteme
cephe alan, rejimin bazen bütününü, bazen de aksayan çeşitli yönlerini tenkit eden entellektüeller mevcut olacaktır. Bunların, deği
şen ölçülerde olmakla beraber, sistemde cebirle kurulmuş "consensus'u sarstıkları bir gerçektir. Bu çeşit sarsıntılar, şüphesiz, az ya
da çok ölçüde, ana sosyal sistem.in önemli bir parçasını teşkil eder.
endüstriyel ilişkiler sistemine de aksedecektir.
şemasındaki

6. "Consensus"a demokratik yoldan (evolution'la) (Morris'in
terminolojisiyle bir "olgunlaşma" süreci sonucunda) değil de, otok57

Bu nokta esasen Clark Kerr, et. al.'in tahlil tarzlarından
anlaşılmaktadır. Mesela, bakınız : ibid., ss. 274 - 275.
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ralik yoldan ve kütlev1 eğitimle ulaşılması nedenlerinden birisi de,
toplumların değişik gelişme safhalarında oluşları 5 ve sanayileşme
yi değişik hız ve tempolarda gerçekleştirmeye çalışmalarıdır. Bu
iki faktör, topluma hakim olacak elitlerin çeşidini tayın etmektedir.
T. ci Dünya Savaşından önce, sanayileşme daha çok orta-sınıfa, hanedana ya da sömürgeci iktidai·a mensup elitler tarafından başla
tılmış ve yürütülrnüştür; fakat I. ci ve özellikle II. ci Dünya Savaşından sonra, çoğu ülkelerde sanayileşme yabancıların yönetimine
ve geriliğe karşı savaş açan milliyetçi liderlerin ve ihtilalci entellektüellerin önderliğinde yürütülmektedir. Birinci kategorideki ülkelerin daha yavaş bir tempoyla sanayileşmelerine karşılık, bu ikinci
kategorideki, sanayileşme sahnesine nisbeten geç giren ülkelerin
ekonomik gelişmeyi süratle, gerekirse her çeşit zora başvurarak
gerçekleştirme çabaları dikkati çekmektedir. Böyle olunca bu ülkelerde "consensus"un organik ve demokratik bir gelişme sonucu
gerçekleşmesini beklemeye imkan olamayacağı açıktır. Sanayileş
me tabii seyrine bırakılsa ve özellikle "orta sınıf'' elitlerinin önderliğinde yürütülseydi, belki Morris'in söz konusu ettiği "olgunlaş
ma" süreci bu ülkelerde de zam,anla kendisini gösterecekti. Bu sebeple sanayieşmede toplumun bulunduğu gelişme safhası
ile
"sürat" faktörünün de "consensus"un demokratik ya da otokratik

58

Toplumların

hareketle sanayileş
önemli bir noktadır. Kerr, e~ al.'
ın belirttiği gibi : Başarılı bir tica~i toplum orta sınıf önderliğin
de sanayileşmeye yönelmiştir; feodal ya da yarı - feodal bir toplum, yeter derecede realist veya güçlü olduğu takdirde, haneden
elitlerinin devamlı önderliğinde; gerçek anlamda ilkel bir toplum,
ekseriya zora dayanılarak da olsa, sömürgeci bir iktidarın temsilcilerinin önderliğinde; gelişmeye yüz tutmuş bir sömürge veya
gerileyen bir feodal toplum milliyetçi liderlerin yahut da ihtilalci entellektüellerin önderliğinde sanayileşme yolunu seçmek
eğilimindedir. Orta sınıfa mensup liderler sadece mevcudiyetleri
sayesinde ve sahip oldukları değerler gereği üstünlük kazanırlar;
hanedan elitleri verasete dayanan otoriterlerinin kendilerine verdiği hakla; sömürgeciler teknik ve askeri üstünlükleri sayesinde;
milliyetçi liderler ve ihtilalci entellektüeller ise diğer grupların
zayıf oluşu ve iktidara geçme iradelerinin fü;tünlüğü dolayısiyle
elit mevkiini işgal ederler.
İbid., ss. 270 - 271.

meye

değişik

başlamaları

bu

gelişme

safhalarından

bakımdan
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yoldan gerçekleşmesinde, kültürel ve diğer faktörler yamsıra dikkate alınması herhalde yerinde olur. Toplumların Marksizm-Leninizm'e karş1 olumlu bi eğilim göstermeleri, çoğu hallerde doğru
olsa bile, her zaman "olgunluk"tan yoksun bulunma şeklinde
yorumlanmamalıdır~ı:ı. Ancak, kültürel karakteristikler bakımmdan
demokratik geleneklere sahip ve "olgun" toplumların "consensus"u
daha çok "demokratik" yoldan gerçekleştirebileceklerini, sosyalizmin de bu çeşit toplumlarda daha çok "demokratik sosyalizm" şek
line bürüneceğini söyleyebiliriz. Buna karşılık, bu çeşit toplumlardan bazılarının (bazı Doğu Avrupa Ülkeleri gibi) belirli etkiler sonucunda Marksizm-Leninizm'e yönelebileceklerini, ancak "olgunlaşmamış" toplumların aksine, bunlarda devamlı olarak "demokratik" yoldan yeni bir "consensus" yaratma eğiliminin zaman zaman
kendisini hissettireceğini ifade edebiliriz.
7. Ancak, bir ülkede dikta yoliyle kurulmuş bir "ideolojik uygunluk" sonradan dış etkilerle bozulabileceği gibi, aynı şekilde
demokratik yoldan ("evolution'la) "consensus"a ulaşmış toplumlarda yine birtakım dış etkiler "consensns"un sarsılmasına ya da
tamamen yokolmasına sebep olabilirler. Nitekim daha birkaç y1l ön59

Konunun ele alınış ve işlenişinde Morris'in değer yargılarının
önemli bir rol oynamış bulunması muhtemeldir. Demokratik yoldan "olgunlaşma'& sürecine en fazla uyan tipin ''orta - sınıf"a mensup elitler oluşu ve bu elit tipinin de daha çok Morris'~n mensup
bulunduğu Anglo - Amerikan kültürlerine özgü bulunuşu, yazarın bu çeşit bir sonuca ulaşmasında etkili olmuş bulunabilir.
"Orta sınıf" dışındaki elitlerin önderliğindeki bazı toplumlarda da ('"milliyetçi liderler" için daha önce belirttiğimiz gibi)
zamanla 'demokratik" yoldan gelişme eğilimleri dikkati çekmektedir. (Türkiye buna bir örnek teşkil edebilir.) Kaldı ki, ihtilalci entellektüellerin elit zümreyi teşkil ettiği bazı toplumlarda
mevcut "consensus"un çözüldüğü ve yerine daha liberal ve demokratik bir düzen kurma çabalarının başgösterdiği görülmektedir. (Son yıllarda Çekoslovakya ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinde görüldüğü gibi). Dış etkiler olmasa ve olaylar tabii
seyri içinde gelişebilseydi, bu toplumların daha erken tarihlerde
demokratik yoldan yeni bir ''consensus" yaratmaları belki mümkün olabilirdi. Bu itibarla, Marksist - Leninist bir düzen kurmuş
olmayı daima sosyal ve siyasi bir gerilik işareti saymamak gerekir.
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cesine kadar hemen bütün düşünürlerin "consensus"u gerçekleştir
miş bir toplum olarak gösterdikleri A.B.D.'de, mevcut siyasi ve iktisadi iktidara geniş ölçüde zıt fikir akımları belirmiş ve Yeni Sol
(New Left) hareket toplumda önem kazanmaya başlamıştır. Bunların Amerikan toplumunda gerçek anlamda bir "consensus" kaybına
yol açıp açmayacağı ve özellikle bu durumun ana sosyal sistemden
eudüstriyel ilişkiler sisteminin taraflarına da aksedip etmeyeceği
şimdiden kestirilemezse de, Amerikan refahına rağmen~ mevcut
" consensus'un devamı lıususunda dahi birtakım şüphelerin uyanmış
olması bu bakımdan anlamlıdır. Şöyle ki eğilimin doğmasına Vietnam harbi, A.B.D.'de yoksullukla savaş konusunun önem kazanması
gibi dış ve iç etkiler yaiıısıra, "New Left" akımını temsil eden entellektüellerin de önemli bir rolü olduğu muhakkaktır. Entellektüellerin bir bakıma bağımsız bir role sahip olamayacakları, sadece
belli bir devrede ortaya çıkan gelişmeleri dile getirdikleri iddia
edilebilir. Ancak birçok gelişmelerde entellektüellerin de doğrudan
doğruya bir etkileri olduğu ya da dış etkilerle meydana gelen gelişmeleri daha da hızlandırdıkları açıktır.
3. Gerçekten, entellektüellerin rol ve etkisi birçok başka faktörle karışık bir nitelik taşımaktadır. (Çeşitli siyasi partilerin etkileri, dış kuvvetler, v.s. gibi). Elitlerle enteJlektüellerin aynı grubu
t e şkil etmeleri halinde, söz konusu tesiri daha iyi ayırdedip anlayabiliriz, çünkü bu halde endüstriyel ilişkiler sistemine şekil verenler, (ihtilalci entellekteller ve milliyetçi liderler kategorilerinde
açıkça görüldüğü gibi) bizzat entellektüellerdir6 1 • 13u elit grupları
nın önderliğind eki sanayileşmede gerçekl eştiril en
"consensus" u
sa r sıcı nit likteki di ğer entellektüe] hareketlere pek
müsamaha
edilmez.
Entellektü ell rin elitlerin o l orite~ini destekl eme ve meşru gösterme yönündeki ç abaları , dalı a çok b a ğım s ı zlığın a yeni kavuşan
60

Burada iktidardaki elitler kavramiyle sadece politik anlamda
iktidarda olan zümreleri değil , bunun dışında iktidardaki grubu
savunan entellektüellerin de kastedildiğini belirtmeliyiz. (Basın
mensupları, akademisyenler gibi). " Orta sınıf'' veya " sömürge idarecileri"' gibi kategorilerin de ' savunuculuğunu yapan entellektüeller mevcut olmuşsa da bu kategorilerdeki elit - entellektüel
ilişkileri "ihtilalci entellektüeller" veya · ~milliyetçi liderler"de olduğu kadar sıkı ve kuvvetli değildir.
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ülkelerde dikkati çekmektedir. Günümüzün az gelişmiş birçok ülkesinde, bağımsızlık öncesi devrin entellektüelleri, kurulan yeni
lnikumetlerde fonksiyoner olarak görev almakta, yani bizzat iktidar eliti (power elite) durumuna geçmektedirler6 P Bu entellektüeller topluma hakim olacak yeni bir "consensus"un teşekkül ve gelişmesinde birinci derecede önemli bir unsur olurlar. "Radikal" (ihtilalci) entellektüeller geleneksel toplumlardan sanayi toplum.una
geçişte (daha çok "orta sınıf",
"hanedan" veya sömürge idarecilerinin önderliğnideki toplumlarda) "consensus" kaybına sebep olabilirler. Ancak, bunlar iktidara kendileri geçebildikleri
takdirde, daha önce belirttiğimiz gibi otoriteye ve kütlev1 eğitime
dayanan yeni bir "consensus" yaratabilirler. Şu halde, otoriter yoldan " consensus"un teşekkülünde asıl önemli rol, elit mevkii ne ge-

61

Morris, Elites, lntelleCituals and Consensus, op. cit., s. 33.
"Entellektüellerin bizzat iktidarda olmasalar bile, t·oplumda
ortak bir kültürün yaratılmasına ve milli bütünlüğe götürecek siyasi bir iktidarın desteklenmesine ve kuvvetlenmesine yaptıkları
hizmeti, Shils, oldukça soyut bir kademede şöyle açıklamaktadır :
Modern zamanlarda nisbeten birliğini sağlamış toplumların kurulmas'ı, sadece asgari bir ortak kültürün nakli ve kabulü sayesinde gerçekleşmiş değildir; bunda geniş ölçüde iktidarların güçlü aksiyonlarının da rolü olmuştur. Hakim bir otortienin meşrui
yeti, bir dereceye kadar ,düzeni sağlamak, güçlü olmak ve adaletle hareket etmek suretiyle gerçekleşir . Fakat bu pratik faaliyetler özellikle onları ifa eden hiyerarşilerin üst mevkilerinde
entellektüel kaynaklara sahip olmuşlardır ve ekseriya bizatihi entellektüeller tarafından, hatta prodüktif (yaratıcı) entellektüeller
tarafından ifa edilmişlerdir. (Mesela, Ticaret Dairesinde çalışan
John Locke, Darphane' de görevli Isaac Newton gibi). Bu sebeple zahiren entellektüel özelliklere sahip görünmeyen iktidar kullanımı, çok defa entellektüellerin çalıştığı müesseseler kanaliyle
yürütülmüştür . Otoritenin meşruiyeti aynı zamanda bir inanç
meselesidir; otorite hakkındaki inançlar, hatta günümüzün geliş
miş toplumlarına nazaran daha az eğitim görmüş t·o plumlarda dahi, otorite hakkında birinci elden edinilmiş tecrül;>e ve müşaha
delerden çok bazı geleneklere dayanır. Bu geleneklere, diğer unsurlarla birlikte geçmişte uzun devreler prodüktif entellektüeller
tarafından geliştirilmiş inançlar da girmiş ve birikmiştir."
Bakınız : Edward Shils, "Intellectuals", Jnternational Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 7 içinde, ss. 413 - 414.

" IDEOLOJIK UYGUNLUK'', ELiTLER VE AYDINLAR

107

çen "milliyetçi' yahut "ihtilalci" entellektüeller tarafından ifa ediliyor demektir62 •
9. Burada belki şöyle bir genelleme yapabiliriz: Belli bir devrin entellektüelleri kendi görüşlerine uygun ya da savundukları gön1şlere ve felsefeye en yakın bir elit grubu iktidara geçtiği takdirde,
kendileriyle bu iktidar elitleri arasında bir özdeşlik (identification)
kurarlar. Bununla beraber, entellektüellerin hepsi de her hal ve karda
iktidar elitlerine bağlanrnazlar. Bunların bazıları muhalefete geçebilir. Özellikle, akademisyenlerin, objektif tenkit geleneğine daha
bağlı olmaları sebebiyle, sahip bulundukları özerklik oranında iktidara karşı az ya da çok ölçüde cephe almalarına daha fazla rastlanır.

Fakat özellikle elitlerin iktidara geçişlerini izleyen ilk devrelerde, entellektüellerin yeni düzene ve kurulmasına çalışılan endüstriyel ilişkiler sistemine aykm bir tavır takınmalarına genellikle
müsamaha edilmez. Zaman geçip bu iktidar elitleri mevkilerini
Cı2

Schumpeter'in de belirttiği gibi, entellektüeller Avrupa ve A.B.D.'
nin so3yal gelişme tarihinde siyasi iktidara nadiren ilgi göstermiş
ve direkt sorum:uluk gerektiren siyasi mevkilere nadiren geçmişlerdir. (Bakınız: Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism
and Democracy, Harper and Brothers, Third Edition, New York,
1950, s. 154).
Oysa, Morris'in belirttiği gibi ,az gelişmiş ülkelerde bağım
sızlık öncesi devrin entellektüelleri, bağımsızlıgın kazanılmasın
dan sonra kurulan hükumetlerde fonksiyoner olarak görev alıyor
lar. Ya bizzat aktif politikaya girerek iktidar eliti durumuna geçiyorlar, ya da müşavir, teknisyen, v.s. sıfatlar çerçevesinde iktidardaki elitlerin yardımcısı, sözcüsü, bir anlamda akıl hocası durumuna giriyorlar. Durum, bu bakımdan (Kennedy ve Roosvelt
gibi aydın başkanlar ve onların etrafındaki aydın kadro istisna
edilirse) A.B.D. ve Batı Avrupa'ya nazaran, az gelişmiş ülkelerde entellektüellerin direkt politikaya daima daha fazla girmele~i
şeklinde tecelli etmektedir. Ancak, burada, entellektüel tanımı
nın gelişmekte olan ülkelerde Batı' daki klasik tanımlara nazaran
daha geniş tutulduğunu da hatırlamak gerekir. Bununla beraber
az gelişmiş ülkelerin tanımı açısından Batı'daki birçok devlet
adamını da (Disraeli, Gladstone, Woodrow Wilson, Amintore
Fanfani, Harold Wilson, Ludwig Erhard gibi) entellektüel saymamız gerekir.
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kuvvetlendirdikçe, bunlara muhalif yeni entellektüel kaynaklar doEntellektüellerin en rahat tenkit imkanı bulabildikleri elip tipi,
"orta sımf"a mensup elitlerdir. Ancak bunu gerçek anlamda Batı
burjuvazisi olarak anlamak gerekir. Schumpeter'in belirttiği gibi,
burjuvazi, adeta kendi kendisini kemiren bir kalkınma modelinin
öncülüğünü yapar; entellektüellerin tenkidine geniş ölçüde gözyummak zorundadır, çünkü burjuvazi ve kapitalizm üzerine dayalı bulundukları hürriyetleri feda etmeden, entellektüellerin yönelttikleri
tenkitleri bastıramaz 63 ; buna teşebbüs ederse kendi değer sistemi ile
çelişkiye düşm 1üş olur. Özellikle ((orta sınıf" öncülüğündeki kalkın
ma başarılı olduğu oranda (Batı'da görüldüğü gibi) entellektüellerin geniş bir tenkit hürriyetine kavuştukları görülür. Entellektüeller bundan sonra "sömürgeciler" ve "hanedan mensup"ları
önderliğindeki sanayileşme tiplerinde de, bu elitlerin mahiyetleri
icabı, tenkit fonksiyonlarını ifa etmeye çalışırlar; özellikle sanayileşmenin qaşansız olması oranında tenkitlerini arttırırlar ve "consensus"un kaybolup yeni bir düzenin, daha büyük bir ihtimalle milliyetçi liderlerin veya ihtilalci entellektüelleıin önderliğinde bir sanayileşme modelinin kurulmasına önayak olurlar. Ancak gerek "sömürge idarecileri", gerek "hanedan elitleri" enıellektüellerin tenkidini baskı allına almak eğilimindedirler. "Milliyetçi liderler" ve
"ihtilalci en telleklüeller"in önderliğindeki gelişme modelleri ise,
özellikle başlangıçta entellektüellerin sistemi tenkit edişlerine en
şiddetli tepkiyi gösteren rejimler olmak gerekir. Bu bakımdan "ilı
tilalci entellektüeller" "milliyetçi liderler"e kıyasla daha rijid davranırlar. Ancak, bu elitlerin önderliğindeki sanayileşme başarılı ol<luğu oranda, entellektüellere belli öçüde bir tenkit hürriyetinin
tanınması b klenebilir. Öte yandan, "milliyetçi liderlerin' başarılı
önderliğinde gelişen bir toplumda bu hürriyetin "ihtilalci enlellektiieller'in elit me künde bulunduğu topluma kıyasla daha fazla olacağı muhakkal lır. (Atatürk önderliğindeki Türkiye'de olduğu gibi).
Sovyet Rusya'nm yarım yüzyıllık bir gelişmeye rağmen, kendi ülkesindeki (ve peyklerindeki) sınırlı bir liberalleşme akımını bile
sert bir tepkiyle karşılamış olmasına henüz yakında tanık olunmuş
bulunulması, bu görüşü doğrular niteliktedir.
ğar.

63

Schumpeter, op. cit., s. 150.
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10. "Orta-sınıf" önderliğindeki "kapitalist" bir sanayileşme
modeli, "açık toplum", "rekabet", "teşebbüs özgürlüğü" gibi kavramlardan hareket eden felsefesi gereği, kendisiyle birlikte bütün
fikir akımlarının varlığına müsamaha etmek, ancak varlığını topyekun tehdil eden bir fikir akım1 olarak ihtilalci komünizmi (o da
bir ölçüde) baskı altma almak eğilimindedir. Mesela, A.B.D.'de kapitalizmi ve 'orta-sınıf"ın elit değerlerini eleştiren bütün fikir akım
larının faaliyette olması, buna karşılık sadece totaliter komünizme
karşı tepki gösterilmesi, bu görüşü doğrulamak için verilebilecek
bir örnektir. Oysa, diğer uçta, "ihtilalci entellektüel"lerin önderliğindeki bir kalkınma modelinde, sistem sadece kendi sözcülüğünü
yapan entellektüellere yer vermek, bunun dışındaki bütün fikir
akımlarını baskı altına almak eğilimindedir.

Bu eğilimin doğal bir sonucu olarak, "entellektücl"lerin
"consensus"u gerçekleştirmenin en çok "ortasmıf" elitlerinin önderliğindeki toplumlarda güç olacağını söyleyebiliriz. Diğer modellerin elinde entel1ektüelleri susturmak için "cebir" unsuruna başvurmak imkanının bulunuşu, otoriter yoldan da
oha "consensus"un tesisini nisbeten kolaylaştırmaktadır. " Orta-sı
nıf" modelinin başarılı oluşu oranında, en tellektüellerin eleştirisi
toplumda bir "consensus'' kaybına sebep olmamakta, hatta aksine
demokratil· yoldan 'consensus"un idamesi için gerekli dozda bir
fikir çatışmasına imkan verilmiş olmaktadır. Öte yandan, " orta-sı
nıf' ' önderliğindeki bir sanayileşme modelinin , özellikle bu gün az
g lişmiş memleketlerde görüldüğü gibi, başarıya ulaşamama ı ha] inde, siyası iktidarın entcllektüell re karşı sert tedbirlere başvur
ması mümhlı1dür. Bu lakdirdc en a ın uçlar olarak sislemin ya bir
fcışist yönelim şekline dönüşeceğini , yahut <la geniş ölçüde "entellektüel''lerin eleştirisi sebebiyle toplumun "ideolojik uygunluk"
kaybına sahne olacağını belirtebiliriz. Orta-sınıf elitleri yeteri kadar güçlü olamadığı takdirde, toplum " milliyetçi liderler"in ve daha büyük bir ihtimalle " ihtilalci entellektüeller"in önderliğinde yeni bir "ideolojik uygunluk" arama yoluna gidecektir.
11.

eleştirisi bakımından,

12. Burada elit davranışlarım verilmiş farzederek, "consensus"un teşekkülünde yan bir delerminant olarak entellektüel1erin
rolünü açıklamaya çalışıyoruz. Ancak, söz konusu değişkenin de
tamamen bağımsız olamayacağım, daha önce belirttiğimiz gibi " ih-
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tilaf"larm halli konusunda miJli kültürde mevcut atitüd ve davrave devletin bu alandaki rol ve fonksiyonlarının da önemli
bher tayin - edici olduklarını hatırlamalıyız. Yukarda Shils'e atıf
. aparak belirttiğimiz gibi, entellektüellerin kendi aralarında da
çeşitli sebeplerden ötürü, ileri ölçüde bir fikirbirliğine, bir "con
sensus" a rastlanamaz64 . "Yaratıcı" entellektüeller arasındaki teori! görüş farklan bir yana, bunların temsil ettiği ekollere bağlı diğer entellektüellerin bağlı oldukları sınıfların ve kendileriyle özdeşlik (identificalion) kurdukları menfaat gruplarının farklı oluşu
ve ekseriya birbiriyle çatışması, nesil farl !ılıkları, gördükleri, eğitim
ve öğretimin değişik oluşu , v.b. sebeplerle entellektüeller arasında
çok defa geniş görüş farkları mevcuttur. Bu faktörlerin toplumda
kuvvetli oluşu oranında entellektüeller arasındaki fikir ayrılıkları
(dissensus) da fazla olacak, bu ise toplumdaki -ve endüstriyel iliş
kiler sistemindeki- "consensus"u olumsuz yönde etkileyecektir. Buna rağmen hemen her toplumda aydınlar arasında belli ölçüde
"consensus" yaralan faktörler de mevcullur. "Uzun bir zaman boyunca egemen olmuş, otonom ve merkezi müessese ve kültür sistemlerine sahip bulunmuş toplumlarda belli ölçüde bir entellektüel
'consensus' mevcuttur. Bu ortak kültürün aratılmasında, "yaratıcı"
ente]Jektüellerin nesiller boyunca ortaya çıkardıkları entellektüel
e~erlerin önemi büyükdür.'' 6 :i

nışların

Öte yandan, kültür, fertlere ihtilafdan ve açık tenkitten
---aleyhde işleyen bütün faktörlere rağmen
bir sınıra kadar "consensus"un idarnesi mümkün olabilir. Fertler
aralarındaki görüş farklarının bi..itün çıplaklığiyle ortaya konması
halind h r türlü i şbirliği imkanının ve dostluk ilişkilerinin bundan zarar göreceğini küllürd ki lecrübcleri yle öğrenmişlerse, ihtilafdan ve birbirlerini l nkitlen kaçmır)ar. Daha çok otoriter bünyeli toplumlarda rastlanan bu davranışların konumuz bakımından ayrmlılı bir açıklamasma ilerde ilgili bahislerde yer vereceğiz66 . Ancak, şimdilik şu kadarını belirtelim ki, "conse nsus "a-yönelmiş (consensus-oriented) dediğimiz bu tip kültürlerde hiç ihtilaf çıkmaz, fi1'3.

kaçınmayı öğretiyorsa,

e4

Yukarıda

65
66

Bakınız

Bakınız

ss. 22 - 23 bakınız .
: Shile, "I.ntellectuals", op. cit., s. 412.
: Fasıl V.
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kir çatışma~ı olmaz sonucuna varmamak gerekir. Aksine, fertler veya gruplar, ihtilaf bir kere açıkça ortaya konduğu takdirde araların
daki bütün işbirliği ve dostluk ilişkilerinin sona ermesini doğal karşıladıklan için, demokratik bir ortamda normal sayılan fikir çatışma
ları, bu çeşit kültürlerde fert rn gruplar arası ilişkilerin gerginleş
mesine ve hatta tamamen kopmasına sebep olabilir. Bundan ötürü,
((consensus"a-yönelmiş kültürlerde "consensus" kaybı bir sın.ıra kadar geciktirilebilirse de, toplumda fikir ayrılıkları açığa çıkıp gruplar arası çatışma olunca, ((consensus", süratle, hatta aniden çözülüp
çökebilir. Aynı kültürel özelliği entellektüe1ler arası ilişkilerde de
görebiliriz. Bu toplumlarda enteUektüellerin de, demokratik kültürlerdeki durumun aksine, tenkit ve fikir çatışması halinde birbirinden tamamen uzaklaştıkları, yek<liğerine küsüp hasmane tavırlar takındıkları rn işbirliği yapamaz durum,a girdikleri görülür. Aydınla
rm bu çeşit davramşlar göstermesi halinde, "consensus"a-yönelm~ş
bir toplumda 'consensus" kaybmm daha da hızlanacağı muhakkaktıı.

Buna aşırı bir karşıt ucu da, ferdiyetçi ve anarşist davranışlara
toplumlarda görebiliriz. Bunlar daha dengeli demokratik kültürlere kıyasla "consensus''u tesisde büyük güçlüklerle karşılaşabilir
ler. "Consensus'a yönelmiş" otorit r kültürlere kıyasla 'consensus"
kaybı bu toplumlarda daha çabuk ve sanayileşmenin daha başlangıç
safhalarında meydana gelebilir.

s~hip

14. Nihayet, bir toplumda enlellektüellerin haiz oldukları statü de onların gerek "consensus"un te ekkülüne veya parçalanması
na, gerek endüstriyel ilişkiler sisteminin g lişmesine etkilerini tayin
eden faktörlerden biridir. Bilindiği gibi , ikti adi güç ve statü sosyolojik yönden aynı ve her zaman birbirine paralel olan değişkenler
değillerdir. Bir sosyal sınıf ya ela grup iktisadi bakımdan güçlü olnıasa bile, siyasi iktidar, eğitim seviyesi, v.b. gibi faktörler açısından
üstün statüye sahip olabilir. Entellektüeller, özellikle az gelişmiş ülkelerde, sınıf bağlan açısından iktisadi güce sahip olmasalar da, toplumda üstün bir statüye sahip iseler, sözleri ve yazılariyle ortak
bir kültürün kuvetlenip yerleşmesinde tesirli olabilecekleri gibi, elitlere karşıt bir cephe kurarak mevcut c:consensus"un bozulmasın
da önemli bir rol de oynayabilirler.
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3.

Münakaşanın Özeti

Birkaç önemli kavram üzerinde gerek Batılı düşünürlerin görüşlerine, gerek kişisel bazı düşüncelerimize yerverdiğimiz bu fasılda de aldığımız meseleleri özetleyecek olursak, önce "endüstriyel
ilişikler sistemi"nin teşekkül ve gelişmesinde Clark Kerr, John T.
Dunlop, Frederick H. Harbison ve Charles A. Myers'in birinci
planda elitlerin rolüne, ikinci olarak da kültürel faktörlere önem
verdiklerini belirtmeliyiz. Bu arada John P. Windmuller de, bir
"endüstriyel ilişkiler ssitemf'nin teşekkül ve gelişmesinde dış faktörlerin, -bazıları milletlerarası nitelikle olan- yabancı organizasyonların ve
"model" sistemlerin rolüne değinmektedir. Biz,
özellikle az gelişmiş ülkelerde "endüstriyel ilişkiler sistemleri 'ni
kuran ve şekillendiren elitlerin, "model" sistemlerden birçok yabancı unsur ve aksiyonu, aynen, milll kültürel bünyeye intibakı
sağlamaya yönelmiş herhangi bir değişme yapmadan ithal etmek
yoluna gittiklerine ve bu alanda, belirli sebeplerden ötürü, entellektüellerin dolay1ı veya dolaysız önemli bir rol oynadıklanna işa
ret etmjş bulunuyoruz.
Morris'in yaptığı tanıma göre, "ideolojik uygunluk" (veya consensus), "toplumda uygun sosyal bünye ve süreçlerde ifadesini bulan önemli normlar üzerinde makul ölçüde anlaşrna ve fikir birliği" dfr. "Consensus" toplumda mevcut ba lıca çıkar gruplan arasın
daki ideolojik uygunluk olarak düşünüleceği gibi, konumuzu yakından ilgilendiren "endüstriyel ilişkiler sistemi nin taraflan arasında mevcut olabilir veya olmayabilir. İkinci halde bir "consensu ,, kaybı öz konusudur ki, bu sistem için zaaf işaretidir. "Consensus" ve ekonomik g lişme zarureten birbirine paralel, biri olmayınca diğeri de olamayan iki vakıa değildir. Fransa, İtalya ve
Japonya kayda değer ~konomik g lişme ve refah seviyelerine ragmen "consensus" kaybına uğramışlardır. Geleneksel toplumlar kendi bünyelerine uygun bir "con ensus"a sahiptirler. Önemli olan
nokta, toplum sanayileştikçe ve eski normların bir kısmı önemlerini
kaybedip bunlarm yerine yeni normlar geçtikçe, yeni bir "consensus"un gerçekJeştirilebilmesidir. "Consensus"un devamı için bu yeni
normların da toplumun başlıca grupları tarafından maklil ölçüde
öğrenilip Üzerlerinde bir anlaşmanın doğması gerekir.
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" Consensus" demokratik yoldan (evolution'la) veya ihtilal]e
(revolution'la, kütle eğitimi sayesinde yeni bir ideolojinin halka ve
işçilere kabul ettirilmesiyle) gerçekleştirilebilir. Politik açıdan, büyükçe ve çeşitli, yani heterojen seçmen kütlelerine hitap edebilen
iki partili sistemlerde "consensus" daha kolay elde edilebilir. Bir
ülkede küçük bir komünist partisinin varlığı derhal "consensus·'
kaybı anlamına gelmez. Ancak, iki partili sistemin başarı gösteremeyip çökmesi veya işçi hareketinin önemlice bir kısmmın sistemin diğer taraflarınca benimsenmiş ideolojiye aykırı bir akıma bağ
hmıp " yabancılaşması" halinde, Morris'e göre, toplumda ve endüstriyel ilişkiler sisteminde bir " consensu.s" kaybı söz konusu oluyor demektir.
l\lorris, " consensu~"un demokratik yoldan meydana gelişini
e:-ı.çıklarken, eliti rin sahip bulundukları otorite ve iktidarı işçilerle
paylaşma

hususunda gösterdikleri arzu ve kabiliyete birinci planda önem vermektedir. Düşünürün deyimiyle söz konusu "olgunlaşma" ola) ı, bu alanda birçok me eleyi daha kolay ve açık anlamamızı sağlamaktaysa da, gerek kendi içinde bazı yönlerden belirsiz oluşu, gerek sosyo-ekonomik e siyasi bakımdan başka faktörlerin rolünü dikkate almayışı yönünden kısmen eksik bulunmaktadır. Bunun gibi, teori ihtilal yoliyle, "consensus"un gerçekleştirilmesi olayına değinmekle beraber, bunun nasıl meydana geldiği hususunda (kütlevi eğitim yolu gibi genel bir ifade dışında)
herhangi bir ayrıntılı açıklama getirmemektedir.
Bize göre, 'con ensus"un teşekkül ve gelişm~sinde, (elitler yaentellektüellerin d dolaylı e. a dolay ız bir rolü olmaktadır. Konuyu Kerr, Dunlop, Harbison ve ~ 1) ers 'in tahlil ş ması açı
sın dan ele alırsak, ''ihliJalci entelJektüeller" ve "milliyetçi liderler"
kategorilerinde, ntellektüellerin , "consensus" un meydana g lişin
de daha büyük bir ihtimalle otoriter yoldan direkt bir rol oynadıklarını söyleyebiliriz. Diğer elit kategorilerinde ise, entellektüellerin rolünün nisbelen daha dolaylı olduğu ileri sürülebilir. Ancak,
en tellektüelleriıı genellikle bağlandıkları ve benimsedikleri " tenkit"
geleneği sebebiyle, hemen her elit kategorisinde belirli bazı mulıalefet gruplarının doğması tabiidir. Bu entellektüel
muhalefet
gruplarının kuvvetine paralel olarak, kurulu "consensus"un az ya
da çok ölçüde sarsılmast beklenebilir. " Orta-sımf" elitlerinin önıı ısıra)
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düzenler dışında, hemen bütün elit kategorileri özellikle sanayileşmenin başlangıç safhalarında muhalefet cephesini teş
kil eden entellektüelleri baskı altına alıp susturmak eğilimi gösterirler. Ancak, sistem başarısını ispatlayıp geliştiği oranda bu baskının
da azalması muhtemeldir. "Orta-sınıf" elitlerinin kalkınma stratejisi "açık piyasa" ve 'rekabet" prensiplerine dayandığı için, sistem, üzerine dayandığı felsefe gereği, entellektüellerin kendisini
için için kemiren tenkidine geniş ölçüde gözyummak zorundadır.
"Orta-sınıf" elitleri, az gelişmiş bir toplumda özellikle yirminci
yüzyılın bu ikinci yarısında sanayileşme hedefine ulaşmada başa
rısızlığa uğrar ve ülkede geniş huzursuzluklara sebep olurlarsa, entellektüellerin sisteme karşı tepki ve direnişi geniş ölçüde artma eği
limi gösterir; bu takdirde toplum için bir "consensus kaybı" söz
konusu olup, ülkenin "ihtilalci entellektüeller"in veya "milliyetçi
liderler"in yönetimi altına girmek ihtimali artabilir.
"İdeolojik Uygunluk" konusunu incelerken topluma hakim bazı kültürel özellikleri devamlı olarak dikkate almak gerekir. Toplum
geleneksel yapısı içinde rijid bir "consensus"a yönelmiş bulunuyorsa, başkalarının kişiliğine ve fikirlerine saygı, tenkide müsamaha gibi bazı demokratik karakteristikler yok veya zayıf ise, sanayileşme hamlesine ve elitlerin olumsuz davranışlarına rağmen, "consensus" kaybı gecikebilir; çünkü işçiler uygun otorite tarafından
verilen kararlara devamlı olarak itaat etmeyi ve elitlerin kendileriyle "iktidar paylaşma" zorunda olmadıklarını kültürdeki tecrübeleriyle öğrenmişlerdir. Yine bu çeşit kültürlerde devletin özellikle
ifa ettiği "arabulma' fonksiyonu "consensus" kaybını geciktirebilir. Ancak, demokratik bir tenkit ve müsamaha geleneği me cul olmadığı için, açık ihtilaf bir kere orta a çıkınca, "id olojik u gunluk" demokratik yapılı toplumlara kıyasla daha şiddetli ve süratli
bir biçimde kaybolabilir. Aynı karakteristik entellektüeller arasın
daki ilişkilerde de söz konusu olabilir; fikir çatışması şiddetlenip
şahıslar-arası ilişkileri de bozabilir; çatışma ideolojik alana intikal
edince, bu kültürel karakteristik entellektüeller arasındaki anlaş
ma, haberleşme ve işbir1iği yapabilme imkanlarını ortadan kaldı
rarak "consensus" kaybını şiddetlendirebilir. "Consensus'a yönelmiş" kültürel karakteristiklerin karşıt ucunu ise, anarşist ve aşırı
ferdiyetçi davranışlara sahip kültürler teşkil eder. Bu kültürlerde
(Fransa ve İtalya'da olduğu gibi) gerekli şartlar mevcut olduğu tak-
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dirde "consensus" kaybının, bu defa hatta daha sanayileşmenin
başlangıcında meydana gelebileceği öne sürülebilir.
Görüldüğü
gibi, elitlerin davranışları yanısıra, kültürel özellikler de bu konuda önemli bir etki yapmaktadır. Bu arada, toplum.da sahip bulundukları statünün de aydınların "consensus" üzerindeki etkilerini tayin eden bir faktör olduğunu belirtmeliyiz.
Entellektüellerin benimsedikleri tenkit geleneği sebebiyle aral a rında geniş fikir ve görüş ayrılıklarına rastlanır. Ancak, uzun
devre dikkate alınırsa, ortak bir kültürün yaratılması yönünde entellektüellerin önemli bir hizmet gördükleri muhakkaktır. Diğer bir
deyi şle, bir toplumda mevcut şartlara, elitlerin tip ve davranışlarına
ve kültürel karakteristiklere bağlı olarak, entellektüeller "ideolojik
uygunluk" kaybmı hızlandırabilecekleri gibi, gerekli şartlar mevcutsa uzun devrede "consensus"un yerleşmesine ve kuvvetlenmesine hizmet de edebilirler.

İKİNCİ

KISIM

GENEL OLARAK AYDINLAR
VE iŞÇi HAREKETi

,,

,.

.

,

'J

'

'

.

·,

,.

'

.

,

.

•.

'

ÜÇÜNCÜ

FASIL

İŞÇİ HAREKETLERİNiN DOGUŞU VE GELİŞMESİ
BAKIMINDAN AYDINLARIN BAŞLICA
FONKSİYON VE ROLLERİ

genel olarak tanımı ve
özellikleri ve gelenekleri ile endüstriyel
ilişkiler sistemi içinde ve elitler karş;sında ya da elitlerle birlikte
oynadıkları roller üzerinde durduk. Bu· fasılda ise belirli bir ülke
üzerinde durmaksızın, entellektüellerin genel olarak işçi hareketlerinin ve daha özel olarak sendikacılığın teşekkül ve gelişmesinde
ifa ettikleri fonksiyonları değerlendirmeye çalışacağız. Ortaya attığımız görüşleri ve varsayımları desteklemek gayesiyle çeşitli gelişmiş Batı ülkelerinden örnekler vereceğimiz gibi, az gelişmiş ve
gelişmekte olan toplumJardakj durumlara da atıfda bulunacağız.
1'onuya bu fasıldaki yaklaşım tarzımız 'Giriş''de de belirttiğimiz
gibi global ve makro kademededir. Diğer bir deyişle, işçi hareketinin ve sendikaların içinde fonksiyoner "roller" ifa eden entellektüellerin "içerden" aptıkları etkinin değil, akademisyenlerin, politikacıların, çeşitli yazar ve gazeteci kategorilerinin, v.b. "dışardan"
yaptıkları etkinin araştırılması ve değerlendirilmesi öz konusudur.
t,ntellektüellerin sendikalara "içerden" yaptıkları etkinin değerlen
dirilmesi ise bundan sonraki faslın konusunu teşkil edecektir.
Bundan önceki iki

smıflan<lırılması,

fasılda aydınların

başl ı ca

Bu fasılda da, önce, izahlarırnıza açıklık kazandırmak gayeiyle entellektüellerin genel olarak fonksiyonları konusunda teorik
bir çerçeve çizmeye çalışacak, çeşitli fonksiyonları sıralayıp özetledikten sonra, bunlarda,n konumuzu daha yakından ilgilendirenler
üzerinde daha ayrıntılı olarak duracağız. Bu arada 1. ci ve il. ci
fasıllarda üzerinde durduğumuz kavramlardan ve özellikle "ideolojik uygunluk-consensus" kavramından da faydalanacağız.
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1. Genel Olarak Aydmlarm Fonksiyonları
Entellektüel faaliyetin en göze çarpan ve açık fonks iyonu, entellektüel eserlerin yaratılmasıdır; bu eserler toplumda . birikmiş
entellektüel geleneklerden ve eserlerden müteşekkil bir "stok"a
ilave olunurlar. Shils, söz konusu stok için "yüksek kültür" deyimini kullanm,aktadır • Entellektüeller aynı zamanda "toplumun ve
evrenin çeşitli yönlerini ve kesimlerini ilgilendiren inançları uygular, bunlar üzerinde işler ve gerekirse söz konusu inançları tMil
ederler; kendilerinden sonra gelecek nesillere temel nitelikteki amaçları, zevkleri ve realiteyi kavrama şekillerini naklederler''. Bu amaçlar, zevkler ve realiteyi kavrama yollan entellektüellerin yokluğu
halinde belirli bir şekle bürünemezler; değişik entellektüel nesiller
arasında devamlı ve yakın karşılıklı tesir ilişkileri olmadan, bunların da nesilden nesile aktarılmaları imkansızdır.
1

Entellektüellerin fonksiyonlarını incelerken önce yine Shils'in
bu konudaki genel tasnifinden faydalanabiliriz. Shils'e göre, entellektüellerin başlıca beş fonksiyonu mevcuttur. Bunlar, "yüksek
kültürü yaratmak ve yaymak", "milli ve 'milli sınırları aşan' modeller kurmak", "ortak kültürler geliştirmek ", " sosyal değişmeleri
etkilemek" ve "siyasi roller oynamak"tır •
2

" Yüksek Kiiltiirii Yaratmak ı;e Yaymak" : Shils'e göre, aydınla
ana fonksiyonu budur. Bu fonksiyonun kaynağı , daha içte ve
derinde mevcut yaratıcı entellektüel eğilimlerdir. Söz konusu eği
lim)er geniş ölçüde, 1. ci faslın sonunda özetlediğimiz entellektüel
geleneklerin etki inde kaldığı gibi, aym zamanda bir toplumdaki
artlar da bu konuda tayin edici bir rol o yn a r~. Bu konuda ana
rın

1

2

3

Bakınız : Edward Shils, " Intellectuals", Internationaıl Encyclopedia
of the Social Sciences içinde, Vol. 7, Crowell Collier and Macmillan Inc., 1968, s. 410.
İbid., ss. 410 - 414.
' 'YaratıCl! entellektüel faaliyetin kendisine özgü bir otonomisi
mevcuttur : o, geleneklerin verdiği düzeyden hareket eder, yeni
eserlerle bu gelenekleri geliştirmeye , rafine etmeye, düzeltmeye
ve değiştirmeye çalışı·r. Yaratıcılık v e orijinalitenin ileri ölçüde
takdir edilip mükafatlandırıldığı ve yeniliklerin benimsendiği
durumlarda, bu fonksiyon entellektüellerin ana sorumluluğu ola·rak görülür. Ferdi yaratıcılığın olumlu sonuçlara yol açan bir
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fonksiyon yine 1. ci fas1lda değindiğimiz "yaratıcı entellektüeller"
tarafından ifa edilir 1 . Ancak "yaratıcı entellektüeller" taklit edilecek modeller yaratmak suretiyle, yüksek kültürün yayılması ve dağ1tımı fonksiyonunu da dolaylı olarak ifa etmiş olurlar.
Ne var
ki, yüksek kültürün yapılmas1 ve dağıtımı fonksiyonunu birinci planda ifa edenler Shils'in "tekrarlayıcı" (reproductive) olarak vasıflan
dırdığı entellektüellerdir. Yaratıcılık, "tekrarlayıcı" entellektüeller
için daha ikinci planda gelen bir fonksiyondur 5 •
"'Millı'' ve "millı sınırları aşan" modeller kurmak : Bu fonksiyonu, Shils yine "yaratıcı entellektüeller" kavramından hareketle
açıklamaya çalışmaktadır. Bir toplumun "yüksek kültürü"ne yeni
ilaveler yapılması fonksiyonu, sadece bu toplumun entellektüelleri
içjn değil, aynı zamanda diğer toplumların entellektüelleri için de
ifa edilmektedir. Her entellektüel faaliyet kategorisi ve bütün olarak
<'ntellektüel grupların büyük bir kısmı için nasıl kabaca da olsa bir
entellektüel hiyerarşi mevcut ise, aynı şekilde farklı toplumların endeğer

güçlü
ların

olarak telakki edilmediği geleneksel t'Oplumlarda dahi,
ve baskı altına alınması imkansız ferdi çalışma
ortaya çıkardığı eserler geçmişin geleneklerini değiştirmeyi
zekaların

başarmışlardıır."

4
5

Yukarıda

ss. 39-40.
ve tekrarlayıcı entellektüeller arasındaki fark sadece
kültürün yayılması ile ilgili değildir. Bazı alanlarda 'tekrarlayıcı' gruplar yeni yaratılmış eserlere kıyasla geçmişteki yaratı
cı modellere daha fazla bağlanmak eğilimi gösterirler. Entellektüel geleneklerin nakli hususunda ileri derecede müesseseleşmiş
bir sistemin mevcut olması halinde, bu nokta özellikle doğru
dur; bunun sonucunda kendileri nisbi olarak zayıf entellektüel
eğilimlere sahip bulunan birçok şahıslar oldukça modası geçmiş
bir entellektüel kültüre sahip olurlar. Yaratıcı yeniliklere doğ
rudan doğruya bir saldırının mevcut olmadığı hallerde bile, sadece eski buluşlara bağlı kalmak, yeni buluşların yayılma hızı
nı sınırlar. Eğitimin daha az teşkilatlı ve eğitim kurumlarının
değerlendirmelerinde daha az otoriter özellikler taşıdığı (edebiyatta olduğu gibi) diğer alanlarda, yenilikler bazı entellektüeller arasında daha hızlı bir yayılma eğilimi gösterebilmekte, bunlara diğer entellektüellerin mukavemeti de o kadar devamlı olmamaktadır. Bununla beraber, geleneğe bağlı olanlarla muhalif
olanlar arasındaki fikir ayrılıkları, bu alanlarda daha da büyüktür."
"Yaratıcı
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te1lektüe1leri arasmda belki daha kaba bir şekilde belirlenebilecek bir
hiyerarşi mevcuttur. Değişik toplumlarda birbirine benzer entellek-

tüel faaliyet çeşitleri ifa edildiği takdirde, entellektüel başarıların
hususunda bazı üniversel standartlara ulaşılması
mümkün olabilir. Hiyerarşi içinde işgal edilen mevki zaman zaman
değişir. Belirli merkezler önem ve önceliklerini kaybederler. Ortaya
ç1kan yeni merkezler entellektüel itibarı eski merkezlerle paylaşırlar
veya eski merkezleri tamamen bertaraf edip onların yerine geçerler 6 •
değerlendirilmesi

Shils'in bahsettiği, "toplumlar arasındaki entellektüel hiyeraro toplumların sosyal ve ekonomik gelişme seviyelerine bağlı
olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle, entellektüel yaratıcılık,
geniş ölçüde bir toplumun ekonomik ve sosyal gelişme seviyesinin
fonksiyonudur. Şüphesiz, entellektüel yaratıcılığı etkileyen başka
faktörler de m,evvcuttur. (Milli kültürde nesiller boyunca birikmiş
entellektüel geleneklerin etkisi gibi faktörler burada dikkate alınşinin",

6

"Orta ve Yeni Çağlarda Hintli entellektüeller Güneydoğu Asya
için bu fonksiyonu ifa etmişlerdir. Cumhuriyet ve İmparatorluk
Romasında entellektüeller Yunan entellektüellerini model kabul
etmişlerdir. Çin entellektüelleri bir zaman için bu fonksiyonu
Japonya için ifa etmişlerdir. Modern zamanlarda, Oxford, Cambridge ve London School of Economics'e mensup entellektüeller
Hindistan ve Afrika entellektüelleri için bir model olmuşlardır.
Ondokuzuncu asır Almanyasının akademik entellektüelleri dünya çapında · bir model teşkil etmişlerdir. Bunun gibi, ondokuzuncu ve yirminci asrın güzel sanatlar ve edebiyat sahasındaki Fransız entellektüelleri uygar dünyada estetik yönden bir gelişme
modeli teşkil etmişlerdir. Onsekizinci yüzyılda Fransa'da aydın. lanma devri entellektüelleri İspanya, İtalya, Prusya, ve Rusya
entellektüellerine ilham vermişlerdir.'' Bakınız: İbhl\., s. 411 .
Bugün de Harvard, Princeton, Yale, Cornell gibi ünlü üniversitelerin dahil bulunduğu Ivy League kurumları başta olmak
üzere, ünlü Amerikan ünive1':;iteleri Asya, AJrika ve Güney
Amerika'nm gelişmekte olan ülkeleri için aynı modellik fonksiyonunu ifa etmektedirler. Aynı hususun belli ölçüde S-ovyetler
Birliği yüksek öğretim ve araştırma kurumlarında yetiştirilen
entellektüeller için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu hususta, model "yaratıcı" entellektüel kurumlara sahip ülkelerin, ideolojik mülahazalarla ve propaganda gayesiyle bu modeli dış ülkelerde ve özellikle az gelişmiş memleketlerde tanıtıp kendı
nüfuz alanlarını genişletmek çabalarına da dikkati çekmek isteriz.
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malıdır.)

Ancak, mese1a Oxford, Cambridge ve London School of
Economicsnde yetişmiş İngiliz entellektüelleri Hindistan ve Afrika' nm entellektüelleri için yahut da bu gün Harvard ve benzeri kurumlar genellikle az gelişmiş ülkeler entellektüelleri için bir çeşit
modellik fonksiyonu ifa ediyorlarsa, bunu geniş ölçüde söz konusu
entellektüel kurumların ait bulundukları toplumJarın sosyal ve ekonomik gelişme yönünden sahip oldukları üstünlüğe bağlamamız
gerekir. Sosyal ve ekonomik gelişme araçlarını geniş ölçüde tekelinde tutan ülkeler, "yaratıcı enteUektüel faaliyet" üzerinde de bir
çeşit tekele sahip olabilmektedirler. Dolayısiyle, bu ülkelerde, yaratıcı entellektüel faaliyetin şiddeti sonucu "yüksek kültür" stokuna yapılan ilaveler adeta geometrik bir oranda artmaktadır. Bunların modellik yaptığı az gelişmiş ülke aydınları ise, daha çok "tekrarlayıcı., nitelikte bir entellektüel faaliyetin önderliğini yapmaktadırlar. Bununla beraber, entellektüel geleneklerin kuvvetli bulunduğu az gelişmiş bir topluma mensup entellektüel güçler, gerekli
çevre şartları ve maddi imkanlar sağlandığı takdirde, belirli ölçüde
"yaratıcı' entellektüel faaliyete geçebilm,ektedirler.
Toplumlar içinde ve toplumlar arasında entellektüel bakımdan
ürünlerle ilgili bu çeşit bir modelin kurulması, "kalite
üstünlüğü" kriterinin üniversel bir anlam kazanmasını
gerektirmektedir. Bu arada belirli bir grup entellektüelin çalışma tarzı
başkaları için örnek olarak kabul edilITiıeye başlanmaktadır. Bunun
sebebi bu çeşit entellektüel faaliyetin, "gerçek", "güzellik" yahut
'fazilet" gibi kavramların ideal gereklerine daha yakından uyduğu
hususunda bir kanaatin belirmesidir. Ancak, bu çeşit standartlar
üzerinde hiçbir zaman tam bir fikirbirliğine varılamaz. Bununla
beraber söz konusu standartlar belirli bir zamanda yeryüzünün birçok bölgelerinde geniş bir kabule mazhar olurlar. Bu, gerek bilim,
gerek güzel sanatlar alanlarında böyledir. Endüstriyel ilişkilerle ve
sendikacılıkla ilgili olarak birinci planda yaratıcı fikirler ve bunların kurduğu modeller de aynı şekilde milll sınırları aşan bir etki

"yaratıcı"

yapmaktadır.

"Ortak bir kültür geliştirmek : Bu fonksiyon, "yaratıcı" ve "tekrarlayıcı" entellektüeller ayırımına paralel bir nitelik taşımaktadır.
Yaratıcı entellektüel faaliyet "yüksek'' kültürü, tekrarlayıcı entellektüel faaliyet ise, "ortak" kültürü doğurmaktadır. "Ortak kültür"
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deyimi burada bir toplumun ahlaki (moral) bütünlüğünü ifade eder.
1'.:kseri toplum1ar gerek toprak, gerek nüfus yönünden çok büyük
olduklarından fertleri
akrabalık ve hatta fiziki temas yönünden
birbirine bağlayabilmek mümkün olmaz. Ortak bir kültürün yaratılması okullar, dini kurumlar, basın gibi tekrarlayıcı entellektel
kurumlar sayesinde mümkün olur. Öğretim faaliyetinde bulunmak,
vaaz vermek, yazmak gibi yollardan "tekrarlayıcı" entellektüeller
toplumun ne eğilimleri, he de rolleri bakımından entellektüel olmayan kesimlerine ortak bir kültürün ve consensus'un yaratılmıası
için gerekli unsurları zerkederler. Bir toplumda "consensus"a ancak ortak bir kültürün yaratılmasından sonra ulaşılabilir 7 • "Consensus"un gerçekleştirilmesinde ana fonksiyon elitler tarafından ifa
ediliyorsa da, bu süreçte entellektüellerin de önemli fonksiyonları
olduğunu yukarda .2.ci fasılda incelemiş bulunuyoruz.

etkilemek" : Bu fonksiyon, kısmen 1. ci fasılda incelediğimiz bazı entellektüel geleneklerin entellektüeller tarafından değişen ölçülerde de olsa reddeqilmesinden ileri gelmektedir. EntellektüeHer bir toplumun kendisini ifade yönüne şekil verirlerse de, bu fonksiyon sedace onların tekelinde değildir. Toplumlar "yaratıcı" entellektüellerin eylem ve değerlerinin etkisinde oluş
derecelerine göre farklılık gösterirler. Modern toplumlarda yaratıcı
entellektüellerin eylem ve değer yargılan arasında bir hayli farklılık mevcuttur. Ancak, buna rağmen, entellektüel zevkler, ifade
"Sosyal

değişmeleri

7 "Avrupa'da yeni çağlarda ve zamanımızda A;~ya ve Afrika"da
kabile, köy ve bölge kültürlerinden milletlerin doğuşu , öğret
menlerin, yazarların, gazetecilerin, v .b. eseridir. Bunun gibi değişik etnik gruplardan Amerikan milletinin doğuşu , öğretmen
lerin, · rahiplerin ve gazetecilerin eseridir." Bakınız : İbid.,. '::> . 411.
Milli bütünlüğün yaratlılmasında entellektüellerin önemli rolü
için aynı zamanda, bakınız : Roberto Michels, "Intellectuals",
Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. VII - VIII, The Macmillan Co., 1932, s. 119.
Şu halde ortak kültür, "milW' bütünlüğün sağlanmasında rol
oynuyor. Milli bütünlük olmadan "consensus'• un gerçekleşmesi
esasen düşünülemez. Ancak, milli bütünlüğe rağmen ''consensus" un kaybı söz konüsu olabilir. Diğer bir deyişle, "ortak kültür" ün yaratılması "consensus" için ger.e kli bir şarttır, fakat
yeterli ve yegane şart değildir .
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araçları

ve gelenekler arasında belirli bir zamanda belirli bir toplumda benzerlikler vardır 8 •
Entellektüeller, tanımları icabı, belirli bir dönemde bir toplumda geçerli bulunan değer ve inanç sistemlerini, değişen ölçülerde
de olsa, reddetmek durumundadırlar. Bu, önceki nesillerden devralınan bazı geleneklerin de reddedilmesini gerektirebilir. Bütün toplumlarda, yaratıcılığın çeşitli gerekleri ve "ihtilalci entellektüel gelenek", topluma hakim bulunan kültürel değerler sisteminin belli
ölçüde reddedilmesine yol açmaktadır. Bu reddin derecesi, şüphe
siz, toplumdan topluma ve durumdan duruma değişir. Kültürel değerler sisteminin tümüyle reddedilmesi herhalde mümkün değildir.
" Reddetme", genellikle toplumda mevcut değer ve müesseselerin
yerine başka alternatiflerin tek1if edilmesi şeklinde olmaktadır. Bu. rada dikkati çeken bir nokta, yeni alternatiflerin bazen çok eskiden
'arolan ve fakat unutulmuş gelenekler olduklarıdır. Shils'e göre,
" red" fiih, diğer bir deyişle yeni alternatiflerin ortaya atılması ya
da "eski" lerin yeniden canlandırılması , ancak deha sahipleri yani
y aratıcı entellektüeller tarafından başariyle gerçekleştirilebilir. Tekrarlayıcı entellektüeller yeni bir gelenek yaratamazlar veya unutulmuş eski bir geleneğe yeniden canlılık kazandıramazlar 9 •
Shils in burada d eğindiği husus, sosyal değişmelerin başariyle
gerçekleştirilebilmesi için gerekli ön emli bir gerçeği hatırlatmakta
dır. Bu nokta bir ahiyon ve ·a strüktürün ifa ettiği fonksiyonlarla,
yani, fonksiyonel tahlil metodunu benimsemiş bilim adamlarının
deyişiyle, söz konusu aksiyon veya strüktürün objektif sonuçlariyle
ilgili bulunm aktadır 10 • Fonl-si yonel tahlild e fonk iyonlar açık Ye
8 Bu hususa yukarıda değinm i ştik. Bakınız : ss. 42-50.
9 ibid., s. 412 .
10 Fonksiyonel tahlil metodunun g elişti rilmiş ve ayrıntılı bir izahı
için, b u alanda ün yapmış Amerikalı bir sosyolog olan Robert
K. Merton 'un şu eserine bakınız : Rübert K. Merton, Social Theory
and Social Strueture, Chapter I , ''tManifeat and Latent Functions" ,
Glencoe, Illinois: The Pree Press, 1957, ss. 19 - 84.
Ayrıca bizim şu çalışmamı z da da bu konuda ayrıntılı teorik
bilgi ve uygulama mevcuttur : Toker Dereli, "The Development
of Turkish Trade Unionism: The Effects of Legislation and Culture" , Cornell Universitesine sunulmuş Master ·of Science tezi,
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gizli olmak üzere iki kategori içinde düşünülmektedir. Bir aksiyon
veya strüktürü değiştirip onun yerine fonksiyonel bir alternatif ikame ederken bu yeni alternatifin eski aksiyon veya strüktüre ait sadece açık f onksi.yonları değil, aynı zamanda gizli. fonksiyonları da
başariyle ifa edebilmesi hususunda dikkatli davranmak gerekmektedir. Aksi halde, yapılan değişiklik başarılı olamayacak, yeni alternatifin sosyal sistemin ihtiyaç duyduğu ve eski aksiyon ya da
strüktür larafmdan başariyle ifa edilen fonksiyonları karşılayama
ması nedeniyle, birtakım aksamalar, çat1şma ve huzursuzluk kaynakları ortaya çıkacaktır. "Önceki strüktür veya aksiyonun
açık
olumsuz fonksiyonlarını zahiren bertaraf eden bir fonksiyonel alternatif, gerçekte bu strüktür veya aksiyonun muayyen gruplar için
Ha etmekte olduğu gizli fonksiyonları ifa edemeyebilir. Bu husus
ise, gizli olumsuz-fonksiyonlara (dysfunctions) yol açar." 11
Sosyal değişmeyi, bu şekilde gizli veya açık olumsuz-fonksiyonlara meydan vermeyecek tarzda planlayabilen aydınların daha
iJeri yeteneklere sahip olmaları gerekir. Sosyal değişmelerin ekseriya "önceden tahmin edilmeyen" (unanticipated) birtakım açık
1964, ss. 1 - 49. Bu çalışma yeni gelişmeleri ihtiva edecek şekilde
gözden geçirildikten sonra, İst. Ün. İktisat Fakültesi tarafından
bastırılmıştır. Bakınız : Toker Dereli, Thıe Devefopment of Turkish Trade Unionism : A Study of Legislative and Socio - political Dimensions, İktisat Fakülte::.i Yayınlarından , No. 228, İstan
bul 1968, 258 pp. (Fonksiyonel tahlil için, ss. 6 - 36, 85 - 88, 107 109, 174, 227 - 235, 237, 238'e bakınız).
11 '''Fonksiyonlar, belirli bir sistemin intibakını veya gelişmesini
s ağlayan ve müşahade edilen sonuçlardır ; olumsuz - fonksiyonlar
( dysfunctions), sistemin çevreye intibakını azaltan veya geliş
mesini engelleyen ve müşahade edilen sonuçlardır. Bir de amprik bakımdan imkan dahilinde bulunan nötr olarak fonksiyonel
sonuçlar (nonfunctions) mevcuttur ki, bunlar sistem için ne
olumlu, ne de olumsuz herhangi bir önem taşımayan sonuçlardır."
0

''.Açık fonksiyonlar, sistemin intibak ve gelişmesine yardım
eden. önceden kararlaştırılan ve sistemin üyeleri tarafından teş
his edilip tanınan objektif sonuçlardır .
Gizli fonksiyonlar ise, ne önceden kararlaştırılmışlardır, ne
de teşhis edilmekte ve bilinmektedirler."
Merton, SociaJ Theory and Social Structure, oıp. cit., s. 51.
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veya gizli olumsuz-fonksiyonlar doğurmalan 1 2 , genellikle
kendi
çevre şartları içinde başarısını ve etkinliğini ispat etmiş yabancı
modellerin hiçbir değişime tabi tutulmadan, bir ülkenin özel sosye-ekonom.ik ve kültürel şartları dikkate alınmadan o ülkeye ithal
edilmeleri sebebiyledir13 • Genellikle az gelişmiş memleketlerde iktidardaki elitlerin ve bu elitleri destekleyen entellektüellerin, gerek
modernizm. işareti sayıldığı, gerek kolay olduğu için, yabancı modelleri aynen, ülkenin özel şartlarına göre değişime tabi tutmadan
taklit etme eğilimine 2. ci faslın başlarında değinmiştik 1 4 • Bir ülkeye özgü sosyo-kültürel şartların, Merton't~n deyimiyle "strüktürel
nıuhteva"nın (structural context), o ülke aydınları tarafından gereği kadar bilinmemesi ve dolayısiyle yabancı aksiyon tarzları ve
kurumların benimsenirken bunları "strüktürel muhteva"ya uyduracak bazı önemli ya da önemsiz değişmelerin yapılmaması, sosyal
d ğişme olayını çok defa birtakım sarsıntılara maruz bırakmakta,
Mertonian deyimle, ortaya çıkan olumsuz-fonksiyonları aşarak "sonuçlar toplamının net bakiyesi"ni "olumsuz bakımdan fonksiyonel"
bir duruma sokmaktadır. Bu takdirde ortaya çıkan intibaksızlıkları
telafi etmek gayesiyle yeni değişmelere, bazı tadilat ve yeniden
ayarlamalara başvurmak zorunluğu doğmaktadır. Ancak, arada geçen zaman boyunca toplum birtakım sarsıntı ve huzursuzluklara
sahne olabilmektedir.
Bizim görebildiğimiz kadarı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde aydınlar, Batı'nm entellektüel geleneklerini
aynen benimsedikleri gibi, bu gelenekler sonucu ortaya çıkmış ve
Ratı'da kendi çevre şartları içinde başarısını ispat etmiş kurumlarını e ak iyon ş killerini tadil elm den ayn n adapt etmek yohın a gitmektedirler. Bu durumda söz konusu aydınlar, hemen istisnasız denebilecek büyük bir çoğunlukla "tekrarla yıcı entellektüel"
roller oynamaktadırlar. Kerr Dunlop, Harbison ve Myers'in tahlil
'Önceden tahmin edilmeyen sonuçlar" kavramı için, yine yukazikredilen çalışmamıza bakınız: Dereli, The Development
of Turkish Trlade 'U nionism : A Study of Legislative and Socio political Dimensions, op. cit., ss. 7 - 18.
13 Bu hususta, ayrıntılı tahliller için, yine bakınız : İbid. , ss. 18 - 36,
107 - 109. 174 - 179, 227 - 235, 236 - 240.
14 Yukarıda ss. 59-6l'e bakınız.
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şemasında yer alan ve özellikle bu çeşit illkelere uygun elit kategorisini teşkil eden "milliyetçi liderler 'in sanayileşme stratejisinde
çok çeşitli yolları denemeleri, belli bir politikada karar kılmayıp
değişik denemelere girişmek zorunda kalmaları, geniş ölçüde "yaratıcı'' tipde entellektüel güçden ve entellektüel destekden mahrum
oluşlarından ileri gelmektedir.

Sosyal değişmeleri etkilemek fonksiyonu, her entellektüel faaliyet için aynı ölçüde söz konusu değildir. Bilimsel araştırmalarda
ve "ifadeye dayanan" (expressive) entellektüel faaliyetlerde
bu
fonksiyon o kadar açık ve kuvvetli değildir. Bu ikisi arasında, belirli bir zamanda geçerli olan sosyal, siyasi ve ahlaki olaylarla ilgilenme ve bu konulardaki münakaşalar yer alır. Burada sosyal sınıf
bağlan ile ilgili kriterlerin var1ığ1 söz konusudur. Shils 'in deyişiyle,
"belirli servet ve gelir dağılışı şekillerinin benimsenmesi, belirli otorite organizasyonu tiplerine veya otoriter roller taşıyan belirli kimselere veya sınıflara bağlanılması entellektüellerin yaptıkları mücadelede önemli rol oynar. Bu özel bağlantılar çok defa genelleştirilir;
huna rağmen özellikçi (particularistic) unsurlar yine de mevcuttur.
Bu özel bağların (ve husumetlerin) entellektüel geleneklerle kaynaşması sonucunda, bazı entellektüellerin sosyal bünyenin hareketini, otorite rollerini ifa edenlerin değişmesini, servet ve gelir dağı
lnnlarındaki değişmeleri etkilemeleri mümkün olur." 15 Görüldüğü
gibi, Shils'e göre entellektüellerin sosyal değişmeler üzerindeki etkileri, belirli gelir ve otorite gruplniyle olan bağlantıları açısından
söz konusu olmaktadır. Bu nokta, entellektüellerin elitlerle birlikte
a da elitlere karşı oluşlariyle ve neticede toplumdaki iktidar müna15

Bakınız:

Shils, op. cit., ss. 412 - 413.
Burada "özellikçi" olara~ çevirdiğimiz "particularistic'' kavramını Parsons'ın kastettiği ~nlamda kullanıyoruz. Sosyal alanda yaptığımız değerlendirmeler sübjektif bir mahiyet taşıyor ve
fertler bir aile, komşuluk, akrabalık çerçevesinde değerlendirili
yorsa, bir "particularistic" davranışın varlığı söz konusudur. Böyle değil de, fertler bu çeşit sübjektif bağlardan ziyade objektif
kriterlere göre değerlendiriliyorsa, "universalistic" bir davranış
dan bahsederiz.
Bu hususda bakınız : Talcott Parsons, The Social System,
The Fere Press of Glencoe, 1951 (Free Press Paperback edition,
1964) ss . 62 - 63.
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sebetleriyle ilgilidir. Konu, bizi bu safhada aynı zamanda aydınla
nn bir başka fonksiyonlarına, siyasi fonksiyonlarına getirmektedir.
· "Siyası fonksiyonlar ifa etmek" : Entellektüellerin oynadıkları
siyası roller,

daha çok otorile karşısında takındıkları tavırla ilgili
Daha önce belirttiğimiz gibi, otorilenin meşrlı.iye
tini kabul edip haklı göstermeye çalışmak ya da reddedip tenkidini yapmak, hemen her entellektüel faaliyetin başlıca özelliğidir.
(Hatta aydınları "muhc-ıfazakar" ve "devrimci" olarak iki gruba ayı
rırken dikkate aldığnm7 ana kriter de esas itibariyle bu idi. Shils'in
açıkladığı entellektüel gelenekler açısından belirtmek gerekirse,
geleneklere bağlılık eğilimi -entellektüel faaliyetlerde üstün kalitenin idamesi için uyulması gerekli gelenekler- ve geleneğe karşı
gelen yaratlcılık eğilimi arasındaki çelişme, veya "düzen" geleneği
ile "ihtilal" geleneği arasındaki çelişme, de bu arada zikredilebilir.)
Gerçek anlamda entellektüel faaliyet, "nihai olarak doğru" olanın,
bir anlamda "~utsa]" olanm aranmasıdır. Siyasi otorite de kendisini
meşru göstermek için aym gayeleri benimsemek veya benimsemiş
görünmek zorundadır. Öte yandan, siyasi elitlerin entellektüellere,
onların tasvibine, desteğine ve hizmetlerine ihtiyacı vardır. Ancak,
en yüksek kademede otoriteyi aydınlarla paylaşmak ve aydınların
tenkidine müsamaha tmek hususunda, elitler yeter derecede hazır
\·e istekli değillerdir. Çatışma asıl bu noktada doğmaktadır. Ancak,
c>nlellektüe1lerle politikacılar arasında varlığını eskiden beri hissettiren karşılıklı güvensizliğe rağmen, yaratıcı entellektüeller de dahil, aydınların birçoğu hakim siyasi oloriteleri benimsemiş ve bu
()loritelerin hizmetinde çalışmışlardır 16 • Meseleyi en yüksek siyasi
otorite kademesinde değil de daha alt ve idar1-bürokratik kade-

bulunmaktadır.

16

'"Mensup bulundukları müessesev1 sistemlerin yüksek kültürüne
bağlı entellektüeller, özellikle Çin'de, İngiliz idaresi sırasında
ve daha sonra bağımsız Hindistan'da, Osmanlı İmparatorluğu~n
da ve modern A vrupa'da devlet idaresinin ve kaza organlarının
yüksek seviyelerinde büyük bir tarihi rol oynamışlardır. (Özel
teşebbüse ait iktisadi kuruluşlarda entellektüellerin idari sıfat
larla çalıştırılmalarına ise uzun bir zaman için pek rastlanmamıştır; entellektüellerin kendileri de iş adamı olmak eğilimini
pek göstermemişlerdir. Ancak cındokuzuncu yüzyıldan itibarendir ki, ticari firmalar önce Almanya'da sonra Amerika'da ve
Toker Dereli -

9
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melerde ele aldığım,ız takdirde, söz konusu güvensizlik ve şüphe
nin esasen pek mevcut olmadığını görmekteyiz. Daha sonra Schumpeter'in de belirttiği gibi, öze1likle Batı' da kapitalist sıiıfın değer
s]stemi karşısında idari-bürokratik gruplar daha çok entellektüelleri
desteklemiş ve hatta entellektüellerle kendi aralarında bir özdeşlik
kurmak çabasını bile göstermişlerdir 17 • Esasen entellektüel gruplarla
sivil bürokrasi arasında söz konusu özdeşlik çok defa mevcuttur 1
diğer sanayileşen

17

ülkelerde araştırma departmanlarında ve daha
dar ölçüde idari mevkiler.d e bilim adamlarının geniş ölçüde istihdamına geçmişlerdir. Ancak sınaıı araştırmalara verilen önemin artması 20. ci yüzyılda ve özellikle 2. ci Dünya Harbinden
bu yana durumun geniş ölçüde değişmesine yolaçmış bulunmaktadır.) Devlet idarecileri, gerek hümanist, gerek teknik - hukuki
alanlarda diploma ve imtihanlarla tasdik edilmiş yüksek bir öğ
retim seviye·s ini devletin fonksiyonlarını tatminkar şekilde ifa
edebilmesi için gerekli saymışlardır. Yüksek entellektüel eğitim
ve kültüre sahip kimselerin idari mevkilere bu şekilde tayini
genel bir kabul görmese ve desteklenmeseydi, üniversitelerin
merkezi bir yer işgal ettiği entellektüel müessesevi sistem bugünkü seviyesine asla ulaşamayacaktı." Shils, op. cit., s. 413.
"'Nihayet bu sosyal atmosfer sadece politikaya ve mevzuata etki
yapmakla kalmaz, aynı zamanda idare tatbikatına da tesir eder.
Burada entellektüel grup ve bürokrasi arasında daha direkt bir
ilişki mevcuttur. A vrupa 'nın bürokrasileri kapitalist öncesi ve
kapitalist dışı orijinlere sahiptirler. Asırlar boyunca bu bürokrasilerin terekküp tarzı ne kadar değişmiş olursa olsun, bunlar
hiçbir zaman burjuvaziyi, burjuvazinin çıkarlarını ve değer sistemini benimsememişlerdir. Onlar burjuvaziden olsa olsa sadece monarşik idareyi, kralı yahut da milleti faydalandırmak için
y ararlanmayı düşünmüşlerdir. "

18

Bakınız: Joseph A . Schumpeter, Capitalism, Socialism and
Democracy, New Y·ork: Harper and Brothers Publishers, 1950,
(Third Edition) , s. 155.
" Mesleki eğitim ve tecrübenin koyduğu sınırlar dışında , bürokratlar modern entellektüellerin etkisi altındadırlar ; esasen onlarla birçok ortak yönleri mevcuttur, çünkü benzer bir öğrenim
görmüşlerdir . Son zamanlarda entellektüellerle modern memurlar arasındaki birtakım engellerin de ortadan kalkt ığını görüyoruz. Ayrıca , kamu idaresi teşkilatının süratli gelişme kaydet tiği zamanlarda ihtiyaç duyulan munzam personelin büyük kıs
mı doğrudan doğruya entellektüel grupdan .temin edilmektedir."
ibid., s. 155.

İŞÇ i

HAREKETLERiNiN

DO~UŞU VE

GELİŞMESİ

131

\ ' C enlelJeklüel grubun henüz pek farklılaşm,aya maruz bulunmadığı
az gelişmiş toplumlarda ve bu arada memleketimizde sivil bürokra inin orta 'e üst tabakaları geniş ölçüde aydın gruptan gelmeklt. dir.

Devlet idaresinde aydının rolü bu şekilde eski bir geçmişe sahip olduğu gibi, devlet başkanlarının şahsi ajanı, müşaviri, hocası
ya da dostu· olan entellektüellere de rastlamaktayız. Bununla beraber, herşeyde olduğu gibi bu eğilime de aksi yönde durumlar mevcut olmuştur 19 •
Aydmlann devlet ve hükumet başkanı olmalan hali. ise daha
nadir görülen bir haldir. Monarşilere nazaran demokratik rejimlerde entellektüellerin devlet ve hükumet başkanı olabilme imkanlannın daha fazla olduğu söylenebilir. Monarşik rejimlerde tesadüfen
siyasi iktidan elde etmiş entellektüellerin tarih boyunca yok denecek kadar az oluşuna karşılık, özellikle ondokuzuncu ve yirminci
yüzyılın demokratik parti politikası entellektüellere bu imkanı verebilmektedir. Gerek kendi çahşmaları, gerek politikada gösterdikleri üstün kabiliyet Benjamin Disraeli, William Gladstone, Fran<;ois Guizot, Woodrow Wilson, Jawaharlal Nehru, Thomas Masaryk,
l.uigi Binaudi, Amintore Fanfani, Harold Wilson, Ludwig Erhard

19

"Plato'nun Syracuse'deki tecrübeleri, Aristotle'nin Alexander
lll'le, Alcuin'in Charlemagne'le, Clarendon'un Charles I'la,
Hobbes'un Charles Il'le, Milton'un Cromwell'le, II. ci Dünya Savası sırasında ve sonrasında Lord Keynes'in Hazine ile olan münasebetleri, Franklin Roosevelt'in "beyin gücü" ve Başkan Kennedy'nin etrafındaki entellektüel çevre, tarihte entellektüellerin
devlet başkanları tarafından arandıkları ve tavsiyelerine kıy
met verildiği hallere dair verilebilecek birçok misalin sadece bir
kısmını teşkil etmektedir. Öte yandan, durumun böyle olmadığı
birçok devletler ve devreler de mevcuttur. Mesela, Wilhelm ll'nin
sarayı, bünyesine, öğrenim görmüş sınıflardan nisbeten pek az
unsur katmaktaydı. Çin tarihindeki önemli birçok olaylar devlet başkanlarının entellektüellere müşavirleri arasında yer vermeyişlerine karşı entellektüeilerin gösterdikleri reaksiyonlarla
izah edilebilir. Jacksonian devriminden Woodrow Wilson'un "Yeni Liberalizm" ine kadarki devrede de Amerikan entellektüelleri devletin yürütme ve yasama branşlarından uzak kalmışlardır.''
Bakınız : Shils, op., cit., s. 413.
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ve John F. Kennedy gibi şahsiyetlerin bu
edebilmelerini mümkün kılmıştır.

çeşit

bir politik rol ifa

Öte yandan, büyük modern devletlerde ve sömürgelerdeki demokratik ve "ilerici" milliyetçi hareketler de, liberal ve anayasa
düzenine yönelmiş politika da geniş ölçüde entellektüellerin eseridir. Bu, programlarda ifadesini bulan (Türk devrim. hareketini de
bu kategori içinde düşünülebiliriz) ve "ilerici' ideallere dayanan
bir politika kategorisidir. Modern liberal ve anayasaya dönük politika, daha çok burjuva bağlarına ve zevklerine sahip ve askeri ya
da toprak sahibi aristokrasilerin idaresindeki toplumlarda yaşayan
idealist aydınların eseridir. Bizim tasnifimizde "ilerici" olarak vasıflandırdığımız kategori, daha çok, bu söz konusu burjuva de!Ilokrasisinin gereklerine bağlı, reformist ve anayasa düzenine dönük
entellektüellerden meydana gelmektedir. Şüphesiz, bu grup da kendi içinde ve toplumdan toplum.a değişen tali birtakım gruplara ayrılabilmektedir.

Bunun ötesinde, gucunu yine "ideal"lerden alan bir başka entellektüel politik "rol"ün varlığı söz konusudur. Bu, anayasa ve
bmjuva demokrnsisinin gelenekleri dışında, ideolojik ya da ihtilalci bir politikanın izlenmesidir 20 • füzim tasnifimizde bu grup "radikal" entellektüellere; Kerr, Dunlop, Harbison ve Myers'in tasnifinde ise açıkça "ihtilalci" entellektüellere tekabül ediyor. Bu politik
fonksiyon konusunda Shils şu hususları belirtiyor:
Modern anlamda ideolojik politikanın (ki, Reformasyon devri ile ortaya çıkmıştır) doğuşundan önce, mevcut
rejimlere karşı suikastler ve devirme teşebbüsleri, olduk20

Milletlerarası komünizm, yirminci yüzyılın bu ikinci yarısında
k'i gelişmeleri dikkate alarak, artık ihtilallerle değil, demokratik
seçim yoliyle iktidara gelme çabasını göstermesi gerektiği şek
linde bir karar almasından sonra, bu ayırım açıklığını belli ölçüde kaybetmiş bulunmaktadır. Ancak, ihtilalci - ideolojik politikayı, iktidara geldiği zaman gerçekleştirmeyi vaadettiği icraatın daha radikal mahiyet taşıyan yönleri ile, yine de reformist ilerici politikalardan ayırdetmek mümkündür. Bunun gibi, ikti darda iken demokratik sürecin gereklerine saygı ve icabında seçimi kaybedince iktidarı devretme fiili de, "ilerici" (reformist)
lerle "radikaller" arasında ayırıcı bir sınır olabilir .
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ça sık vukubulmalarına ve ekseriya entellektüellerin de bu
hareketlere katılmalarına rağmen, entellektüeiıerle ideo}ojik ihtilalci hareket arasında herhangi bir ilişkinin varlığına delalet etmezler. Ancak, kamu hayatını teşkil eden
önemli bir unsur olarak ideolojinin ortaya çıkışiyle, modern zamanlarda böyle bir ilişki de doğmuş ve tili entellektüel geleneklerin etkisi altında gelişmiştir. Bu çeşit politikanın öncüleri, henüz entellektüel - pratik meslekler
tarafından yeterince maasedilmemiş gençler, bohem tipi
serbest entellektüeller, az gelişmiş ülkelerdeki yüksek öğ
renim görmüş kimseler (bu ülkelerin ekonomik ve idari
sistemleri bütün yüksek öğrenim görmüş kimseleri massetme gücüne sahip değildir) ve bazen de yaşantıları mesleki
ve iktisadi yönden belli bir istikrara kavuştuğu halde duygusal ve ahlakii yönden bu çeşit hareketlerin üstünlüğüne
inanan kişilerdir.
Bununla beraber, bütün aydınlar ideolojik politikaya
aynı derecede ilgi göstermiş değillerdir. İtidal ve sivil politikanın kaidelerine bağlılık, ihhsas isteyen entellektüel
faaliyetler üzerinde sakin ve siyaset - dışı çalışmalar, siyaseti küçük görüp pasif kalmayı tercih ve nihayet mevcut düzeni inançla benimseyip bu düzene sadakatla hizmet etme, antik devrin . entellektüellerinde görüldüğü gibi,
modern entellektüellerde de geniş çapta rastlanan davranışlardır . Bununla beraber, ihtilalci ideolojik hareketlerin
doktrinlerini ve bazı liderlerini yaratma fonksiyonu, modern entellektüellerin en önemli başarılarından biri sayıl
mak gerekir 2 1 .

Shils'in bahsettiği bütün bu entellektüel fonksiyonlar, şüphe
siz bazı noktalarda birbirleriyle iç-içe geçmiş bir durum gösterebilir! r. Entellektüeller bağlı bulunduklan organizasyonlar içinde ine lenirs , daha ayrınlılı birtakım fonksiyonların varlığı dikkati çek r.
Aşağıdaki paragraflarda erıtellektüellerin ideolojik-ihtilalci politika içindeki yerini ve rollerini belirtmeye çalışacağız. Bu yaklaşım, bir anlamda entellektüellerin siyasi işçi hareketi ve sendika hareketi içindeki rolünün araştırılması demektir. Şüphesiz işçi han .. ketine ilgili gösteren bütün entellektüellerin ideolojik-ihtilalci eği
limlere sahip olmaları gerekmez. Hatta bunlar arasında işçi hareke21

Shils, op. cit., s. 414.
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tine kendi muhafazakar

sınıf bağlan

açısından

tamamen siyaset

dışı bir yön vermeye çalışan entellektüeller de şüphesiz mevcut-

tur. Bunun gibi, sosyal demokrasiye ve parlamenter metodlara inanmış "ilerici" entellektüeller, herhangi bir rijid ideolojiye bağlan
madan da işçi sınıfını siyasi yönden bilinçlendirmeye çalışabilirler.
Ancak, "siyasi işçi hareketi" dendiğinde akla gelen, genellikle geniş anlamda işçi hareketinin ve sendikacılığın siyasi fonksiyonları
(labor politics) değil, ideolojik-ihtilalci yönüdür. Aşağıdaki paragraflarda entellektüellerin işçi hareketlerinde ve sendikacılıkta oynadıkları bu ideolojik-ihtilalci fonksiyonları ana hatları itibariyle
ve mümkün olduğu oranda somut örnekler vererek izaha çalışacak,
bunu takiben de daha mutedil ve hatta "muhafazakar" fonksiyonlara değineceğiz. Ancak, önce, kapitalist düzenin şartları içinde entellektüellerin durum:u nu değerlendirmeye çalışacak, daha sonra
sınıf bağları çeşitli ve bünyesi heterojen olan entellektüel grubu,
genel olarak işçi meselesi ve sendikacılıkla meşgUl olmaya sevkeden
sebeplerin neler olabileceğini inceleyeceğiz. Bu son nokta genel
bir değerlendirme olacak, sadece "radikal" (ihtilalci) entellektüellerin değil, belirttiğimiz diğer kalegorilerin de işçi meselesine ilgi
gösterme motiflerini ortaya çıkarmaya çalışacaktır.

2.

Kapitalist Düzen İçinde Aydınlar

Entellektüellere kapitalizm öncesi devir ve şartlarda da rastAncak o devirlerde sayılan azdır ve nüfusun çok sınırlı bir
kesimine hitap etmektedirler. Genellikle güçlü bir lordun ya da derebeyinin himayesine muhtaçtırlar. Öte yandan, mana tır hayatı ve
dini faaliyetler Ortaçağda kendisine özgü bir entellektüelin doğu
şuna yol açmışdır. (Daha önce eııtellektüel faaliyetle dini faaliyetler arasındaki ilişkiye temas etmiştik.) "Kapitalizm" ise entellektüeli nispi olarak hürri etine kavuşturmuş ve "matbaa" gibi güçlü bir
silahla teçhiz etmiştir. Hümanizmanın doğuşu ile kapitalizmin doğuşunun aynı zamana rastlaması bu bakımdan ilgi çekicidir. Hümanizma devrinin entellektüelleri esas itibariyle filologdular, fakat
bunlar çok geçmeden politika, din ve felsefe alanına geçmişlerdir.
Hümanizma devrinde entelleklüeller ilk defa olarak halka hitap
etm,eye başlamışlarsa da, yine o devirdeki büyüklerin, prenslerin ,
v.b. himayesindeydiler. Söz konusu aydınların çevrelerine karşı talarız.

lş çi
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kındıklan

tenkitçi tavır zamanla kuvvetlenme eğilimi göstermiştir.
Ancak -Katolik kilise ve özellikle Papa'ya karşı girişilen bazı hücumların ötesinde'-- sosyal anlamda tenkit bu devrin şartları altında
gelişememiştir.

Kapitalist teşebbüslerin gelişmesi entellektüellerin faaliyetleri
için uygun bir ortam yaratmıştır. Kitabın ve gazetenin ucuzlaması
ve servet ve iktidarın burjuvaziye geçmesi nedeniyle anonim bir
halk efkarının siyasi önemi artmış ve bunun sonucunda entellektüellerin hitap ettikleri halk kütlesinin hacmi genişlemiştir. Böylece,
entellektüeli koruyan münferit şahısların yerini, kollektif bir koruyucu, halkın burjurn kesimi almaya başlamıştır. Onsekizinci yüzyı
lın son yıllarında ise entellektüel gücünü artık halk efkarı dediği
miz sosyo-psikolojik bir mekanizmadan almaya başlamış bulunuyordu22.
" Devrimci" entellektüellerin işçi hareketi ve sendika hareketi
ile ilgilenmeleri bir bakıma sosyalizmle ilgilenmeleri anlamını taşı
maktadır. Michels'e göre, entellektüel faaliyetin, uygulama alanına
konmuş hareketler arasında en çok Marksizme katkısı olmuştur.
" Sosyalizmi ütopik alandan bilimsel düşünce alanına sokarak ve
sosyalizme doğru objektif ve kaçınılması imkansız bir gidişin varlığına dikkati çekerek, Marksizm modern işçi hareketine entellektüel bir karakter ermiş, proleter çıkarlara üniversel bir kültürel
hareketin ahl aki yönlerini aşılamış ve işçi hareketini 'bilimsel bir
fonksiyon' u olduğu hususunda belirli bir bilince ulaştırmıştır. "
Sınırsız denecek kadar çok siyasi sonuçları olan bu başarı geniş
ölçüd e burjuv a ent llektiiellerinin eseridir.
23

Gerçekt n, sınıf hareketl erinin , bu hareketlerin düşman say dı
ve hedef tuttuğu sosyal sınıfın üyeleri tarafından yüıütüldüğü
tarih] bir ge rçektir. Marks, Komünist Manifesto'da , burjuvazinin
kendi ekonomik ve sosyal düşmanının öğre tmenliğini yaptığını , bunun da burjuvazinin trajik kaderi olduğunu belirtmiştir; çünkü buriuva a ydınları (önce aristokrasi ile, sonra çıkarları endüstinin gelişme
sine aykırı bir yön gösteren belirli burjuvazi kesimleri ile, her zaman
için de yabancı ülkelerdeki burjuvazi ile giriştiği) devamlı mücağı

22
23

Schumpeter, op. cit., ss. 147 - 150.
Roberto Michels, op. cit., s. 120.
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delelerinde "proletaryaya hitap etmek, proletaryanm yardımım
islemek ve onu siyasi alana çekmek'~ eğilimini gösterir; bu süreçte
proletaryayı belli ölçüde öğretimle cihazlandmr ve bu husus, neticede öğretmene karşı çevrilen bir silah niteliği kazamr 24 • Ayrıca,
aynı sınıf içinde devamlı temas sonucu burjuvazinin birçok mensupları ve özellikle
birçok entellektüel kendi sınıflarından koparlar ve proletaryanın önderi durumuna girip onun mevcut düzene
brşı giriştiği mücadelede bayraktarlığını yaparlar.
Dolayısiyle
kapitalizm bir bakıma kendi unsuru olan burjuva entellektelleri
eliyle kendi kendisini yıpratmış olmaktadır.
Entellektüelleri kontrol altına almak gayesiyle hemen bütün
devletleri tarafından girişilen gayret ve teşebbüsler başarısız
lığa uğramıştır. Kapitalist toplumda veya önemli ölçüde kapitalist
unsurlar taşıyan herhangi bir toplumda entellektüellerin baskı altı
na alınmasına yönelmiş bütün gayretler ve teşebbüsler gerçekte
burjuvazinin felsefe ve zihniyetine aykırıdır. Burjuva bir rejimde
mesela askerler grev yapan işçilerin üzerine ateş açabilirler, ancak
polis entellektüelleri devamlı olarak hapsedemez; böyle bir harekete başvurulsa bile, bu, geçici bir nitelik taşır, yani entellektüellerin serbest bırakılmaları yönünde baskılar doğar 2 5 • Burjuva toplumu entellektüellerin davranışlarını nekadar nahoş bulursa bulsun,
; ine de belirli bir noktadan sonra onları korumak için harekete
geçecektir; çünkjü entellektüellere uygulanacak bir baskı, burjuvazinin üzerine kurulu bulunduğu hürriyetleri de sarsacaktır. Tam
bir burjuva demokrasisi, baskıyı ancak bir noktaya kadar uygulayabilir. Diğer bir deyişle, burjuvazi üzerine kurulu bulunduğu
hürriyetleri muhafaza için, enlellektüellerin söz ve yazı hürriyetine de -bu hürriyet kapitalizmi temellerinden sarssa dahi- gözyummak zorundadır. Entellektüelleri muhafaza ve müdafaa etmek
suretiyle, burjuvazi bir bakıma kendi kendisini ve kendi hayal tarzını müdafaa etmiş olur. Ancak burjuva olmayan ve burjuva unsurları taşı~ayan bir devlet entellektüelleri disiplin altına alabilir.
Bunu yapabilmek için de tipik olarak burjuva nitelik taşıyan hı
rumları değiştirmek ve toplumun bütün tabakalarında fert hürriBatı

24
25

İbid.,

s. 120.
Schumpeter, op. cit., s. 150.
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yetlerini radikal şekilde smırlamak zorundadır. Şüphesiz, ancak totaliter bir sosyalist ya da faşist devlet bunu gerçekleştirme gücüne
sahiptir. Hatta böyle bir rejimin bile bu konuda tam bir başarı
sağlayabileceği şüphelidir.

Belirtilen hususlardan iki önemli sonuç doğmaktadır. Kapitalist düzen entellektüelleri etkili bir şekilde kontrol etmek hususunda hem isteksizdir, hem de bunun için gerekli güce sahip değildir. Burada söz konusu olan isteksizlik, kapitalist sürecin şekil
lendirdiği zihniyete aykırı metodları devamlı ve muntazam şeklde
uygulamak hususunda duyulan isteksizliktir; güçsüzlük ise, kapitalist sürecin şekillendirdiği kurumlar çerçevesinde ve burjuva demokrasisinin gerekleri içinde tam bir kontrol kurmak hususunda
karşılaşılan güçsüzlüktür. Bundan dolayı, kapitalizmi temellerinden
kemiren bir tenkit hürriyetinin varlığı uzun devrede adeta kaçınıl
maz bir nitelik kazanmaktadır. 1. ci fasıldaki tanımımızda da belirttiğimiz gibi, entellektüel grup esasen tenkit etmeden yapamaz,
çünkü varlığı ve çok defa da geçimi yapacağı tenkidP- bağlıdır. Esk; devirlerde daha çok belirli kişilere ve olaylara yönelen entellektüel tenkit, kapitalizmde sosyal sınıfların ve müesseselerin tenkidine dönüşmektedir 26 •
Çok tekrarlanan bir müşahadeye göre, entellektüel1er hiçbir
zaman tamamen kendilerine özgü ayrı bir sınıf teşkil etmezler; aksine sosyal hayatın çeşitli kesimlerinden gelirler, çeşitli sımflara
mensupturlar. Bununla beraber, entellektüellerin çoğunluğu burDiğer bir deyişle, burjuvazinin
juvaziden gelmiştir diyebiliriz.
çeşitli tabakalarına, üst, orta
e alt kesimlerine dahildirler. Bu
lıusus, şüphesiz eğilim ve öğretim imkanlarının kapitalizmin geliş26

Kapitalizmde sosyal tenkidi mümkün kılan çeşitli sebepler mevcuttur. Önce, kapitalizmin kendi iç mantığının doğurduğu huzursuzluk ve gerginliklerin varlığı söz konusudur . Ayrıca, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte entellektüellerin faydalandıkla
rı kaynak ve vasıtalarda da bir artış görülür._ Kütlelerin hayat
standardında ve serbest zamanında da bir artış v ardır. Entellektüeller bu kütlelerin zevklerini dikkate almak zorundadırlar.
Kitap ve gazete ucuzlamıştır; büyük gazete şirketleri doğmuştur.
Radyo ve televizyon mevcuttur. Bütün bunlar entellektüel faaliyet için geniş imkanlar sağlamaktadır .
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mesiyle daha çok burjuvazide toplanmış olmasından ileri gelmektedir.
Bununla beraber, zamanla eğitimin halk kütlelerine yayılma
siyle entellektüellerin mensup oldukları ortalama sınıf seviyesinde
bir düşme, buna karşılık, diğer şartlar değişmediği sürece, kalitelerinde bir yükselme olacağını ileri sürebiliriz. Şöyle ki, eski devirlerde aristokrasinin tekelinde bulunan entellektüel faaliyetler, kapitalizmin gelişmesiyle, burjuvazinin önce üst ve bunu takiben orta ve
alt tabakalarına yayılmıştır. Öte yandan, bu gün az gelişmiş memleketlerin çoğunda işçi hareketlerine yön ve şekil veren aydınların
çoğunun, kelimenin 19. cu yüzyıldaki dar ve daha çok Marksist terminolojiye özgü tonlar taşıyan anlamiyle "burjuvazi"ye mensup
o1madıkları muhakkaktır. Bu ülkelerin çoğunda kapitalist Batı'daki
anlamiyle bir burjuvazinin yok denecek kadar zayıf olduğu esasen
sık sık belirtilir. Ancak bu ülkelerde de, memleketimizdeki "sivil
bürokrasi-ordu-aydın" üçlüsüne benzer orta tabakalar
mevcuttur
ve aydınlar bu orta sınıfın çeşitli kesimlerinden gelirler. Toplumda mobilitenin mevcut olması ve fırsat eşitliğinin sağlanması oranında "entellektüel" olabilme imkanlarının "üst-orta" sınıfdan "orta-orta" ve "alt-orta" sınıflara kayabileceğini ileri sürebiliriz27 •
27

terminoloji W. Lloyd Warner tarafından
Durkheim ekolüne mensup bir antropolog olan
Warner, çeşitli Amerikan topluluklarında ''sosyal sınıf" ve "statü" sistemleri konusunda araştırmalar yapmış ve esas itibariyle
fonksiyonel tahlil tarzını kullanmıştır. Ona göre, modern bir
topluluğun sosyal sistemini fonksiyonel açıdan inceleyen herhangi bir araştırma, bu t·opluluğa özgü birçok müessese ve davranış şekillerini, ana ve büyük toplum açısından değil, bu topluluk içindeki sınıfların ihtiyaçlariyle bağlar kurarak ele almalıdır. "Şöhret tahlili" (reputational analysis) yaklaşımından hareket ederek (yani bir toplulukdaki fertlerden diğer şahısları
statü bakımından derecelendirmelerini isteyerek, kimin statü bakımından kime eşit olduğunu sorarak), Warner "üst - üst" ve
",alt - alt" sınırları arasında yer alan çeşitli sosyal sınıflar tefrik
etmiştir. (Üst- üst, orta-üst, alt-üst; üst-orta, orta-orta, alt-orta;
üst-alt, orta-alt, alt-alt). Bu sınıfların herbiri içinde, Warner,
aile - içi davranışlar, derneklere üyelik, çeşitli sorunlar hakkında
kanaatler bakımından ortak bazı karakteristikler bulmuştur.
Bu ayırım, şüphesiz daha çok gelişmiş modern toplumların
bünyesine uymaktadır. Geri kalmış bir toplumda bu kadar ileri
Burada

kullandığımız

geliştirilmiştir.
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Öte yandan, daha fazla sayıda kimsenin entelleklüel gruba dahil olması ister istemez bunlar arasında rekabete ve farklılaşmaya
yol açacaktır. Entellektüel kütlenin belirli bir kesimi kendi vasıfla
rına uygun istihdam imkanlarına kavuşamaz ve dolayısiyle "işsiz"
kalabilir. Ancak, artan rekabet sonucu aydınlar arasında daha üstün ve "yaratıcı" gruplar temayüz edecek ve böylece bir iç farklı
laşma meydana gelecektir.

3.

Entellektüellerin İşçi Hareketleriyle ilişki Kurmaları
mn Başhca Sebepleri

Bazı düşünürlere

ve bu arada Werner Sombart'a göre entellektüellerin işçi hareketine katılıp ona bir yön vermek üzere harekete geçişleri, burjuva hayatında başarılı alamayışlarından ileri gelmektedir. Çoğu burjuvaziye mensup bulunan bu entellektüeller,
ait oldukları sınıfın değer sistemi içinde yükselmeyi başaramadık
ları için ona cephe almak gereğini duymuşlardır. Ancak, Michels
bu görüşteki gerçek payım kabul etmekle beraber. sebep-sonuç
ilişkisinin birbirine karıştırılma ihtimalinin bulunduğu hallere dikkati çekmektedir. Nitekim bazı hallerde entellektüel, burjuva hayatı başarılı olmadığı için işçi hareketine katılmamakta, daha çok
kendisini işçi sorununa hasrettiği için burjuva hayatında başarısız
lığa uğramaktadır. Bu ikinci kategorideki şahısların kendilerini işçi
davasına veya daha geniş bir deyimle sosyal meseleye vakfetmeleri
daha çok kişilik yapılarında mevcut bir idealizm sonucudur 2 .
Bu durumda, akla ilk gelen e aydmlann sözkonusu davranış
esas teşkil eden iki sebep, (1) burjuva hayatının muvaffak
olamayışı, dolayısiyle mensup olunan smıfa karşı takınılan hasmane tavırlar ve o sımfdan kopma ile, (2) idealizm'dir.

larına

28

bir farklılaşmaya rastlanmayabilir. Ancak, gelişme dinamizmi
içindeki toplumlarda, daha kaba ve belirsiz de oLsa, zamanla
benzer bir farklılaşmanın meydana geldiği öne sürülebilir.
Bu kıonuda daha ayrıntılı bilgi için, bakınız: W. Lloyd Warner, ed., Y.ankeeı City Series, 5 vals. New Haven: Yale University Press, 1941 - 1959.
Bu hususta, bakınız: Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, Sermet Matbaası, İstanbul, 1966, ss. 161 - 162.
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İdealizm, mensup olunan sosyal sınıfın değer sistemini benimsemeyiş sonucunda o sınıfa yabancılaşma ve neticede "prolatarya"
ile özdeşlik (identity) kurma süreci ile birarada bulunabilir; yani
daha çok bir yaradılış ve kişilik yapısı sorunu olarak ortaya çıka
bilir. Gerçekten, kapitalist sınıfın Ye burjuva hayatının sayısız nimetlerinden faydalanabilecek bir durumda oldukları halde kendilerini
işçi sınıfına vakfeden birçok entellektüel mevcuttur. Ya doğrudan
doğruya orta sınıfın değer sistemini benimsememe, ya da (bazen
bununla birlikte) refah içindeki bir hayatı yoksul kütlelerin durumu
ile mukayese edip bir çeşit suçluluk kompleksi duyma gibi faktörler böyle bir idealizmi yaratmış olabilir. Bu hükmü destekleyecek
birçok somut örnek verilebilir 2 ~. Ancak bu entellektüellerin hiç olmazsa bir kısmında, söz konusu idealizmin gerisinde, bazen açık,
bazen de gizli bir motif olarak yeni kurulacak bir düzende, mesela gerçekleştirilmesine çalışılan sosyalist bir rejimde statü elde etme arzusu mevcut olamaz mı? Bizce, "statü" arama endişesi bu
konuda çok önemli bir davranış saikidir. Nitekim J. Salwyn Schapiro da bu noktayı şu ifadesiyle belirtmiş olmaktadır:

Mevcut düzeni reddetme esprisi, pı·otesto hareketlerinin liderlerinin ve bu hareketleri ilham edenlerin ta ruhuna yerleşmişti. Onlar da 19. cu yüzyılda hakim kuvvetlerin yarattığı sosyal düzenin kurbanları idiler. Mevcut düzeni reddeden ve "entellektüel" olarak bilinen bu kişiler
ileri derecede öğrenim görmüş, varlıklı ailelere mensup .
ancak toplumda gidecek başka yeri olmayan (tatmin olmamış) kimselerdir. İster Fourier gibi bir hayalperest olsun,
ister Kropotkin gibi bir ilim adamı, Sorel gibi bir filozof
ya da Webb gibi yönetici - bilim adamı olsun, en fazla iş29

°'Siyasi sosyalizmin büyük önderleri ve felsefi sosyalizmin önde
gelen temsilcileri St. Simon, Fourier ve Owen; siyasi sosyalizmin kuruculan Louis Blanc, Blanqui ve Lassale; ekonomik ve
bilimsel sosyalizmin babaları Marx, Engels ve Rodbertus hep
burjuva entellektüelleriydiler. Buna mukabil, işçi sınıfına mensup sosyalist liderler istisnai denecek kadar azdır. Benoit Malan, August Bebel ve Eduard Anecele gibi işçilikten gelme liderler de vardır. Bunlar pratik alanda başarılı birer teşkilatçı
olmalarına rağmen, hiçbiri sosyalizmin yaratıcı teorisyenleri arasında yeralamazlar." Robert-o Michels, Political Parties, op. cit.,
s. 231.
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adamlarını mükafatlandıran

bir toplumda entellektüel kendisi için uygun bir yer bulamıyordu. Bu yüzden, entellektüeller mevcut düzeni kendi rüyalarındaki iyi toplumun
tam tersi bir düzen olarak görüyorlar ve onu reddetmek
yönünden psikolojik olarak şartlandırılmış bulunuyorlardı.
Bu sebeple, yohulları sevdikleri için değil, fakat yoksul
kütlelerde, mevcut düzeni yıkmak ve kendilerinin hakim
unsur olacakları yeni bir düzen kurmak hususunda gerekli
bir gücün varlığını sezdikleri için, Y'oksulların davasının
şampiyonluğunu
yapmışlardır. "İdeal!ist"te, gelecekteki
hakim - idareci sınıfın tohumları yatmaktaydJ 3 0.

Öte yandan, bazı aydınların burjuva sımf bağlan kendilerine
refah ve maddi imkanlarla mücehhez bir hayat sağlam1ş olsa da,
entellektüel kapasitelerinin çok gelişmiş olması bir çeşit psikolojik
tatminsizliğe yol açıp, kendileri için toplumda yeni lider mevkileri
arama eğilimini doğurmuş olabilir. Bunun gibi, statüye kavuşma,
olorite ve liderlik mevkileri elde etme saiki, günümüzün az gelişmiş
ülkelerindeki birçok entellektüel için daha fazla söz konusu olmaktadır, denilebilir. Bunların büyük kısmı, daha önce de belirtliğimiz
gibi, kelimenin 19. cu yüzyıldaki dar anlamiyle "burjuvazi''ye mensup kimseler olmayıp orta sınıfın çeşitli kesimlerinden ve artan eği
tim imkanlariyle alt-orta sınıf tabakalarından gelen "idealist"lerdir.
Ne var ki söz konusu aydınların çoğunda mevcut olan psişik bir
motif, iktidar istek rn ihtirası da kendilerini işçi meselesine vakfetmeleri bakımından önemli bir rol o~rnayabilir. Daha sonra ayrıntılı bir şekild
belirteceğimiz gibi, Türkiye gibi bu bakımdan
özel koşul1arı olan ülkeler dışında, az gelişmiş memleketlerin büyük çoğunluğunda sendika liderlikleri i çilikten yetişmiş kim el r
t a rafından d ğil,
nl 11 ktüell r tarafından işgal dilmeklcdir. Bu
ntellektücllcr de endikaları g nellikl politik ve statü bakımmdan
daha üksek birtakım mevkilere geçmek için basamak olarak kulLı.nmaktadırlar. Dolayısiyle, entellektüellerin bu durumlarda sendikacılığı Ye işçi hareketini kendileri için çalışma alam olarak se('işlerinde b11 çeşit bir yükselme arzusu önemli ölçüde rol oynamakt a dır denilebilir.
30

J. Salwyn Schapiro, Movements of Social Dissent in Modern Europe, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, New Jersey ,
1962, ss . 83 - 84. (Parantez içindeki ifade bize aittir. Son cümle
önemini belirtmek için tarafımızca vurgulandırılmıştır) .
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'Sosyal sınıf" ve "statü" kavramları arasında genellikle bir
korelasyonun mevcut olduğu bjlinir. Ancak, bu iki faktörün her zaman aynı yönde değişmedikleri de muhakkaktır. "Sosyal sınıf" kavramının, bilindiği üzere, "servet ve gelir", "mesleki prestij", "tahsil
ve bilgi', "ailevi ve etnik durum" gibi çeşitli boyutları mevcuttur.
Mesela, servet ve gelirin "sosyal sınıf" bakımından önemli bir kriter
teşkil ettiği hallerde, bazı fert veya gruplar fakirleşseler bile, statü
bakımından üstün durumlarını muhafaza edebilirler. Yani, bunların
çeşitli etkenlerle "sosyal sınıf" durumlarında bir düşme olduğu halde, statüleri yüksek kalabilir. Statü çok defa siyasi etki ve nüfllzla
birarad~ bulunur. Entellektüel kapasite, sahip olunan bilgi ve görülen iyi bir eğitim, genellikle yüksek bir statü sağlar. Yüksek statüye ve siyasi nüfUza sahip bulunanlar, bunlardan mahrum yeni
zenginler üzerinde siyasi kanallardan etki yaparlar. Bu bakımdan
Frans1z burjuvazininin _1789 ihtilalinde oynadığı rol ilgi çekicidir.
Burjuvazi ekonomik hak ve iktidar elde e~me.k için mücadele etmemiştir; çünkü ekonomik güce zaten sahip bulunuyordu. Burjuvazi
monarşi ve aristokrasiden siyasi haklar elde ederek statüsünü yükseltmek için mücadele etmiştir. Bunun gibi, Michels de, I. ci Dünya
Harbinden önce, briçok zengin Avrupalı Yahudi'de görülen siyasi
radika1leşmenin, bunların toplumdaki sımf seviyelerine uygun bir
statüye sahip olmay1şlarından ve böyle bir statüyü elde etme arzu31
larından ileri geldiğini belirtmektedir •
Yukarda, kısmen değindiğimiz fonksiyonel tahlilcilerin düşünüş
da statü ve otorite aramanın konumuz bakımından önemli
yönleri mevcuttur 32 • Bu. tahlil tarzrmı benimsemiş düşünürler, "fonkSİ) onalizm"i, daha çok sosyal tabakalaşmanın (social stratification)
(onksiyoıı Iarı bakımından in c lemektedirler. Söz konusu düşünür
lere göre, sosyal tabakalaşma fertleri kompleks bir sosyal sistemde
gerekli mevkileri elde etme hususunda teşvik edici bir etki yapmaktadır. "Tabakalaşma", böylece, fertleri çalışmak ve yükseltmek
için teşvik etmesi (motivate) bakımından fonksiyoneldir. O, toplumun gereken şekilde işleyebilmesi için en önemli rolleri ifa edecek
en kabiliyetli kimselerin teşvikini sağlayan bir mekanizmadır. Statü,

açısından

31
32

Roberto Michels, Poılitical Part1es, (1915 edition), ss. 260 - 261.
ss. 125 - 127'ye bakınız.
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tabakalaşmanın en genel ve devamlı tezahürüdür; çünkü, insanların
ego ihtiyaçlarının tatmininde en çok önem verdikleri husus, başka
Jarı tarafından tanınmak ve önemsenmektedir. Belirli bir noktadan
ötede ekonomik varlık ve iktidar bizatihi kendileri için değil, fakat
yüksek statünün sembolik göstergeleri oldukları için değer kazanmakta ve istenmektedir. Bu görüş, toplumdaki eşitsizlikleri belli ölçüde fonksiyonel saymaktadır. Toplumda eşitsizlik sistemini izah edip
haklı gösteren v'e insanların maruz bulundukları eşitsizlikleri kendi
gözlerinde meşru kılan çeşitli mekanizmalar mevcut o1malıdır. Öte
yandan Polonyalı bir sosyolog olan Wlodzimiers Wesolowski, fonksıyonelist sosyologların ve özellikle Davis ve Moore'ın, sosyal tabakalaşmayı maddi avantaj veya prestije yönelmiş bir teşvik (motivation) aracı olarak görmelerinin yanlış olduğunu belirtmektedir.
1
\ Vesolowski'ye
göre, . "prestij ve gelirdeki eşitsizliği geniş ölçüde
azaltan, buna karşılık fertleri daha yüksek bir öğrenime ve sorumluluk isteyen mevkilere yöneltebilen a1ternatif sosyal organizasyon
şekilleri mevcuttur. Gelir farkından i1eri gelen sınıf farkları, bu
şekilde otorite ve mevki imkanlarına kavuşmak suretiyle azaltılmış
olmaktadır. Bununla beraber, Wesolowski fonksiyonel tahlilcilerle
şu noktada hemfikirdir: "kompleks sosyal sistemler yine hiyerarşik
esaslara göre teşkilatlanmakta devam edeceklerdir, çünkü otorite
ve kumanda sistemlerine her düzende ihtiyaç vardır."·n. Tabakalaşma ihti acı varsa, bu, maddi avantaj ve prestij kriterine göre değil, otorite kriterine gör
tabaklaşma ihtiyacıdır. Bu izah tarzmm
özellikle sosyalist düzenlerde ortaya çıkan yönetici sınıfın hiyerarşik
Labakalaşmasmı dikkate alarak ortaya atıldığı muhakkaktır. Bu görüş aynı zamanda entellektü Herin ve özellikle az gelişmiş memleketlerd ki ent il ktü lJ rin "yük. elm '' motiflerini izahcla da işi
miz yarayabilir. Şöyle ki, sosyali l bir düzendeki hiyerarşik tabakalaşma ve bö le bir düzende otorite mevkileri elde etme imkan1::.rı, entellektüellerin (hiç olmazsa bir kısmının) sosyalist ideolojiyi
benimsemelerine ve bunu gerçekleştirmek için de işçi hareketini
kendilerine bir asıta olarak seçmelerine sebep olmaktadır. Sosyalist
bir düzenin kurulmasının söz konusu olmadığı durumlarda da, işçi

33

Seymour M. Lipset, "Stratification", Intemational Encylopedia
of the Social Sciences, Vol. 15, ss. 308 - 309.
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hareketi ve sendikacılık kanalından siyasi ya da idari otorite mevkilerine geçebilmek özellikle az gelişmiş memleketlerde birçok entellektüelin amacı olarak görünmektedir. Sendika idarecilerinin de
entellektüellerden meydana geldiği yeni gelişmekte olan memleketlerin çoğunda (ki Türkiye daha sonra belirteceğimiz sebeplerden ötürü bu alanda bir istisna teşkil etmektedir; yani memleketimizde entellektüeller çok kere seçimle işbaşına gelmiş sendika idarecisi durumunda değillerdir), bu amacın sendikaların ve işçi hareketinin bir basamak olarak kullanılmak suretiyle gerçekleştirildiği
dikkati çekmektedir.
Entellektüellerin daha çok "devrimci-radikal" kategorisi üzerinde değerli tahliller yapmış bulunan Roberto Michels, incelediğimiz motiflerle ilgili ipuçları sağlayan şu açıklamayı yapmaktadır:
Entellektüel sosyalistler esas itibariyle şu ana kategorilere ayrılırlar : sosyal vicdana sahip ahlakçılar; sosyalizmin lüzumuna veya pratik yönden elverişliliğine inanmış
ilim adamları; demagoglar; ideolojik akımların ticaretini
yapan şartlatanlar; şahsi talihsizliklerine karşı intikam isteyen Coriolonus tipi şahıslar ki, bunlara sınıf açısından
entellektüel proletarya yani sınıfından kopmuş burjuva entellektüelleri de dahildir; tatmin olmuş zenginler, filantropistler veya grand S'enyörler. Bu tipler iki ana kategoriye
ayrılırlar : "misyonerler" ve "çeşitli sebeplerle sosyalizme
ilgi gösteren çevreler." Şüphesiz, bunlar içinde sayısız denecek kadar çok karma t::pler mevcuttur. Bazen belirli entellektüel gruplar, kendi özel tecrübeleri dolayısiyle s•osyalizme daha çabuk kayarlar. Meseıa, sosyalizmi benimsemiş
entellektüel Yahudilerin nisbeti yüksektir. Bu, sosyal
Diaspora tecrübesinin Yahudilere aşıladığı tahlili ve tenkidi vasıflarla izah edilebilir. Ayrıca harp - öncesi devrede merkezi ve Doğu Avrupa'da Yahudilerin üniversitelerdeki başarı imkanlarınm sınırl.andırılması, üzerlerindeki
sosyal baskının artması v.s. gibi sebepler, kendilerini iş
hayatına itmediği hallerde, entellektüel alanda sisteme muhasım bir duruma :;:;okmt:ştur 34 •

34

Bakınız:

Michels, "Intellectuals", op. cit., s. 120.
''Bu arada birçok Yahudinin de başka ülkelerde tahsil yapmak zorunda kalışı, Yahudilerde kendi milli ve kültürel geleneklerine bağlı yaşamak eğilimini zayıflatmış ve beynelmilel
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Diğer

taraftan, f\Iichels Siyası Partiler isimli ünlü eserinde, ayburjuvaziyi terkedip işçi partilerine girmelerine esas teş
kil eden motifleri başlıca iki kategorye ayırmaktadır. Düşünür birinci kategoriyi şu sözlerle belirtmektedir:
dmların

Herşeyden önce bilim adamlarının durumu söz konusudur. Bilim adamının izlediği gayeler objektif bir karaktere sahiptir, fakat ilk bakışta bayağı kimselere pratik faydadan yoksun, hatta hayal1 ve mübalağalı görünebilir. Kendisini teşvik eden uyarıcı bu bakımdan idealist bir özelliğe sahiptir, yani bilim adamı bütün diğer çıkarları bilim
için fedaya hazırdır. Böyle hareket etmekle bilim adamı
kendi egoizminin hakimiyeti altına girmiş olmaktadır. Bununla beraber, söz konusu egoizm, toplumun asil olarak
kabul ettiği hedeflere yönelmiştir. İlmi bakımdan herşey
de bir "uygunluk"' sağlamaya çalışmak, tabiatında doğuş
tan getirdiği bir ihtiyaçtır Psikoloji biliminin bize öğret
tiğine göre, insanlarda kabiliyetlerin serbetçe ortaya koymak imkanı haz doğurur. Bunun gibi, sosyalist bir bilim
adamının parti için yaptığı fedakarlıklar, yaptığı işten
duyduğu tatmini arttırmaktadır. Bir burjuva olarak Sosyalist Parti'ye girmekle maruz kaldığı maddi kayıplara
karşılık, daha büyük bir iç tatmin ve gönül rahatlığı elde
etmektedira:s.

Şu halele, Michels'e göre, bilimsel muhakeme sonucu sosyalist
olanlar ilk kategoriyi teşkil etmektedir. Düşünüre göre, ikinci kategori daha çok duygulariyle hareket edenlerden meydana gelir:
İkinci

kategori sosyalizme şiddetli bir duygusal bağlı
ilgi gösterenlerden, tabi caizse kutsal ateşle yanıp
tutuşmanlardan meydana gelmektedir. Bu kategorideki bir
şahıs genellikle genç yaşlarda, maddi endişeler ateşli ve
hareketli yaradılışını henüz engellemeden, sosyalist olur.
Onu harekete geçiren ana motifler, adaletsizlik karşısın
da duydu ğ u asil bir isyan duygusu, zayıflara ve fakirlere
lıkla

duygusal temellerini atmıştır . Benzer bir
(discrimination) vakıası ile karşılaşan diğer entellektüel gruplar da, çeşitli derecelerde radikalizm belirtileri göstermişlerdir." İbid., s. 121.
·
Bakınız : Robert·o Michels, PoliticaJ Parties, Collier Books, N.Y ..
s. 241.
ideolojiye
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duyduğu

;;evgi ve büyük fikirlerin gerçekleşmesi için kendi;;ini feda etmekten duyouğu hazdır. Bunlar en çekingen
ve hareketsiz karakterlere dahi cesaret ve mücadele sevgisi veren motiflerdir. Sosyalist inanç aynı zamanda ve
birçok hallerde estetik kabiliyetlerle de beslenmektedir.
Ebedi kabiliyetlere ve ateşli bir tahayyül gücüne sahip
olanlar beşeri ızdırapların büyüklük ve derinliğini daha
kolay sezip kavrayabilirler. Ayrıca, tahayyül ettikleri objelerle kendi aralarındaki sosyal mesafe ne kadar fazla
olursa, hayallerini 'O kadar geniş tutabilirler. İşçi davası
için mücadele edenlerin saflarında çok sayıda şair ve tahayyül gücü geniş yazara, ateşli ve ihtira-;;lı karaktere sahip kimseye rastlayışımızın sebebi budur 3 6.
Görüldüğü

gibi, Michels motiflerle ilgili olarak daha ziyade
sebepler üzerinde durmaktadır. Gerek muhakeme
yoliyle sosyalizmin geçerli ve lüzumlu olduğuna inanan bilim adamları, gerek duygusal yönden kendilerini işçi davasına adayan entellektüeller için ana motif idealizm olmaktadır. Düşünüre göre, genç
yaşda sosyalist olanlarda, du) gusal saiklerle hareket edenler çoğunluktadır; buna karşılık olgunluğa eriştikten sonra sosyalizme
bağlananlarda ise bilimsel kanılar ön planda rol oynamaktadır. Fakat, çoğu hallerde karma motiflerin varlığı söz konusudur.
psişik-idealist

Üzerinde genellikle durulan dış motif, idealizmdir. Oysa, bu
idealizmin arkasında çok defa gizli ya da açık belli ya da belirsiz
şekilde yukardan beri sıraladığımız, otorite ve iktidara yönelmiş
başka motifler yeralmaktadu. Bu konuda, özellikle memleketimizde
bu yöndeki bazı davranışları izahta yardımcı olabilecek bir başka
ölçü mensup bulunulan ailelerin tarihsel fonksiyonlarının gösterdiği özelliklerdir. G ç mişte siyasi ya da idari iktidar ve otorite me kileri işgal etmiş aileler daha omaları çeşitli etkenlerle bu durumlarını kaybetmiş olabilirler. Bu çeşit osyal gruplara mensup genç
nesiller, şuur altında da olsa artık sahip bulunulmayan eski iktidar
ve otoritenin özlemini du ymakta ve kurulu düzenin değişmesini bir
bakıma bu özlemin gerçekleştirilmesi için bir araç olarak görmektedirler.
Bu konuda bir başka kriter de, "başarı" olabilir. Ancak, burada kastettiğimiz, yukarda "burjuva hayatmın başarılı olmaması"
36

İbid.,

ss. 241 - 242.

İŞÇİ

HAREKETLERiNİN

DO~UŞU

VE

GELiŞMESİ

147

söziyle kastelliğimizden biraz daha geniş bir kavramdır. Burada,
genellikle "hayati.a mesleki yönden başarı" kastedilmektedir. Mesela, kapitalist sistemin müessese ve imkanları içinde başarı kazanamayan ve yükselemeyen şahıslar, baaşrısızlıkları gerçekte kendi kabi1iyetsizliklerinden veya hatalarından ileri gelse bile, mevcut düzene karşı cephe almakta ve bu düzeni değiştirmek için işçi hareketini ideal bir araç olarak görmektedirler. Bazen de mevcut dü7eni tümüyle reddetmek ve bu gayeyle mesela "sosyalist
olmak", işçi davasına sahip çıkmak v.s., yeterince mesleki başarı
gösterememiş olmayı gizlemek için bir araç olabilmektedir.
Buraya kadar saydığımız motifler, biraz dikkatle incelenirse,
sübjektif bir karaktere sahip oldukları görülür. Diğer bir
deyişle, ferdin veya ferdin mensup olduğu sosyal grubun sahip olduğu psikolojik bir vasıf veya karşılaştığı ekonomik ya da sosyal
bir vakıanın kendi üzerinde yaptığı psişik etki söz konusudur. Meselenin, bir de ferdin psikolojik varlığı dışında kalan objektif yönleri mevcuttur. Aslında sübjektif faktörlerin bir kısmını, mesela başarı faktörünü tayin eden de bazen bu objektif faktörler olmaktabunların

dır.

Objektif faktörlerin başında kapitalist düzenin entellektüellerin
ve istihdamı ile ilgili özellikleri yeralmaktadır. Bu konuya özel olarak dikkati çekmiş düşünür, Schumpeter'dir:17 • Schumpeter'e göre, kapitalizmin olgunlaşma safhalarında öğretim mekanizmasının önemli ölçüde genişlem si ve özellikle yüksek öğrenim
i('in imkanların artması bu bakımdan önemli bir rol oynamaktadır.
Bu gelişme, kapitalizmin büyük sanayi işletmeleri doğurması gibi
zaruri bir sonuç olarak ortaya çıkmakta, ayrıca kamu oyu ve kamu
otoriteleri tarafından da teşvik edilın ktedir. Neticede şayet böyle
hir teşvik olmasa dı ortaya çıkacak durumdan çok daha geniş ölçüde bir öğretim ve eğilim imkanı doğmaktadır. Sebep-sonuç iliş
kisi ne olursa olsun, bunun entellektüel grubun hacmi ve davrarnşJarı üzerindeki çeşitli etkileri açıktır. Önce şu husus dikkati çekiyor· yüksek öğrenim. her çeşit girdi-çıktı (input-output) ilişkilerini
aşan bir hacimde meslek adamlarının (professional men) ve tüm
kategorilerde
fikir işçilerinin arzını arttırdığı için, özellikle bu
c: alışan kişiler için kısmi bir işsizlik yaratabilir.
yetişmesi

37

Schumpeter, op. cit., ss. 152 - 153.
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İkinci olarak, yüksek öğrenim imkanlarının artması, böyle bir
\şsizliğin

söz konusu olmadığı hallerde dahi, çok defa talmin edici
olmayan istihdam şartlarını beraberinde getirir. Tali işlerde istihdam veya beden işçilerine kıyasla daha düşük ücretlerle çalışmak
mecburiyeti bu kategoride zikredilebilir.
Üçüncü olarak, yüksek öğrenimin genişlemesi ve gelişmesi, normal durumların dışmda, Schumpeter'in deyimiyle özel bir işsizlik
ihtimali yaratabilir. Üniversite mezunu, bedeni emek gerektiren iş
ler için fiziki olarak istihdam edilemez hale gelir; kaldı ki, yüksek
öğrenim yapmakla her zaman fikri mesleklerde istihdam edilmeyi
de garantilemiş olmaz. Üniversite imtihanlarını rahatlıkla vermiş
olsa bile, ya tabiaten kabiliyetsiz olduğu için, ya da gördüğü öğ
retim yetersiz olduğundan istihdam imkanından mahrum kalabiHr. Yine Schumpeter'in deyimiyle, bir yandan her geçen yıl daha
fazla kimse yüksek öğrenime kaydolmakta ve öğrenim süresi uzayıp öğretimin kalitesi artan teknolojik gereklere göre yükselmek
zorunda kalmaktadır; diğer yandan, öğretim üyesi sayısı sınırlı bulunmaktadır. Bu iki hal, hem mutlak, hem de nisbi olarak daha sık
meydana gelecektir. "Bu temayülü görmemezliğe gelmek ve yüksek
okullarla üniversitelerin sadece bir para meselesi olduğu görüşün
den hareket etmek, yanlıştır. Böyle hareket edildiği içindir ki, iş
hayatında bir münhal için bir düzine müracaatlı mevcut olduğu
halde, o münhal için gerekli vasıflara sahip bir tek kişinin bile bulunamayışı gibi garip hallerle karşılaşılabilmektedir.
Bu şekilde işsiz kalan, tatmin edici olmayan işlerde i tihdam
edilen eya potan iyel anlamda işsiz olarak vasıflandırılabilecek bu
kimseler standartların n belirsiz olduğu farklı kabiliyet v vasıf
ları gerektiren işlere alınırlar. Bir bakıma toplumda entc11 ktüellerin sayısı artmıştır. Ancak bu entellektüell r çeşitli mesleklere, kendilerine uygun olmayan işlere tatmin olmamış bir ruh hali içinde
girerler. Bazıları da istihdam imkanını hiç bulamayabilir. Tatminsizlik, içerleme ve tenkil doğurur. Bu tenkit zamanla sosyal düzeni
tenkit şekline dönüşür ve gittikçe şiddetlenir. Entellektüeller arasında "proletarya"nm meselelerini dile getiren belirli grup tavırları
ve bu tavırlara şekil veren grup menfaatleri teşekkül eder. Bu tenkit, içerleme ve husumet, Schumpeter'e göre kapitalist gelişmenin
elde ettiği her başarı sonunda azalacağı yerde artrnaktadtr.
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Henüz pratik anlamda meslek sahibi olmamış gençler ve özelli.kle üniversite öğrencileri de dış ortam müsait olduğu takdirde
ihtilalci-ideolojik politikaya atılırlar. Belli bir meslek sahibi olup
özellikle şahsi ve ailevi sorumluluklar yüklenmeye başladıktan sonradır ki, bu şahısların çoğu değişmekte, bir kısmı yumuşayarak
''ilerici'' -entellektüel (sosyal demokrat, v.s.) şekline bürünürken, bazıları tamamen politika-dışı (apolitik) bir karakter kazanmaktadır.
Şüphesiz, ileri yaşlarda hayatları meslek] ve iktisadi yönden istikrara kavuştuğu halde, bilimsel veya duygusal ve ahlakı yönden ihtilalci-ideolojik hareketin toplum için lüzumuna inanmış kimseler
de mevcuttur.
Öte yandan, iktisaden geri kalmış ülkelerin sosyal ve ekonomik şartları da birçok aydını ihtilalci-ideolojik politikaya itmektedır. Kapitalist sistemle kalkınmanın gerek bu ülkelerin sosyal ve
ekonomik yapılarının elverişsizliği dolayısiyle cazip olmayışı gerek
_üratli bir büyüme sağlayamaması sebebiyle, az gelişmiş ülke ent Uektüellerinin çok büyük bir kısmı kapitalizm dışı alternatif kalkınma modelleri aramak peşindedirler. Bu aydınların önemlice bir
kısmı için Marksizm-Leninizm başlıca ilham kaynağını teşkil etmektedir. 2. ci fasılda belirttiğimiz gibi, bu ülkelerde iktidardaki
1itlerin davranışları da çok kere entellektüelleri ve işçileri radikal
akımlara itecek niteliktedir. Ayrıca, bütün ekonomik güçlüklere rağ
men bu ınemJeketlerde de yüksek öğretim imkanları gelişmekte ve
genişlemektedir. Neticede, ülkenin ekonomik ve idari kapasitesinin
rnassedebileceğinden çok daha fazla sayıda entellektüel ortaya çık
makta ve bunlar huzursuz, tatmin olmamış bir kütle teşkil elmekl dir. Memlel lin 'orta-sımf" elitleri tarafından değil, de mesela
" milliyetçi li<l rl r" tarafından yönetildiği hallerde bile, söz konusu
Ldtmin olmamış kütle yöneticiler için hemen her konuda bir huzursuzluk kaynağı teşkil etmektedir. Öğrenci hareketleri modern zaınanların hemen her devresinde Avrupa'da mevcut olagelmiştir. Yakın zamanlarda bu hareketlerin az gelişmiş ülkelerde de önemli bir
lıacme vardığını görmekteyiz. Şüphesiz, her ülke için söz konusu
protesto hareketlerinin sebebini .teşkil eden somut iç ve dış olaylar
mevcuttur ve bunlarla o memleket aydınlarmm ilgilenmeleri doğaldır. Ancak, yine de entellektüelleri bu hareketlere gerek düşün
ce, gerek aksiyonla katılmaya sevkeden sübjektif motifler ve ob-
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jektif faktörler, geniş ölçüde yukarda belirtmeye
gorilere girmektedir.

çalıştığımız

kate-

Bizce, entellektüelin yetişmesi sırasında çektiği maddi veya manevi sıkıntılar, onun mevcut düzeni değiştirmeye yönelmiş bir tutuma sahip olması veya mesela "işçi davası"nı benimsemesi için yeterli bir sebep teşkil etmez. İşçi sınıfına mensup olup öğrenim görme imkanına kavuşan ya da orta sınıfın alt tabakalarından gelip
çok sıkıntılı şartlarda öğrenim gören birçok kimse, hayatta arzuladıkları başarıyı elde ettikleri takdirde, kendi sınıflarına ve işçi davasına kolayca sırt çevirebilmektedirler. Bunlar arasında muhafazakar işveren çevrelerinin değer sistemini benimseyenlere, hatta çeşitli işveren kuruluşları için çalışanlara rastlanabilir. İşçi davasını
benimsemek herşeyden önce bir ideal meselesidir. "İdeal"i takiben
de yukardan beri sıraladığımız çeşitli motiflerin varlığı söz konusu
olabilir.
Entellektüelleri sosyal meseleyle ilgilenmeye ve özellikle işçi
sendikacılık hareketlerini benimseyip bazen bunlara fiilen
katılmaya sevkeden genel sebepleri yukardaki paragraflarda belirtmeye çalışmış bulunuyoruz. Bunları özetleyecek olursak, başda
sübjektif birtakım saiklerle karşılaşırız. Entellektüel burjuvaziye
mensupsa, bazı hallerde burjuva hayatının başarılı olmayışı, kendisini burjuva-dışı alanlarda faaliyet göstermeye sevkedebilir. Öte
yandan, burjuvazinin değer sistemini benimsemeyiş veya refah içinde büyüyüp yetişmiş olmakdan ötürü duyulan bir çeşit suçluluk
kompleksi gibi kişisel yaradılışa özgü karakteristikler, entellektülin yoksul kütlelerin davasını benimsemesine yol açabilir. Bu faktörlere bağlı olarak veya olmayarak tezahür eden bir 'idealizm, çok
kere işçi hareketi içinde gördüğümüz entellektüelin başlıca davranış saikini teşkil etmektedir. Burada dini inançların da bazı entellektüellerin işçi hareketlerine karışmaları yönünden itici bir
kuvvet teşkil ettiklerini belirtmeliyiz. Ancak, birçok entellektüel
için bu idealizm, arkasında temelde yalan, " statü" kazanma, "iktidar" ve 'otorite"ye kavuşma saikleri de önemli bir rol oynamaktadır. Toplumda sosyal tabakalaşmanın bu açıdan fonksiyonel sonuçları olduğuna yukarda ilgili paragraflarda değinmiş bulunuyoruz.
Öte yandan, geçmişte siyası veya idari otoriteye sahip bir sosyal
gruba veya aileye mensup genç nesiller, kaybolmuş bir otoriteyi
ve
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yeniden elde etmek amaciyle, mevcut düzene karşı cephe alabilmektedirler.
Öte yandan, genel olarak hayatta mesleki bir başarı sağlaya
mayan entellektüeller de, ya mevcut düzeni suçladıkları için, ya
da başarısızlıklarını gizleyecek entellektüel bir alan bulduklarından
radikal akımların bayraktarlığını yapmaktadırlar. Başarı kriteri, bizi
ister istemez bazı objektif faktörlerin incelenmesine götürmektedir.
Belirli sebeplerle entellektüellerin işsiz kalışı veya kendileri için
tatmin edici olmayan işlerde istihdam edilmeleri, çok defa siyasi radikalleşmelerin başlıca sebebi oJmaktadır. Bunun gibi, iktisaden
geri kalmış memleketlerin sosyal ve ekonomik şartları, elitlerin
olumsuz davranışları, bu ülkelerin yüksek öğrenim görmüş herkesi
massedebilecek bir ekonomik ve idari kapasiteden mahrum oluşu
v.b. gibi faktörler de aynı yöndeki radikalleşmeleri izahta yardımcı
olmaktadır.

Şüphesiz, bahsettiğimiz

sebepler genel niteliktedir. Entellektüellerin işçi hareketinin belirli ve özel yönlerine, mesela sendikacılığa
veya siyasi aksiyona yönelmelerini gerektiren daha özel sebepler
var olabilir. Diğer taraftan, herhangi bir entellektüelin davranış
saikleri yukarda sıraladığımız kategorilerin sadece birine tıpatıp
uymak zorunda değildir. Belirli tipler için birden çok sebep, bazen
iç-içe geçmiş bir durumda, mevcut olabilir.

4.

Entellektüellerin İşçi Hareketlerinin Doğuş ve Gelişi
mindeki Rolleri ile İlgili Bazı Gözlemler

Kütlelerin harekele geçmesi kolay olmaz. Ekonomik alanda
çok bü yük değişm e ve bazen de devrimler olmasına rağm e n, kütleler yeni ş artların etkisine çok a ğır bir tempoyla cevap verirler.
Michels'in deyimiyle, "çoğu hallerde mevcut ya da gelecekteki iktisadi düzeni temsil eden smıflar kendi güçlerinin, siyasi ve ekonomik önemlerinin ve toplumda karşılaştıkları güçlüklerin henüz farkın a varamadıkları için, geçmişteki bir iktisadi düzeni temsil eden
sınıfların hakimiyeti altında yaşamaktadırlar. " Baskı ve haksızlığa
maruz bir sınıf çok kere kaderci bir zihniyete sahiptir. Sınıf mücadelesine tarih boyunca şekil ve hız veren faktör, sadece baskı ve
haksızlık doğuran şartların mevcudiyeti değil, bu şartların baskı ve
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haksızlığa

maruz kalanlar tarafından farkına varılmasıdır. Modem
anlamda "proletaryanın" mevcudiyeti "sosyal bir problem" teşkil
etmez. Sınıf mücadelesinin karmaşık bir teorinin dar sınırları içinde
kalmaması isteniyorsa, ondaki potansiyel enerjinin "sınıf şuuru" sayesinde harekete geçirilmesi gerekir 3 • İşte, daha önce de belirttiğimiz gibi, proletaryada sınıf şuurunu yaratmak, burjuvazinin görevidir. Burjuvazi bu görevi gayri iradi bir şekilde yapar ve yaratılan sınıf şuuru yine -tabii genellikle "orta-sınıf" elitlerinin önderliğindeki bir toplumda- burjuvazinin kendi gücünü zayıflatır, ona
karşı bir silah olarak kullanılır. Proletarya ile yaptığı temaslar sonucunda orta sınıftan bir kısım aydınlar enerjilerini çalışan sınıf
ların hizmetine arzederler; işçi sınıfını mevcut düzene karşı mücadeleye hazırlar, işçilerin mevcut ekonomik ve sosyal rejimin "eksiklik'' ve "kötülük"lerini anlamalarını sağlamaya çalışırlar. Yukardaki paragraflarda bu aydmlarm işçi davasını benimsemelerinde
rol oynayan başlıca motifleri incelemiştik. Kabul etmek gerekir ki,
bu şekilde burjuvaziden kopup kendisini işçi davasma adayan aydınların sayısı hiçbir zaman fazla değildir. Fakat, Michels'e göre,
"bunu yapanlar da burjuvazinin en iyi, en kaliteli kesimini teşkil
ederler. Onlar kendi sınıflarının ortalama seviyesinin üstüne çıka
bilen kimselerdir." 39 Biz, diğer düşünürlere de atıf yaparak belirttiğimiz gibi, entellektüellerin işçi davasını daima pür idealizm sonucu benimsemiş olmadıklarını, birçok aydın için gizli ya da açık
statü ve iktidar arzularının önemli bir rol oynadığmı belirtmiştik.
' Burjuvazinin en kaliteli kısmı" deyimini kullanırken, ideal ya da
bilimsel yönden sosyalizmin geçerli ve lüzumlu olduğuna inanma
noktası, "kalite" ve "üstünlük' kriteı; olarak düşünülüyorsa, bu izah
şekli ek ik kalacak demektir ünkü, işçi davasını benimseyen burjuva enueJlektüellerinin hepsi, söz konusu idealist motiflere sahip
kimseler değillerdir. Aralarında idealistler de olmakla beraber,
şahsi nüfuz ve iktidar arzularını ön planda tutanlar ve bu arzularını
tatmin edecek başka kaynaklar bulduklarında "işçi davasını" tereddüt etmeden feda edebilecek kimseler de mevcuttur. Onlar, "radikal" entellektüeller olarak, işçi sınıfında mevcut potansiyel içgüdülere yön verirler Ye işçilerde sm1f şuurunun yaratılıp ihtilal ya da
3·8 Michels, Political
39 İbid., s. 229.

Paı-ties,

op. cit., s. 228.
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reform ortamının hazırlanmasına hizmet ederler. Burada bilimin
oynadığı önemli rolü de belirtmeliyiz. Ancak bilim kendisini işçi
smıfının hizmetine hazır bir duruma getirdikten sonradır ki, "proleter" hareket "sosyaİist" bir hareket haline gelebilmiş, içgüdülerle,
şuursuz ve gayesiz hareketlerin yerini, nisbeten açık, şuurlu ve belirli hedeflere yönelmiş hareketler almıştır.
Aşağıda

birkaç nokta halinde, başta Michels olmak üzere çefikirlerinden faydalanmak suretiyle, konumuz ile
ilgili bazı genel gözlemleri özetlemeye çalışacak ve bu arada gerektikçe kişisel görüşlerimize yervereceğiz.
şitli düşünürlerin

1. İşçi hareketinin bir siyasi parti halinde teşkilatlanmasında
burjuva entellektüelleri daima önemli bir rol oynamışlardır. Sosyalist hareketin milletlerarası yönünde de burjuvaziden kopmuş
entellektüellerin fonksiyonları her zaman ön planda gelmiştir. Burjuva entellektüelleri sadece siyasi işçi partilerinde yeralmakla kalmamışlar ,aynı zamanda bu harekette önderlik rolünü ifa etmişler
dir. Bu husus, tarih! bakımdan çok önemli bir gerçeğin ifadesidir.
Aslında, gerek genel olarak işçi hareketinde, gerek sPndikacılıkta
entellektüellerin önderliğine daim,a ihtiyaç duyulmuştur. Bunun
sebeplerine ve tarih! seyrine aşağıda ilgili paragraflarda değine
ceğiz.

2. Michels bu konuda ilgi çekici bir sual sormaktadır. İşçi
hareketi içinde, gerek siyası partilerde, gerek sendikalarda çok sayıda ve burjuvaziye mensup aydınların mevcut oluşu acaba sınıf
mücadelesinin şiddetini azaltmaz mı? 40 Hemen bütün sosyalist
dol trinler, reform peşinde koşan çeşitli hareketler, anarşistler, neoHuisliyanl::ır, v.b . hep sınıf farklarının ortadan kalkacağını söylememişler miydi? Burjuvazinin, daima artan bir hızla, yaptığı haksızlıkların şuuruna erip proletaryaya katılması, bir çeşit
harakiri
) aparak kendi kendisini yokelmesi sonucunu doğurmayacak mıdır?
Bir bak1ma burjııva toplumunun varlığım ve dayandığı prensipleri
korumak için son ferdine kadar mücadele edeceği iddia edilebilir.
Ancak, Pareto'nun da belirttiği gjbi, hakim bir sınıfa humaniter fikirlerin nüfuz etmesi, bu sınıfın mevcudiyetini ahlaki bakımdan

41

tbid., ss. 231 - 232.
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şüphe ile karşılamasına, mensuplarmm moralini ve dolayısiyle sanmma gücünü zayıflatmasına sebep olabilir. Ne var ki, bunun da
çok defa sınırları mevcuttur. Çeşitli uyan ve münakaşalara girişerek muhaliflerimizin kendilerine olan güvenini sarsma) a, kendi
görüşlerimizin daha geçerli olduğu hususunda onları ikna etmeye
çalışırız. Ancak, ikna kabiliyetimizin elde edeceği başarılar, sosyal
ilişkilerimizin derecesi ile sınırlıdır. Kütleleri veya sımfları kendi
kurtuluşları için bir harekete katılmaya çağırdığımızda olumlu sonuçlara varmak nisbeten kolaydır. Ancak, hakim sınıfları toplumun
bütününün yararma olarak sahip oldukları imtiyazlardan ve işgal
ettikleri üst mevkilerden feragat etmeleri hususunda iknaya çalıştı
ğımız takdirde, başarı şansımız hemen tamamen sıfıra inmektedir.
Tarih~ bu başarısızlığın örnekleriyle doludur. Sosyalist doktrinin
burjuva ailelerinin birçok çocuklarını kendisine kazandığı muhakkaktır. Bu idealistler, hiçbir pişmanlık ve tereddüt duymadan ailelerini ve mevkilerini terketmişler ve inandıkları sosyalizm yoliyle
insanlığın kurtulması için çalışmışlardır. Ancak, burada yine de bir
~ınıfın bütüniyle, hatta o sınıfı temsil eden belirli gruplarla değil,
az sayıda olay ile karşı karşıya bulunduğumuz hatırlanmalıdır. Burada entellektüellerin burjuvaziden kopup ayrılması ile burjuvazi
zayıflamış olmamaktadır. Hiçbir sınıf kendi ihtiyariyle sahip olduğu
iktidardan vazgeçmez. Herşeyden önce sınıf egoizmi buna engeldir. Bununla beraber, Michels'e göre, burjuvaziyi hayat tarzının
ve dayandığı prensiplerin geçerli olmadığı konusunda iknaya çalış
mak faydalıdır; çünkü bu yoldan burjuvazinin kendine güveni ve
mücadele gücü zayıflatılabilmekte e neticede işçi davasına hizmet
edebilme imkanları artmaktadır. Ancak, düşünüre göre, burjuva
aydınlarının bir işçi partisine girip işçi saflarında yera]m,aları psikolojik motiflerle olmaktadır ve bu hareketi burjuvazinin kendiliğinden ve toptan çözülüp dağılmasmda bir ilk adım olarak yorumlamak yanlış olur. Yakın tarihteki gelişmeler, Michels'in görüşünün
isabetli olduğunu göstermiştir. Burjuvazi zayıflamak şöyle dursun,
teknolojik gelişme, otom,asyon ve başka çeşitli gelişmeler sonucunda işçi sınıfından kendi bünyesine önemli miktvarlarda unsurlar
katmış e büyümüştür. Bu eğilim devam etmektedir 41 .

41

Gerçekte,

Marks'ın
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alabildiğine
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aksine otomasyon,

büyümediğine,

İŞÇ· i HAREKETLERiNİN DO~UŞU VE GELİŞMESİ

155

Michels, ayrıca çeşitli örnekler vermek suretiyle siyasi işçi teşekküllerinin parti kanaliyle az sayıda da ol~a, belirli kimseleri iş
çilikten küçük burjuva statüsüne soktuğunu belirtmektedir 4 2 •
8.

İşçi hareketinin ilk devrelerinde burjuva entellektüellerinin

işçi davasını benimseyişlerini işçiler hoş karşılamışlar, bu alanda

olumlu bir tavır takınmışlardır. Ancak hareket geliştikçe, proletaryanın takındığı tavır tenkide dönüşmüştür. Bu antipati Michels'e

42

artan refah ve eğitim imkanlariyle fikir işçilerinin ve sevk ve
idarecilerin sayı ve öneminin arttığına çeşitli düşünürler ve bu
arada özellikle Industir.aılism and Industri.al Man. eserinin yazarları tarafından değinilmiştir. Yukarıda ss. 55-59. bakınız.
"İtalya'da olduğu gibi, işçi partisinin geniş ölçüde burjuva unsurlar ihtiva etmesi halinde, parti mevkilerinin ekserisi entellektüellerin elindedir. Oysa, İngiltere'de ve daha önemli ölçüde
Almanya'da durum tersinedir. Bu ülkelerde sosyalist hareket
için gerekli müstahdem, esas itibariyle işçi saflarından temin
edilir. Parti liderliği de daha çok işçilerin elindedir." Netice olarak parti hiyerarşisine dahil olmak, birçok işçinin başta gelen
gayeler arasında yeralmıştır. İngiltere ve Almanya'da sosyalist
partilerin gelişmesinde entellektüeller önemli bir rol oynamış
larsa da, siyasi işçi hareketinin kuruculuğu ve önderliği işçiler
den gelmiştir. Böylece, parti idareciliklerine geçerek s'Osyal sı
nıf durumu yükselen işçiler için, siyasi işçi hareketleri bir çeşit mobilite fonksiyonu ifa etmiştir. Bu değişme işçide aynı zamanda psikolojik bir değişmenin de doğmasına yolaçmaktadır.
Aslında işçilikten gelen bu liderler, yaşama tarzı ve zevkleri itibariyle işçilerden kopmakta ve bir çeşit burjuvalaşma eğilimi
göstermektedirler. Michels, tahlilinde sendika liderleri için de
aynı sonuca varmaktadır. Düşünürün "oligarşinin tunç kanunu"
başlığı altında incelediği bu no~taya ilerde ilgili bahiste deği
neceğiz.

Burada bir nokta ilgi çekici görünmektedir. Daha önce işçi
mensup olan liderlerin çocukları sınıf menşelerini kolayca unuttukları halde, sınıflariyle bağlarını koparmış bulunan
burjuva unsurlarının çocukları sınıf menşelerini genellikle ha tırlarlar. Ancak, her iki sınıfa ait unsurların da birbirleriyle
kaynaşması , sınıf çatışmasının şiddetini zayıflatmaz; çünkü bu
unsurlar nihayet belirli azınlıkları temsil etmektedir.
Michels, Politicaıl Parties, op. cit., s. 257. Ayrıca "Partinin
bürokratik mekanizması ne kadar geniş ve karmaşık 'Olursa, bu
yoldan parti içinde yükselenlerin sayısı da o kadar fazla olur"
s. 264.
sınıfına
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göre birbirine zıt iki varsayıma dayaumaktadır 4 =i. Birinci kategorideki tenkitler radikallerden gelmektedir. Bunlara göre, entellektüeller işçi hareketinin radikal yönlerini yumuşatmak, telifçi çözüm
tarzları üzerinde durarak bu hareketi burjuvalaştırmak eğiliminde
dirler. İkinci kategorideki lenkitler ise, entellektüelleri hayal peşin
de, "fosilleşmiş profesörler", işçi hareketinin gerçek ihtiyaçlarından
habersiz, sağlam fikirlerden yoksun kimseler olarak nitelemektedir.
Bu ikinci çeşit tenkitleri yapanlar reformi tler ve revizyonistlerdir.
Böylece birinci gruptaki eleştiriciler eL .ellektüelleri esas itibariyle
reformist sosyalizmin daha çok burjuvaya yakın ve sağcı temsilcileri
olarak gördükleri halde, ikinci gruptaki eleştiriciler entellektüelleri
aşın ihtilalci ve aşırı solun "anarşist sosyalistler"i olarak nitelemektedirler. Aydınlar bu şekilde her iki kesimin de hücumuna maruz kalmışlar, parti ve sendikacılıkta yapılan çeşitli hatalardan sorumlu tutulmuşlardır. Gerçekten her iki taraf da iddialarında belli ölçüde
haksızdırlar. Bir kere entellektüellerin siyasi işçi hareketinin sağ kanadında yeralmalarım gerektiren sebepler bulmak güçtür. Onlar olsa
olsa reformist (bizim tasnifimize göre "ilerici") olabilirler. Bundan
ötede, daha fazla sağa kayma ihtimalleri( işçi hareketi içinde) pek
mevcut değildir. Psikolojik ve tarihl açıdan daha kuvvetle desteklenebilecek olan, bunun aksini teşkil eden tezdir; yani entellektüellerin daha büyük bir ihtimalle işçi hareketi içinde solu e aşırı solu
temsil etmeleridir. Şüphesiz bu da her durumda geçerli bir hüküm
olmayabilir.
4. Kautsky'ye göre sosyalizmi benimseyen bir burjuva, aynı
şeyi yapan bir işçiy kıyasla daha sağlam bir karaktere, daha kuvvelli ihtilalci eğilimlere ve daha büyük bir inanca sahip olmalıdır.
Lnt 11 ktüelin burjuva hayatının nimetlerinden uzaklaşabilmesi için
kendisinde, bu kuvvetli motiflerin mevcut olması gerekir. Özellikle
burjuvazinin üst tabakalarından gelen enlellektellerde bu durum
daha fazla sözkonusudur. Neticede, burjuvaziye karş1 girişilen mücadelede sosyalist ent llektüel, çok defa en ihtilalci eğilimleri benimsc~mek durumuna girer. Öte yandan, i çi bir sosyalistin burjuvazinin
gücünü ve mücadele araçlarım doğru olarak tahmin edebilmesi imh\ns1zdır. Oysa, burjuva entellektüeli, içinden çıktığı sınıfı yakından
tanımaktadır. lşçi, işverenlerin bazen sosyal reform adı altında işçi43

Michels, Political Parties, op. cit., s. 293.
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lere Yerdikleri tavizleri hayranlıkla karşılar. Oysa, burjuva entelleklüeli bunların işçi sınıfının mücadele gücünü kırmak için bir çeşit
" yutturmaca' olduğu iddiasındadır.
Entellel tüel sosyalist ile işçi sosyalist arasında aynı olayların
farklı şekilde algılanmasının mantıki bir temeli vardır. İşçi sosyalist

gerek parti, gerek sendika içinde me~ dana gelen gelişmeleri çok kere
iyimser bir gözle değerlendirir; partinin gelişmesi, işverenlerle yapılan mücadele sonucu ücretlerin artması işçiyi tatmin eder. Avrupa ülkelerinin birçoğunda işçi hem partiye, lıem de sendikaya üyedır; çok kere aynı zamanda bir kooperatife de üyedir. Bu gibi bağ
lar, burjuvaziden kopup sosyalizıni benimsemiş bir entellektüel için,
nıeYcut olsalar bile, bir tatmin kaynağı teşkil etmezler.
, Bu yüzden, siyasi fonksiyon ifa eden aydınların büyük bir kıs
mı , daima en radikal, sosyalist prensiplere en sadık çözüm şekille
nne iltifat etmişlerdir 44 • Bununla beraber, işc:i sımfı tarihinde birçok ülkelerde "i!erici-reforrnist" entellektüellerin de önemli roller
oynamış olduklarını görmekteyiz. Alman reformizmi yalnızca Ber]ü1 'de ' Der Sozialistiche Student" etrafında loplanmış küçük bir
grup tarafından yaratılmamış olsa dahi, r formist eğilim ta başlan
gıc ından itibaren entellektüellerin çalışmalarından geniş ölçüde
faydalanmıştır. Bununla beraber, dikkatli bir inceleme, Almanya'da
reforrnist eğilimin sendika liderlerinden, yani işçi menşeli kimselerd en doğduğunu göstermektedir. Oysa entellektüeller " radikal"
karakter! riyl e temayüz etınişlerdir 45 • Aynı husus, hiç olmazsa işçi
hareketlerinin teşekkülü ırasında Fransa ve İtalya için <le böyle-

44

45

Bu husus, gerek aristokrasiye, gerek burjuvazinin üst tabakası
na mensup entellekt üeller için varittir. Her ikisi de Rus asil leri olan Bakunin ve Kropotkin, ya da burjuvaya mensup Frederick Engels ve Karı Marks bu kategorilerde zikredilebilecek
örneklerdir.
Michels, bu konuda diğer ülkelere de atıf yaparak şu örnekleri
vermektedir :
Fribourg ve Tolain'in etrafında toplanan Milletlerarası İş
çiler Derneği namındaki Fransız grubu; İngiliz sendikacıları ;
daha önce işçi olan Benoit Malon'un naşirliğini yaptığı "Revue
Socialiste"den doğan, Fransa'daki ''birlikçiler", İşçi Temsil Komitesiile birlikte, İngiltere'deki Bağımsız İşçi Partisi, vernikçi
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dir. Dolay1siyle söz konusu ülkelerde "ideolojik uygunluk-consensus" vakıasının teşekkül edemeyişinde, şüphesiz elitlerin 2.ci fasılda
değindiğimiz olgunlukdan uzak davranışları yanısıra, bu '(radikal"
hurjuva entellektüellerinin de çok önemli etkileri olmuştur 46 •
Burjuva menşeli sosyalistlerin çoğunluğunun reformist (ilerici)
de, ihtilalci (radikal) olduklarını istatistik} olarak ispatlamak
güçtür. Batı Avrupa ülkelerinde ve daha sınırlı ölçüde olmak üzere
Amerika Birleşik Devletlerinde işçi hareketinin teşekkül çağı olan
başlangıç safhalarında entellektüellerin de daha radikal bir tutuma sahip oldukları görülür. Sonradan hareket yerleşip işçiler gerek
siyasi temsil, gerek sendikacılık .yoliyle menfaatler elde ettikçe
:ı. ydınların da hiç olmazsa bir kısmında clurumu kanıksanıp., endüstrjyel ilişkiler sistemini esas itibariyle benimseyerek daha çok ilerici (reformist) bir tavır takınma eğilimine rastlanabilir. Diğer bir
deyişle, endüstriyel ilişkiler sistemi içinde aconsensus"un teşekkü
liine paralel olarak entellektüellerin biiyük bir kısmında da "radital'-' eğilimlerin azalmasına tanık olwıabiUr. Bu sebepledir ki, ekonomik gelişmede makul ölçüde yüksek bir seviyeye ulaşmış olmalarına rağmen Fransa, İtalya ve Japonya gibi ülkelerin 2. ci fasılda
zikrettiğimiz etkenler dolayısiyle "consensus"dan yoksun kalışlan
ve bu memleketlerde radikal eğilimli aydınların hala önemli ölçüde

değil

Pietro Chieara'nm önderliğindeki Cenova sosyalistleri; Reggio
Emilia'tnn köylüleri. İşçilerin daha yumuşak, reformcu bir tavır takınma eğilimleri modern işçi hareketinin ta başından beri
kendisini hissettirmiştir. Evward Bernstein, İngiltere'deki Şar
tizm hareketinde, entellektüellerin önemli ölçüde ihtilalci eği
limlere sahip olmalariyle dikkati çektiklerini belirtmektedir.
Reformist (ilerici) hareketin işçi ·~;ınıfı için iyi veya kötü mü
olduğu sorusunu bir tarafa bırakarak, işçi sınıfından yetişen liderlerin genellikle reformist atitudü benimsemek temayülünde
oldukları iddia edilebilir. Bu iddiayı desteklemek gayesiyle Belçika'dan Anseele'yi, Almanya'da Legien'i ve İtalya'da Rigola'yı
zikretmek kafidir.''
Michels, op. cit., ss. 296 - 297.
46 ' 1Consensus"un Fransa, !talya ve Japonya'da hala mev·cut olmayışı husu.mnda kıymetli bilgiler için aynı zamanda şu esere bakınız : Bruce H. Millen, The Political Role of Labor in Dıeve
loping Countries, Washington, D.C. : The Brookings Institution,
1963, ss. 38 - 40.
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fazla oluşu dikkati çekmektedir. Ancak, Michels, somut örnekler
yermek suretiyle 1900'lerin başlarında İtalya'da sosyalist entellektüellerin büyük bir çoğunluğunun kendilerini reformist olarak nitelediklerini belirtmektedir. Ne var ki, İtalyan sosyalizminin daha önceki doğuş ve gelişme devirlerinde sosyalist aydınlar şiddetli
bir mücadele vermek, birçok güçlüklere göğ,üs germek, idealleri
için büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kalm1şlardır. Bu hayat
tarzı ve fedakarlıklar ihtilalci bir karakterin teşekkülü için gereken
zemini hazırlarlar. Oysa, yıllar geçtikçe 'sosyalist idealler" ıçın
katlanılması gerekli fedakarlıklar azalmış, sosyalizme giden yoldaki güçlükler, tabir yerindeyse, zayıflamıştır. Bu durum, entellektüeldeki radikal eğilimleri zayıflatan ve onu reformist bir karaktere büründüren bir etki yapmaktadır. Bununla beraber, Miclıels, kendi zamanında sosyalist aydınların, sosyalizmin çeşitli kanalları arasında aşağı yukarı eşit sayılarda dağılmış olduklarını be1irtmektedir4 7 •

:5. Sosyalist hareket içinde aydınlara karşı girişilen mücadelenin rnya gösterilen şüphelerin çeşitli kaynakları mevcuttur. Bu
mücadele önce entellektüeller arasında bir liderlik çatışması olarak
başlamıştır. Liderlik çatışmasını takiben (çok kere de bununla bikşik olarak) çeşilli görüşlerin mensupları arasında fi1 ir çatışmaları
kendisini göstermiştir. Mesela Almanya'da teoriye sıkı sıkıya bağ
lılık yanısıra tenkide ve çeşitli sosyalizm görüşlerine müsamahayı
savunan çevreler; tarihi maddeciliğe bağlı olarak işçi hareketinde
doktrine! Marksizm'in savunulması, buna karşılık, İngiliz lipi siyasi sendikac1hk görüşünün benimsenmesi; reformJzm anlayışma
karşılık scndikalizmin öncülüğünün yapılma ı gibi hareketler, bu
konudaki fikir münakaşalarına verilebilecek örneklerdir.
İşçi hareketi, parti ve sendikalar içindeki diğer sosyal menşe
! rden gelmiş unsurlara karşı daima şüpheci davranmıştır. Entellektüeller işçiler tarafından kabul edilebilmek için, onlara hoş görünmek, bu gayeyle de bazı fedakarlıklar yapmak zorundadırlar. Aydın
bir anlamda hem öğretim ve hayat tarzı ile bağlı olduğu, fakal iliş
kilerini kestiği ve koptuğu orla sınıfdan, hem de davasını benimsemek iddiasında olduğu işçi sınıfından uzaktır; her ikisine de inti47

Michels, Political Parties, op. cit., s. 298.
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bakta güçlük çekmektedir. Radikal sosyalizmi ve komünizmi takbih
eden bir düzende, bu çeşit fikir akımla~·ının öncülüğünü ve sözcülüğünü yapıyorsa bağlı bulunduğu sınıf tarafından aforoz edilir 4 8 .
Öle yandan, kendisini işçilerin arasında da yalmz hisseder. Ancak,
aydınlara karşı ilk saldırıya geçenler dar anlamda beden işçileri olmamışlardır. Genellikle işçi sınıfının biraz daha rafine olan üst
tabakası ile aydınları kendileri için potansiyel bir rakip olarak gören işçilikden yetişme parti ve sendika liderleri entellektüelleri küçümseyip onlara muhalif bir atmosferin doğmasında rol oynarlar.
Aydının girdiği yeni çevrede soğuk karşılamşı kendisi için birçok bak1mlardan güçtür. Özellikle idealizm motifiyle işçi hareketine katılmış entellektüeller çok geçmeden bir eziklik duyar, hayal
kırıklığına uğrarlar. İşçi kütleleri de aydının kendisini işçi davasına
adarken yaptığı fedakarlJkların büyüklüğünü takdirden acizdirler.
İdealizm dışı kişisel çıkarlarla aynı şeyi yapan başka aydın tiplerinin varlığı, "idealist" aydın için büyük bir dezavantaj olmaktadır.
Birçok çevreler, sosyalist aydınların "fedakarhk" yaparken aslında
işçi davasını değil, kendi ç ıkarlarını düşündüklerini iddia etmişler
dır4 9 . Gerçekle, birçok konuda olduğu gibi, burada da, entellektüel-

48

"Zengin bir kapitalistin veya yüksek bir devlet memurunun
oğlu ya da toprak sahibi aristokrasi mensubu bir kişi için sosyalistlerle birleşmek birtakım felaketleri beraberinde getirecektir. Böyle bir kişi müphem ve hümaniter hayallere sahip olabilir, hatta özel konuşmalarında kendisinden bir 'sosyalist' olarak bahsedebilir. Bunlar zararsız kabul edilir. Fakat, Sosyalist
Parti'nin aktif bir üyesi olmak , parti için hizmet etmeyi kabul
etmek, kendisini 'ihtilal' ordusunun fiili bir mensubu olarak ilan
etmek durumuna girer girmez, kendi sınıfı tarafından ya bir
uşak, ya da deli olarak görülür. Sosyal prestiji sıfıra düşer; kendisine gösterilen düşmanlık o kadar büyüktür ki, ailesiyle olan
bütün münasebetlerini kesmek zorunda kalır . En yakın bağlar
bile aniden koparılır . Akrabaları kendisine sırt çevirirler. O
artık gemilerini yakmış ve geçmişle ilgisini kesmiştir."
ihid. s. 240 .
49 Bu konudaki ithamlar zaman zaman sosyalist olmayan bilim
adamlarından da gelmiştir. Bu hususta N. Röpke'nin de bir yazısını zikretmek gerekir. Röpke diyor ki : "Bazı işçi hareketlerinin ümitsiz ve proleter durumlariyle tahrik edilmiş ve yine onlar kadar ümitsiz münevverler tarafından göklere çıkarılmış
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ler1e işçiler karşılıklı olarak birbirlerini anlama yeteneğinden yoksun kalmışlardır." İtalya'da, Fransa'da ve Balkan devletlerinin bazılarında görüldüğü gibi, aydınlara karşı çok şiddetli ithamlarda bulunulm.uştur."50

Birçok idealisl ve gerçekten samimi aydın için, bu ithamların
ve sun'] olduğu muhakkaktır. Ancak, kabul etmek g.e rekir ki,
söz konusu ithamların olumlu fonksiyonlan da mevcuttur. Bu sayede, aslında samimi olmayan, sosyalizmi macera saikiyle benimsemiş birçok entellektüelin işçi harekelini lerkedip kendilerine başka
macera alanlan aramaları mümkün olmaktadır. Gerçekte, işçilerin
çıkarları bakımından inisiyatifi her alanda entellektüellere bırakma
ları kadar tehlikeli bir davranış olamaz. İşçilerin entellektüel parti
rn sendika liderlerine kayıtsız şartsız güvenip kaderlerini tamamen
onların eline terkedecek yerde, belli ölçüde şüpheci bir tavu takın
maları kendi lehlerine olacaktır. Ancak, bu şüphe ve güvensizlik
birçok çıkarcı entelleklüeli işçi hareketinden söküp atsa hile, yine
de işçileriıı tamamen aldatılmaktan kurtulmalarını sağlayamaz. İşçi
hareketini gerçekte çıkarcı ve oporlunist ama larla benimsemjş bazı
entelleklüeller idealizm maskesi altında, işçilerin sevgi ve güvenini
kazanabilirler. Fakat, bir kere işçi hareketini kendi kontrolleri altına
alınca bu maskeyi daha fazla takmak gereğini duymayabilirler. Anhaksız

olan sosyalizm 'kütlelerin menfaatlerinden ziyade bu münevverlerin menfaatlerine uygun düşmektedir. Gerçekten, sosyalist devlet, bu fikir yobazlarına hiç çalışmadan rahat bir ömür sürecek
birtakım yiyim imkanlariyle pc.rlak idareci mevkiler vaad etmektedir. Sosyalizm sanayi proleterlerinden değil, entellektüel
ve akademik proleterlerden doğmuştur. İşte, en büyük sosyal
tehlike de budur ve müdahale edilmesi zaruri ·olan nokta da
buradadır."

50

Profesör Orhan Tuna'nın özel notlarından.
"Alman sosyalizmi tarihinde partinin aydın mensuplarının topyekun tahkir edildiği zamanlar olmuştur. Bütün bir karmaşık
'taktik' meselesinin, 'entellektüellerin problemidir' diye küçüm.5endiği 1903 Dresden Kongresini bu hususta hatırlamak kafidir.
Bugün bile entellektüeller şüphe ile karşılanmaktadırlar. Hala,
mensup oldukları sosyal sınıfa ve üstün öğrenim durumlarına
rağmen kütlelere iyi bir sosyalist olduklarını ispat etmeye çalı
şan entellektüeller mevcuttur."
Michels, Political Parties, op. cit., ss. 299 - 300.
Toker
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cak) daha akıllı olan bazıları) burjuva partilerinin ithamından kurtulmak ya da işçi saflarından kendilerine rakip olabilecek unsurların
tenkidini bertaraf edebilmek gayesiyle) sun'! de olsa "idealizm') motifini başarılı şekilde ön planda tutmaya de am edebilirler.
Burjuvaziden kopmuş ve kendisini işçi davasına hasretmiş entellektüel) kendisine yöneltilen tenkitler sonucunda hem ekonomik)
hem. de sosyal yönden zarara uğrar. Aslında) entellektüel olmayanların entellektüellere karşı gösterdikleri şüphe ve bazen de nefret
çok kere yersiz ve haksızdır. Belirli bir yüksek öğrenim seviyesini elde etmenin büyük bir hüner olmadığı muhakkaktır. Ortalama zekaya sahip her işçi> gerekli vasıtalara kavuştuğu takdirde, vasat bir
burjuva kadar kolaylıkla bir üniversite diplomasına sahip olabilir.
Ancak) burada önemli olan, basit bir üniversite diplomasının ve bunun beraberinde getirdiği bilgilerin mevcudiyeti değil) entellektüelin
bu araçlara sahip bulunmayan işçi kütleleri jçin kendisini feda etmesi) sınıfı ile bağlarını kopararak bilgi ve tecrübelerini kendisine
yabancı bir sınıfın emrine amade kılmasıdır. Yukarda belirttiğimiz
gibi, "idealizm" dışı, kişisel çıkar endişeleriyle işçi da asını benimsemiş görünen oportunistler mevcut olabilir. Ancak, bu çeşit durumların varlığına rağmen sosyalist partilerde ve işçi hareketleri içinde
çalışan tüm aydınları suçlamak veya şüphe ile karşılamak haksızlık
tır. Onların bertaraf edilmesi halinde işçi hareketinin canlılığından
ve etkinliğinden çok şeyler kaybedeceği muhakkaktır •
51

6. Aydınların işçi hareketine ve sendikacılığa asıl faydaları teorik alandaki çalışmaları ile olmaktadır. Aksiyon ve sınıf mücadelesinin uygulama yönü bakımından birkaç üz eiılellektüelin işçi saflarında yeralışının, entellektüelleri işçilere evdirme) işçilerin gönlünü
kazanma dışında hiçbir pratik faydası olamaz. Buna mukabil) sınıf
51

hareketi bile teknik teşkilat bakmmdan ulaş
üstün seviyeye rağmen, entellektüellerden vazgeçemez. Genel karakterinin esas itibariyle proleter olmasma
ve August Bebel, Ignaz Auer. Johannes Timm, Martin Segrtz,
Adolph von Elm, Otto Hue, v.s. gibi proleter orijine sahip otoriter liderlere sahip bulunmasına rağmen, entellektüelleri bertaraf ettiği takdirde Alman sosyalizminin prestijinin büyük krdmını kaybedeceği iddia edilebilir."
İbid., s. 301.
"Hatta Alman

işçi

mış bulunduğu
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bilincinin gelişebilmesi için gerekli teorik ortamı hazırlamak, "sınıf
mücadelesi' kavramını bilimsel yönden geliştirmek ve bununla
ilgili sloganlar ortaya atmak ve işçi hareketinin siyasi aksiyon
yönü için gerekli strateji ve taktikleri hazırlamak entellektüellerin
görevidir. Kabul etmek gerekir ki, siyasi işçi hareketlerinin gelişmiş
olduğu Batı Avrupa ülkelerinde işçilerin siyasi alanda önemli fonksiyonlar, ifa ettikleri görülmektedir. Gerçekten, işçi sınıfı içinden dahct rafine ve seçkin bir zümre sosyalist partilerin gelişmesinde ve
fonksiyonlarını ifasında önemli roller oynamışlardır. Ne var ki, işçi
hareketinin milletlerarası yönünü hazırlayanlar, onu bir dünya
hareketi olarak gösterenler veya göstermeye çalışanlar entellektüellerdir. Gerçi işçiler sendika ve kooperatiflerfo başında yönetici olarak, sosyalist gazete ve dergilerin neşriyatım idare ederek, v.b. yollarla da önemli roller ifa etmişlerdir. Bu konularda elde ettikleri başarılar da çok defa birçok burjuva teşekkülü için örnek teşkil edecek kadar yüksek olmuştur. Bunun gibi, modern üretim metodları
de-. zihni kapasiteleri en azından belli ölçüde gelişmiş işçilere ihtiyaç
göstermektedir. Ancak sendika ve kooperatiflerin de, siyasi partilerin
de nihayet modern üretim ve dağıtım faaliyetlerinin de entellektüellere, yani resmi ya da gayri resmi ileri bir öğrenim görmüş kimselere ihtiya ı vardır.
İşçi sınıf mm artan refah imkanlarına rağmen öğrenim imkanın
dan hala geniş ölçüde yoksun bulunduğu bir gerçektir. Bugün aydınlarm önemlice bir kısmı yine de iktisadi ve siyasi nüfuza sahip
ınıflardan gelmektedir. Bu sınıfların öğretim ve öğrenim kapı ve
imkanlarını işçi sınıfına
alabildiğine açmaları pek düşünülemez.
Burjuva entelleklüeli siyasi yönden yetişebilmek için gerekli zaman
ve imkanlara sahip olmuştur; yatay e dikey mobiliteye ve maddi
yönden bag1msızlığa sahiptir. Esasen maddi yönden bağımsızlığa
sahip olmasaydı, gerçek anlamda siyasi faaliyetlerde bulunabilmek
imkanlarını da elde edemezdP 2 • BüLün bu sebeplerden ötürü, işçiler,
52

İngiltere'de

Parlamento üyeliğinin uzunca bir müddet bir maaş
olmadan yapılan bir görev oluşu, değil sadece işçilerin
birçok orta sınıf mensuplarının dahi politikaya girmelerini önlemiştir. Politika bu durumda sadece toprak ve rant sahibi aristokrasinin tekelinde kalmıştır . "Chartism'' hareketi geniş ölçüde işçilerin siya:;:;'i alanda temsil edilmelerini temine yönelmiş

karşılığı
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burjuvazi ile bağlarını koparıp kendi davalarını benimseyen ve fikd
ve siyasi alanda kendilerine kıyasla daha üstün imkanlara sahip bu ~
lunan entellektüellere muhtaçdırlar.
7. İşçi partileriyle sendika ve kooperatiflerin yönetiminde, işçi
liderlerin ente1lektüellere ihtiyacı teknik ihtisas isteyen konularda
entellektüellere duyulan ihtiyaca kıyasla daha az olabilir. Bu ikinci
çeşit konularda, mesela hukuki, iktisadi ya da felsefi-siyası yönden
teknik ihtisas isteyen meselelerde yüksek öğrenim yapmış aydınlara
özellikle ihtiyaç vardır. Formel bir yüksek öğrenim görmeden kendi
kendini yetiştirmiş entellektüel tiplerin bu çeşit fonksiyonların ifasında yetersiz kaldıkları sık görülen hallerdir. Değil sadece _günümüzün az gelişmiş ülkelerinde, işçi liderlerinin belirli bir bilgi ve olgunluğa ulaşmış bulundukları Batı dünyasında bile, bu kategorideki
teknikh fonksiyonların ifası için özel ihtisas görmüş elemanlara gerek parti, gerek sendikalarda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çeşitli sendjka-içi fonksiyoner entellektüellerin değerlendirilmesini mıüteakip
fasılda yapacağız. Şimdilik, bu ,kategorideki fonksiyonların daima
ozel ihtisas görmüş entellektüellerin tekelinde kalacağını belirtmekle
yetinebiliriz.
8. Aydınların bizim sınıflaııdırmamızda «devrimci" kategorisine
giren bütün tipleıi, kapitalist düzeni ahlaki bakımdan lasvip etmemekte ve bu düzene karşı az ya da çok ölçüde hasmane bir tavJr
takınmaktadır. Schumpeter'e göre, gerçekte, entellektüellerin husumeti yanısıra, kapitalist mekanizmaya yönelmiş genel bir muhalif
atmosfer mevcuttur ve asıl önemli olan vakıa da budur 5 3 • Bu atmosfer, entellektü.elin husumetinden d e ğil , başka bağımsı z ka naklarda11
doğmaktadır . Ne var ki, kapHalizmin bünyesinden ve kendi mantı
ğından doğan hu hasmane atmosfer entellektüelin üzerinde ç alışa 
cağı bir hammadde teşkil eder. Öte yandan, kapitalizmi saran bu
hasmane genel atmosfer, devlet organlarının da kapitalist çıkarları
sınırlandırıcı bir politika izlemesi sonucunu doğurmaktadır. Birçok

ı

53

bir harekettir. Chartism 1830'ların sonlarında bu maksatla İn
giliz burjuvazisinin işbirliğini ve desteğini sağlamaya çalışmış
tır . Bakınız: M. Beer, A History of British Socialism. Vol. 2,
Landon, George Allen and Unwin Ltd., 1948, s . 113.
Schumpeter, op. cit., s. 153.
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ülkesinde ve hatta A.B.D.'de kamu politikası kapitalist mekagereklerini hesaba katmayı reddedecek ve onun işlemesi
ne ciddi bir engel teşkil edecek kadar ileri gitmektedir. Bunda entellektüellerin de önemli bir rolü olmaktadır. Entellektüeller işçi hareketinde oynadıkları rol kadar direkt olmamakla beraber, kamu politikasına vasıtalı yoldan etki yaparak kapitalist çıkarların sınırlandı
rılması yönünde bir baskı yaratırlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi,
ntellektüe1ler profesyonel politikaya nadiren girerler 54 ve politikada
sorumluluk gerektiren mevkileri daha nadir olarak işgal ederler. EnLE.·llektüelleri özellikle Batı'da daha çok siyasi bürolarda istihdam
Pdilen, parti broşürlerini ve nutuklarını hazırlayan, sekreter ve müsnvir olarak çalışan ve kendi eğilimlerine uygun politikacıların propagandasını yapan kimseler olarak görürüz. Bu gibi yollardan entellektüel grup hemen her alanda ve bu arada özellikle endüstriyel
ilişkiler sistemi ve sendikacılığın şekillenmesinde politikacılann icraatına tesir eder.
nizmanın

9. Çeşitli ülkelerde ve değişik kültürlerde entellektüellerin işçi
rn sendikacılık hareketi bakımından oynadıkları rol nekadar farklı
olursa olsun, fonksiyonlarının daima büyük bir önem taşıdığı muhakkaktır. Onlar işçi hareketinin edebiyatını yapmışlar, bu hareket
için teoriler kurmuşlar, sloganlar ortaya atmışlardır. Aydınlar işçi hareketine bilinç kazandırmışlar ve bunu yaparken de işçi hareketinin
~nlamını değiştirmişlerdir. Bu görevi kendi açılarından ifa ederken
sendika harek tini radikalleştirmişler ve en burjuva karakterli sendika
faaliyetlerine bile ihtilalci bir tarafgirlik aşılamışlardır 55 • (Bu gözlem,
şüphesiz, sendikalarda çalışan, fakat sendika politikasına ve ideolojis ne karışmayan uzman tipi entellektüeJler için geçerli değildir.) Enl -'llektüel olmayan ve daha çok işçi saflarından gelen sendikacılar bu
t.1 rafgirliğe geniş ölçüde mukavemet etmişlerdir. Daha önce de belirttı ğimiz gjbi, işçilikten yetişme liderler, entellektüellere kıyasla daha
54

55

Burada daha çok Batı ülkelerindeki durum ve bu ülkeler için
söz konusu olabilecek daha dar bir entellektüel kavramı kastedilmektedir. Gelişmekte olan diğer ülkelerde ise, biraz daha
geniş açıdan yapılan bir tanım ile, entellektüellerin direkt olarak politikaya girdikleri hallerin çok daha fazla olduğu söylenebilir.
Schumpeter, op. cit., s. 154.
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muhafazakar olmaktadırlar 56 • Ancak, entellektüellere karşı bu davranışın başka sebepleri de mevcuttur. Şöyle ki, işçi entellektüele karşı
-entellektüellerin yüksek statüye ve prestije sahip bulundukları kültürlerde bile- bir çeşit şüphe ve güvensizlik duyar. Böyle olmasa dahi, kendisiyle aydın arasında çok kere kapatılması imkansız bir mesafenin farkına varır. İşçiye sahip çıkmak ve entellektüel olmayan liderlerle rekabet edebilmek için entellektüel onların katlanmak zorunda olmadıkları güçlüklere katlanmak zorundadır. Resmi otoriteden mahrum bulunduğu ve işçi meselelerine karışmaması hususunda
devamlı olarak ikaz edildiği için, işçinin sadakatini kazanmak, ona
hoş görünmek, bazı vaadlerde bulunmak, gerekirse azınlık grupları
nı desteklemek ve kendisini daima itaate hazır göstermek mecburiyetindedir. Diğer bir deyişle, eski devirlerde selefi durumunda bulunan entellektüeller, kendilerini koruyan prenslere, hükümdarlara ve
kapitalizmin gelişmeye başlamasından sonra anonim bir varlık olan
burjuva kamu oyuna karşı nasıl tavizkar davranmışlar ve hoşa gitmeye çalışmışlarsa, o da şimdi işçi sınıfına karşı aynı şekilde davranmak, gerektiğinde tavizler vermek zorunda kalmaktadır. Böylece,
kendisiyle işçi sınıfı arasında bir özdeşlik kuran ve özellikle "radikal"
bir ideolojinin temsilciliğini yapan aydınlar, bir yandan koptukları
sosyal sınıfa karşı yabancılaşmakta ve çok kere bunun katlanılması
güç meşakkatlerine maruz kalmakta, öte yandan da dertlerini paylaşmak istedikleri sınıfın güvenini tam manasiyle kazanamamakta,
bunun doğurduğu psikolojik baskıdan kurtulmak için çeşitli fedakarlıklarda ve tavizlerde bulunmak zorunda kalmaktadırlar. Bununla
beraber, işçilerin güvenini kazanıp siyasi işçi partilerinde veya sendikalarda liderlik durumunu elde eden entellektüellerin eskiden bağ
landıkları ideallere ve demokratik prensiplere sırt çevirdikleri de
sık görülen hallerdendir. Öte yandan, işçilikten yetişme liderlerin
daima daha idealist ve işçi sınıfının değerlerine bağlı kalacakları da
iddia edilemez. Daha önce de belirttiğimiz gibi, liderlik mevkiine
yükselen birçok işçide süratli bir burjuvalaşma egilimine tarih boyunca çok sık rastlanmıştır. "Sendika-içi demokrasi" ve entellektüellerin bu alandaki rollerine değineceğimiz müteakip fasılda, bu konu üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde duracağız.

56

Yukarıda

ss. 155-)157'ye

bakınız.
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Sosyalist işçi - partilerindeki burjuva unsurları ne
zorla yokedilebilirler, ne de parti kongrelerinde alınan kararlarla bertaraf edilebilirler; onlar işçi hareketinin tamamlayıcı unsurlarındırlar ve mevcudiyetlerini
şu veya
bu şekilde haklı göstermeye çalışmak gerekmez. Sınıf şuu
runa sahip bir proletarya olmadan nasıl bir işçi hareketinin varlığı düşünülemezse, aynı şekilde burjuvaziden kopmuş unsurlara sahip bulunmayan bir işçi hareketinin varlığı da düşünülemez. Bu görüş, herşeyden önce, işçi hareketinin başlangıç safhaları için kesin bir gerçeğin ifadesidir; ancak bugünkü şekliyle işçi hareketi için de geçerlidir57.

Oysa, Schumpeter entellektüellerin işçi hareketi için taşıdıkları
önemi kabul etmekle beraber, oynad1kları rolü Michels kadar hayati
telakki etmez görünmektedir. Bu düşünüre göre, gerçekte önemli
olan kapitalizmi saran muhalif atmosfeıdir. Entellektüelin yaptığı,
kapitalizmin bu zaafmdan faydalamp işçi hareketinin edebiyatını
yapmak. ona uygun sloganlar yaratmak, teşkilatlandırmak ve nihayet
tali olarak bir ilave bulunmaktır'> . Schumpeter'e göre, kapitalizmin mantığı gereği esasen doğacak olan i çi hareketine ve sınıf bilincine aydınlar olsa olsa yeni bir hız veya şekil verebilirler. Hareket
aslında entellektüellerin etkisinden bağımsız olarak doğar ve gelişir.
Bize göre, her iki görüş de belirli şartlar altında ve belirli toplumlara göre geçerlidir. Entellektüellerin Batı ülkelerinde işçi hareketlerinin ve özellikle endüstriyel ilişkiler sistemi ile sendikacılığ,m
ilk doğuş ve gelişme yıllarında çok önemli fonksiyonlar ifa ettikleri
bir gerçektir. Sonuç olarak her ülkenin kültürel şartlarına ve tarih!
gelişimine göre değişen dozlarda olmak üzere, ortaya entelleklüellerin yokluğu halinde doğacak durumdan daha değişik bir endüstri}el ilişkiler sistemi ve sendikacılık çıkmıştır. Bu konuda Schurnpeter'in görüşü daha geçerli görünmektedir. Öte yandan, bugün az
gelişmiş kategorisine sokulan çoğu ülkeler, henüz Batı'daki anlamda

57

58

Michels, Political Parties, op. cit., ss. 303 - 304.
Schumpeter, op. cit., s. 153.
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tızunca bir sanayileşme tecrübesini geçirmeden kendilerine özgü bir
endüstriyel ilişkiler sistemi ve işçi hareketi yaratmak yolundadırlar.
Bu memleketlerde, gerek Batı'ya ait çeşitli model ve kurumları aynen ithal etmek, gerek milli kültürün özelliklerini dikkate alarak o
memleketlerin şartlarına uygun uygulama tarzları ve sistemler kurmak hususunda entellektüeller çok önemli fonksiyonlar ifa etmektedirler5ıı. Bu vakıa, gelişmekte olan ülkelerdeki endüstriyel ilişkiler
sistemlerinin ve sendikacılığın teşekkül ve gelişmesi bakımından
özellikle önemlidir. Kaldı ki, aşağıda da belirteceğimiz gibi, bu ülkelerin çoğunda belirli nedenlerden ötürü sendikaların liderlik mevkileri bile, işçilikten yetişmiş kiµıseler tarafından değil, aydınlar tarafından işgal edilmektedir. Böyle olunca, entellektüel zümrenin bugün gelişmekte olan ülkelerdeki endüstriyel ilişkilerin ve sendikacılı
ğın teşekkül ve gelişmesinde, Batı'da entellektüellerin oynadığ.ı role kıyasla daha önemli fonksiyonlar ifa ettiklerini ifade edebiliriz.
Michels'in görüşleri, hernekadar Avvrupa memleketlerindeki tecrübelere dayanılarak ortaya atılmış bulunuyorsa da, entellektüellere
ön planda yerveren ifadesiyle, daha çok bugünkü az gelişmiş ülkelerin bünyesine uyar görünmektedir.

5.

Başhca Gelişmiş Batı Ülkelerinde İşçi Hareketleri
Bakımından Önem Taşıyan Entellektüel Akımlar

Bu incelememizde belirli entellektüel isimler üzerinde ayrı ayrı
durmuyoruz. Gerek özel olarak sendikacıhk, gerek siyasi bilimler,
ekonomi ve benzeri sosyal bilimler literatüründe konumuza giren
entellektüellerle ilgili birçok somut örneğe rastlanabileceği gibi,
münferit entellektüellerin hayat hikayelerini, düşüncelerini ve eserlerini ele alan biografilerden de faydalanılabilir 60 • Burada sadece
aydınların işçi hareketi ve sendikac1lık bakımından oynadıkları rol59

60

2. ci fasılda "yabancr modellerden aynen ithal ve adasptasyon"
meselesiyle, "milli kültürel şartlara uygunluk hususunun gerçe}:ç.leştirilmesi" noktalarına temas etmiş ve ikinci noktanın tatbikatta belirli nedenlerle pek söz konusu olmadığını belirtmiştik.
Yukarıda s.:>. 59 - 6l'e bakınız.
Bu konuda şu eserde toplu ve kıymetli bilgiler bulmak mümkündür: Lewis -A. Coser, Men of Ideas, A Sociologist's View,
New York: The Free P.ress, 1965, 374 ss . ...
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leri nisbeten soyut bir kademede ve bazı genellemeler yaparak değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunun gibi, çeşitli düşünürler tarafından
geliştirilen doktrin ve fikir akımları konumuzu ilgidlendirseler dahi
ayrı ayrı ele alınıp incelenmemekte, bunlara ancak entellektüellerin
rolleri ile ilgili genellemelerimizin gerektirdiği oranda atıfta bulunulmaktadır.

1. Burada sadece çeşitli gelişmiş Batı ülkelerindeki durumu
ana hatlariyle özetlemeye çalışacağız. Önce şöyle bir genelleme yapabiliriz. Entellektüeller, gerek Kara Avrupa'smda, gerek İngiltere
ve hatta A.B.D.'de işçi hareketinin daha çok siyası yönüne ilgi göstermişler, sendikacılıkla pek meşgul olmamışlardır 61 . Ancak, bu ifademiz bizim "radikal" entellektüeller dediğimiz kategori için doğ
rudur. "İlerici" (reformist, A.B.D.'de yaygın terminolojiye göre "liberal'') entellektüeller işçi hareketinin sendikacılık yöniyle radikallere nisbeten daha fazla meşgul olmuşlardır. (Yine, hemen belirtelim
ki, bu genelleme daha çok Avrupa ve kısmen de A.B.D. için geçerlidir. Daha sonra belirteceğimiz sebeplerle, günümüzün az gelişmiş
memleketlerinin çoğunda siyası fonksiyonları ağır basan çeşitli
sendikacılık tipleri hakim bulunmakta ve bu ülkelerde radikal entellektüeller de gerek sendika liderleri olarak, gerek sendikacılığın
dışından sendika hareketine fiilen katılmakta ve tesir etmektedirler.)
2. Öte yandan konumuz ile ilgili olarak şöyle bir genelleme
daha yapabiliriz : Radikal entellektüellerin önderliğindeki siyası
işçi hareketleri Kara Arupa'sında A.B.D.'ne nazaran daha fazla olnmşlur. Neticede Avrupa.da siyası yönü ağır basan bir işçi ve sendika hareketi öz konusu olurken, A.B.D.'de ekonomik yönü çok
daha fazla ağır basan bir hareket ortaya çıkmıştH. İngiltere ve İs
kandinav ülkeleri ise ekonomik yönü yine ağır basan bir işçi hareketine sahip olmakla beraber, reformist ve "ilerici" karakterli bir
sosyalizme yönelmiş siyası fonksiyonlara da yervermişlerdir.
3.

Burada başlıca entellektüel fikir akımlanm şöylece sınıf

landırabiliriz : Çeşitli şekilleriyle ütopik sosyalistler,

İngiltere'de

ünlü bir kooperatifçi sosyalist olarak büyük bir etki yapan Robert
61

Bu meseleyi Tannenbaum, bir eserinde incelemektedir. Bakınız:
Frank Tanrıenbaum, A Philosophy of Labor, New York; Alfred
A. Knopf, 1962, özellikle 2. ci fasıl.
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Owen (1771 - 1856) istisna edilmek kaydiyle, radikal sosyalizmin
bir çeşit öncülüğünü yapmışlardır. Önemli simalarından birini Bakunin'in teşkil ettiği anarşizm; Sorel'in en önemli yönlerini geliştir
diği sendikalizm ve nihayet (Sovyet Rusya'da başlayan komünist
tatbikatiyle) Marksist sosyalizm, radikal hareketlerin başlıcalarım
teşkil etmektedir. Bunların dışında, Robert Owen'ın kooperatifçiliğe önem veren ve işçinin daha yüksek bir ekonomik standarda ulaş
tırılmasını öngören sosyalizmi; sosyal katoliklik şeklin<le olsun, sosyal protestanlık şeklinde olsun, hıristiyan değerlerini ekonomik düzene uygulamak suretiyle ''sosyal kurtuluş"u gerçekleştirmeye çalışan Hıristiyan sosyalizmi; İngiltere'de doğan ve öncüleri Alfred
R. Orage, S. G. Hobson ve G. D. H. Cole gibi düşünürler olan,
tedrid ve sulhcü metodları benimseyip ihtilalci direkt aksiyonu
reddeden "guild" sosyalizmi; yine İngiltere'nin tedrid ve demokratik sosyalizminin temelini teşkil eden ve başlıca entellektüel simalarını Sidney ve Beatrice Webb ve George Bernard Shaw'ın
teşkil ettiği Fabian sosyalizmi ve nihayet Fabian sosyalizminin Almanya'daki benzeri olan ve öncülüğü Edward Bernstein tarafın
dan yapılan ıevizyonizm akımı, radikal hareketlerden geniş ölçüde ayrılan ve "ilerici" entellektüeller tarafından temsil edilen fikir
sistemleridir62 •

4. Gerek radikal akımlar, gerek bizim deyimimizle ilerici-reformist fikir hareketleri Avrupa'da doğmuş ve gelişmişler ve genellikle işçi hareketlerinin siyasi yönünü teşkil etmişlerdir. A.B.D.'de
bu çeşit siyasi ve ideolojik akımların doğmadığı dikkati çekmektedir. Bununla beraber, Avrupa'da doğan ve gelişen radikal ve reformist fikir akımlarının Amerikan işçi hareketi üzerinde zaman zaman etkileri görülmüştür:
hareketi, yaklaşık olarak 1870 ila 1920
iki fikir akımının etkisinde kalmıştı. Bunlardan ilki kıt'a Avrupasından geliyor ve sendikacılıkla
Amerikan

işçi

arasında, başlıca

62

Bütün bu fikir akımları hakkında yazılmış geniş bir literatür
mevcuttur. Bu konuda kıymetli ve toplu bilgileri şu eserden elde etmek de mümkündür: J. Salwyn Schapiro, Movements of
Social Dissent in MP<lern Europe, Princeton, N. J.: D. Vaan
Nostrand Co., Inc., 1962, ss. 1 - 84.
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ilgili fikirlerle karışık, radikal s·osyalist ve Marksist tonlar ihtiva ediyordu. Sendikalizm de varlığını hissettirmiş
ve Milletlerarası Dünya İşçileri (I W W, Wooblie.5) 'nin
programına dahil olmuştu. I W W Amerikan sendikaCllık
tarihinde önemli bir rol oynamışsa da, 1923 yılından veya
yaklaşık olarak o tarihlerden itibaren önemli bir etken olmaktan çıkmıştır. İkinci fikir akımı İngiltere'den gelmiş
ti. İngiltere'de daha 1870'de "saf" bir sendikacılık şekli
ihdas edilmiş ve sağlam temeller üzerine oturtulmuştur.
İngiliz İşçi Partisi'nin bu tarihden birçok yıllar sonra doğ
duğunu ve sosyalist bir programa da ancak 1918 yılında
yer verdiğini hatırlamalıyız. O tarihte bile İngiliz sosyalizmi reformist ve tekamülcü (gradualist) bir karakter taşımış ve Avrupa''daki daha radikal (ve ekseriya ihtilal fikrine yakın) so'syalist hareketlerin toplumda gerçekleştir
meyi tasarladkları radikal değişmeleri uygulamayı hiçbir
zaman düşünmemiştir 6 3.

Bu iki fikir akımı arasındaki mücadele Amerikan sendikacılı
bir müddet hakim olmuş'64 , neticede Samuel Gompers'in benimsediği ekonomik-mesleki yönü hakim pragmatik sendikacılık
A.B.D.'de başarı kazanmış ve sağlam temeller üzerine oturtulmuş
tur. Şüphesiz, sendikacılığm ekonomik ve mesleki fonksiyonlarına
önem verenlerin A.B.D.'de başarı kazanmalarını mümkün kılan belirli sebepler mevcuttur 6 :1 . Daha önce, her ülkenin sosyo-kültiirel
ğında

Bruce H. Millen, "Gelişen Ülkelerde Sendikalar ve Siyaset"',
Sosyal Siyaset Konferanslan, 19. cu Kitap, 1968, s. 5.
64 O tarihlerde yıllık A F L kongrelerine gelen delegelerin birçoğu tanınmış sosyalistlerdi. Ayrıca, sosyalizm, Eugene Debs'in
ş ahsında kuvvetli bir destek bulmuştur. Debs, Amerika'nın sendika ve politika hayatında yeralan renkli şahsiyet'lerden birisidir. Yine, Amerikan işçi hareketinde önemli bir sosyalist sima
olarak Daniel De Leon'u zikretmemiz gerekir. Bunlar için, bakınız: Henry Pelling, American La.bor, Chicago and London :
The University of Chicago Press, 1960, ss. 90, 94 - 95, 110 - 112,
134 - 116, 223.
65 Bu sebeplerden birisi A.B .D. 'de halk oyunun büyük bir kesiminin özel mülkiyet haklarına saygı duyması ve bu hakların korunması gerektiğine inanmasıydı. Bu inanç toplumun özelliklerinden birini teşkil etmekte ve Amerika'da doğan nesiller kadar göçmenler tarafından da paylaşılmaktaydı. İkinci bir sebep,
ekonomik refah ve gelişmenin Amerikan tarihinin büyük kıs63
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şartlarının belirli fikir akımlarının ve sistemlerin benimsenmesi

hu-

susunda tayin edici bir rol oynadığına değinmiştik. Fransa ve İtal
ya gibi ülkelerin şartları nasıl sendikalizmin ve radikal solcu akım
ların doğup yerleşebilmesi için uygun imkanlar taşımışsa, A.B.D_'nin şartlarının da daha çok mesleki-ekonomik yönü hakim bir işçi
hareketine müsait bulunduğu muhakkaktır. Bu değişik sosyo-kültürel şartlar dolayısiyle Amerikan işçi hareketi daha çok "ilerici-reformist" entellektüellerin faaliyette bulunabilmelerine imkan verirken, Kara Avrupa'srnda genellikle radikal entellektüellere geniş
çapta faaliyet imkanı veren bir kültürel ortamın varlığı söz konusu
olmuştur. Yine, bu sebeplerle, A.B.D.'de "ideolojik uygunluk - consensus"un yaratılması daha kolaylıkla mümkün olduğu halde, hiç
olmazsa Kara Avrupa'smda bu konuda çeşitli güçlük ve engellerie karşılaşılmıştır.
Amerikan entellektüellerinin büyük bfr kısmı (ki bunların
da "ilerici - reformist" entellektüellerden meydana gelmektedir) 1930'larda ve 1940'larda sendika hareketiyle geniş çapta
5.

çoğunluğu

mına

hakim oluşudur. Öyle ki. devamlı olarak yükselen bir
hayat standardı, çok çalışma arzusunu gösterenler için daima
açık imkanlar sağlamıştır. Bu sayede işverenler de işçilerin taleplerini nisbeten daha kolay yerine getirmek imkanlarını bulmuşlardır. Üçüncü olarak, Amerikan siyasi sisteminin özelliklerini kaydedebiliriz. "Gerçekten, Amerikan siyasi sistemi yeter
derecede sıhhatli ve açık bir sistemdi ve halkdan gelen çeşitli
talepleri karşılayacak yeterlikte etkinliğe sahipti. Öyle ki, bu
siyasi Sİ.3temi radikal bir değişmeye tabi tutma avazeleri kısa
zamanda kesilip kayboldular." Bu fikir akımlarının sınırlı ölçüde de olsa etkisinde kalan siyasi partiler, çeşitli reform programlarını benimsemişlerdir. Roosevelt'in New Deal programı
çerçevesinde işçi - işveren ilişkileri ve sendikacılık alanında kanun yeliyle ve tatbikatta birçok gelişmeler sağlanmıştır.
Daha önemli olan, dördüncü bir faktör de, A.B.D.'deki sosyal mobilitenin yüksekliğidir. Yüksek mobilite, rijid bir .3osyal
tabakalaşmanın gelişmesini ve sosyal sistem içinde gelişmeyi
yavaşlatacak sun'i engellerin teessüsünü engellemiştir. Oysa, herkese eşit eğitim, oy hakkı ve iktisadi imkanlar sağlanması Avrupa'nın ileri derecede tabakalaşmış sosyal bünyesinden kopup
gelen avazelerdi ve kıt'a üzerinde ihtilalci bir mahiyet taşıyan
siyasi hareketlerde sosyal şikayet ve tatminsizliklerin büyük bir
kısmını teşkil ediyordu. Bakınız : Millen, op. cit., ss. 7 - 8.
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işbirliği yapm1şlard1r. Bu eğilim, Neufeld'in de belirttiği gibi, Amerikan sendikacıl1ğının bünyesi ve gelenekleri dikkate alındığında
istisnai bir durum teşkil etmektedirt1 6 • Gerçekte (sendikalarda çalı
şan fonksiyon r aydınlar dışında), mesleki-iktisadi yönünün hakim
oiuşiyle dikkati çeken Amerikan işçi hareketi, entellektüellerin iş
birliğini herhangi bir önemli ölçüde talep etmediği gibi, entellektüeller de böyle dar gayeli bir harekete ilgi göstermemişlerdir. Ancak, 193C'larda ve 1940'1arda gerek Roosevelt'in New Deal programı çerçevesinde sendikacılık alanında mevzuat Ye uygulama bakanından büyük değişme ve yeniliklerin meydana gelişi, gerek
-\ F L sendikalarının dar sınırlı mesleki sendikacılığına karşılık
C l O mm aynı zamanda reform ve topluma yeniden şekil verme
iddialariyle ortaya çıkışı, aydınları sendikalarla işbirliği yapmaya
scvketmiştir. Ne var ki, bu yakınlık esas itibariyle C I O'ya ve bu
teşekküle bağlı sendikalara inhisar etmiştir. Zamanla C I O da sendikacılık felsefesi bakımından A F L'ye benzer hale geldikçe, entellektüeller hayal kırıklığına uğramışlar ve senc;likacılıkla bağla
nnı koparıp kendilerine toplumu etkiliyebilecekleri başka kurum
,.e fonksiyonlar aramaya başlamışlardır. Aydınlar bizatihi işçilere
ve sendika liderlerine kıyasla sendikaların fonksiyonlarını daha geniş ve daha yül sek bir kademede görmek istediklerinden böyle bir
sonucun doğması esasen kaçmılmaz bulunuyordu. Bugün entellektüeller global anlamda kamu çıkarlarınm koruyucusu olma fonksiyonunu yüklenmek suretiyle A.B.D.'deki bağımsız durumlarım tekrar elde elmişlerdir 6 '. Şüphesiz entellektüellerin endikacılığa ta-

66

67

Maurice F . Neufeld, "The Historical Relationship o( Liberals and
Intellectuals to Organized Labor jn the United States", New
York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell
University, Ithaca, N.Y., 1963 (Reprint series, no. 145), ss. 115-128.
Bugün A.B .D .' de entellektüeller daha çok toplumun bütününü
ilgilendiren siyasi ve sosyo - ek·onomik konularla ilgilenmektedirler. Irk tefriki meselesi, yoksulluğa karşı savaş, A.B.D.'nin
Vietnam Savaşı politikası, v.b. gibi konular bunlar arasında zikredilebilir.
George Strauss, akademisyenlerin işçi hareketine 1930'larda
ve 1940'larda olduğu kadar ilgi göstermediklerini kabul etmekle
beraber, entellektüellerin yine de işçilerin desteğine muhtaç bulunduklarını, çünkü amaçlarının büyük bir kısmının bu destek
olmaksızın hiçbir gerçekleşme şansına sahip bulunmadığını ifa-
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nıamen sırt çevirdikleri iddia edilemez. Bir sosyal reform arac1
olarak aydınların sendikalara ala.kasında bir azalma olmuştur. Fakat, özellikle akademisyenlerin endüstriyel ilişkiler sisteminin çeşit
li yönlerine olan ilgi ve katkılan, daha çol teknik ihtisas ist~yen
alanlara kaymak suretiyle artmaktadır. Bu trend, bütün gelişmiş
ülkelerdeki artan üniversite-sendika işbirliğine de paraleldir.

6.

"İlerici" entellektüellerin yeraldığı çeşitli hareketler sen-

dikacılığa

ilgi göstermişler, mevcut düzenin değiştirilmesi ve düzeltilmesi hususunda sendikalardan ve toplu pazarlıktan faydalanılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Hıristiyan sosyalizmin, "refah devleti" kavramı ve kapitalist sanayiin tehlikelerine karşı ileri
~ürdüğü toplu pazarlık hakkı, sendika kurma hakkı, işçilerin işlet
me yönetimine ve mülkiyetine katılma hakkı nevinden çare ve tedbirlerle, gerek modern sosyal siyasetin, gerek çeşitli endüstriyel iliş
kiler sistemlerinin gelişmesinde küçümsenemeyecek etkileri olmuş
tur. Gerçekte ne zaman bir sosyal mesele doğmuşsa kiliseye mensup ntellektüeller seslerini daima yükseltmiş, görüşlerini belirtmiş
lerdir.
Guild sosyalizmi de tedrici ve sülhcü rnelodları benimseyip ihtilalci direkt aksiyonu reddetmesi bakımından radikal değil, "ilerici'' bir karakter taşımaktadır. Öte yandan, bu sosyalizm akımının
geniş ölçüde sendikalara dayanması önemli bir özelliğini teşkil etmektedir6 .
Batı Avrupa'daki bütün sosyal protesto hareketleri içinde en etkilisi şüphesiz ki, "ilerici" karakteriyle İngiltere'nin Fabian sosya-

de etmektedir. Ancak, yazar,

68

sendikaların

da entellektüellerin
entellektüellerin ancak
bu takdirde sendikalara bir yakınlık duyabileceklerini belirtmektedir. Bakınız: George Strauss, ''Labor and the Academicians", Proceedings of thıe IRRA, Sixteenth Annual Meeting,
Boston, Massachusetts, Deceınber, 27 - 28, 1963, s. 244.
Ancak belirtmek gerekir ki, Guild sosyalizminin sendikacılıktan
ve toplu pazarlıktan beklediği fonksiyonlar, Batılı anlamda kapitalist bir ortamda sendikaların ifa ettiği fonksiyonları aşmaktadır.
Gerçekte, Guild sosyalizmi tedricen de olsa toplu pazarlık ve
yönetime iştirak gibi metodlarla işveren sınıfının ilgasını ve yerine kendisine özgü bir sosyalizmin kurulmasını öngörmektedir.
de ğe rlerine saygı duymaları

gerektiğini,
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lizmi olmuştur. Bu husus, Fabian sosyalizminin İngiliz İşçi Partisiyle olan yakın ilişkisiyle de açıkça ortaya çıkmaktadır. 1900'lerde,
İngiltere'nin halen ıki ana partisinden biri olan İşçi Partisi'nin kurulmasına yol açan harekette Fabian lar önemli bir rol oynamJşlar
dır. İngiltere'de İşçi Partisiyle sendikalar arasında işbirliğine ve
karşılıklı anlayışa dayanan ilişkiler dikkate alınırsa, Fabian entellektüellerinin aynı zamanda sendikacılık üzerinde yaptıkları etki
daha iyi anlaşılır. Bu arada Fabian sosyalizminin önderlerinden Sidney ve Beatrice Webb'in sendikacılık alanında yaptıkları kıymetli
araştırmalar da zikredilmelidir 69 .
Uunun gibi, Almanya'da Edward Bernstein'iıı önderliğindeki
n=•vizyonizm akımı birçok bakımlardan Fabian Sosyalizminin Almanya'daki version'unu teşkil etmektedir. Kari Kautsky gibi radikal
bir sosyalistin şiddetli hücumlarma uğramış olmasına rağmen, re,·jzyonist akım, özellikle 1949'dan sonraki devrede Sosyal Demokrat
Partinin politikasına geniş ölçüde etki yapmış Ye partinin radikal
Marksizm'den sapması hususunda önemli bir rol oynamıştır. Alman
sendikacılığının 2. ci Dünya Harbinden sonra gerek yapı, gerek
fonksiyonlar bakımından aldrığı yeni şekilde ve politik akımların
dışında kalma kararında, herhalde Marksist sosyalizmin realiteler
karşısında kendi doğduğu ülkede yenilgiye uğrayışının da etkisi olmuştur70.

ı.

Diğer taraftan, "radikal'' entelleklüeller olarak lanıdığı
Marksist sosyalistler, anarşisller ve sendikalistler işçi hareketinin sendikacılık yönüne "ilerici" ente1lektüe1lerin bakış açısından
bakmamışlardır. Onlar daha çok işçi har ketinin siyasi yöniyle meşımz

69
70

Bakınız:

Sidney Webb and Beatrice Webb, History of Trade
Unionism, Landon, New York: Longmans, Green, 1894, 558 ss.
Bernstein, orta -sınıfın Marks'ın iddia ettiği gibi ortadan kalkmadığını, sadece şekil değiştirdiğini, küçük esnafdan, küçük hisse senedi sahiplerine, idarecilere, nezaretçilere ve teknisyenlere
dönüştüğünü iddia etmiştir. Proletaryanın içinde bulunduğlu şart
ların ve sefaletin de gittikçe artacağı şeklinde Marks tarafın
dan ortaya atılan iddia doğru çıkmamıştır. Aksine, "işçinin yaşama standardı, artan servet istihsali, sendikaların gücü ve demokratik devletlerce girişilen reformlar sayesinde yükselmiş
tir." Bakınız : Schapiro, op. citı., s. 78.
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gul olmuşlar, sendikacılıkla meşgul oldukları hallerde de bunu radikal-siy.asi görüşlerini gerçekleştirmek amaciyle yapmışlardır. Frank
Tannenbaum entellektüellerin sendika hareketine faydadan çok zarar verdiklerini, sendikalara dost görünen birçok aydının gerçekte
sendikaların en büyük düşmanı olduklarını belirtirken, esas itibarriyle "radikal' entellektüelleri kastetmektedir 71 . Düşünüre göre, gerek sosyalistler ve komünistler, greek anarşistler ve sendikalistler,
i~çilerden doğan gerçekçi ve saf sendikacılığın mantığını ve değe
rini bir türlü anlayamamışlar veya anlamak istememişler, onu kendi amaçlarının gerçekleşmesini önleyen bir engel olarak görmüşler
dir. Radikal entellektüeller ihtilalci gayelerin gerçekleştirilebilmesi
ic;'in sendikaların ele geçirilmesi gereğini öne sürmüşlerdir ve hala
da bu görüşlerinde ısrar etmektedirler. Onlara göre, sendika liderleri artık "petty" burjuvaziye mensup olmuş, işçi sımfını doğru yoldan saptuan ve bu sınıfa ihanet eden kimselerdir. Önderliğini Sof€! gibi bir düşünürün yaptığı sendikalizm hareketi dahi, sendikaları ancak gelecekte kurulmak istenen düzen için bir araç olarak
görmüştür. "İhtilalciler sendikaların bütün bir toplumu etkileyebilen, onun çehresini değiştiren müesseseler olduklarını hiç anlayamamışlardır ve hala da anlayamamakt~dırlar." Gerçekten, sendikaların özellikle rutin ve teknik teferruatla iştigali gerektiren yönleri,
"sınıfsız bir toplum', "anarşik-komünist bir toplum"
ve "proletarya diktatörlüğü" kurmak isteyen ve bu gayeyle geniş planlar yapnn radikal ente1lektüellerce küçüınsenmektedir 7 '.! •
.Sendikalar karşısında takındıkları ta ırların ilerici" (reformist)
entelJektüellere kıyasla bir hayli farklı olduğuna rağmen, "radikal"
entellekti.iellcr de işçi hareketinin siyası yönü yanısıra sendikacılık
yönünü bir hayli etkilemişlerdir . Sendikalizm akımı özeJlikle Fran-

71
72

Bakınız

: Tannenbaum, op. cit., .:;s. 79 - 80, 83, 90 - 91.
ekonomik yönü kuvvetli sendikalara mukavemet edenler sadece radikal entellektüeller değildir. İşveren çevrelerini ve
çıkarlarını temsil eden, çok defa iktidardaki gruplara mensup
olan "muhafazakar" entellektüeller de bu çeşit sendikacılığa şüp
hesiz başka sebeplerle mukavemet etmişlerdir . Öte yandan, gerek muhafazakar, gerek Marksist iktisatçılar sermaye birikimini ve ekonomik kalkınmayı engellediği iddiasiyle bu çeşit ·.:;endikacılığı yine reddetmişlerdir.
Şüphesiz
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sız ve İtalyan sendikacılığını geniş ölçüde etkilemiş ve bu ülkelerdeki sendikalar üzerinde bugün dahi devam eden izler bırakmıştır.
Mesela, Fransa'da ortalama işçi gelirlerinde 1950'lerden bu yana
önemli artışlar kaydedilmesine ve toplu pazarlığın etkinliğinin artmasına rağmen, bu ülkenin en büyük işçi konfederasyonu olan C
G T'de komünist, anarşist ve sendikalist fikirler hala hakim gelenekler olarak yaşamakta ve "consensus"un sağlanmasını güçleştir
mektedir. Dolayısiyle, "radikal" entellektüellerin, (Fransız ferdiyetçiliği, tenkit geleneği, işverenlerin ve devletin sendikalara karşı
uzun müddet devam eden olumsuz davranışları gibi sosyo-kültürel
faktörlerin de geniş ölçüde müsait imkanlar taşıması nedeniyle), siyasi yoldan sendikaların felsefe ve eylemleri üzerinde önemli etkileri olmuştur diyebiliriz. "İhtilalci" entellektüel gelenek, böylece,
işçi hareketinin en muhafazakar yönünü teşkil eden sendikacılığın
bile çehresini değiştiren tesirler yapmıştır.

8. Bütün bu önemli entellektüel akımlarda yeralan şahsiyet
ler, mesleki bağları ya da çalıştıkları alanlar bakımından sınıflan
dırılabilirler. Bunların büyükçe bir kısmının zamanlarında entellektüel faaliyette bulunmalarını mümkün kılacak maddi imkanlara
sahip serbest yazarlar ve düşünürler oldukları muhakkaktır. Aralarında, özellikle İngiltere'de olduğu gibi politikacı enteUektüel
olarak sosyal meseleye ve sendikacılığa parlamento içinden mevzuat yoliyle tesir edenler mevcut olduğu gibi, Robert Owen gibi fabrika işçiliğinden işverenliğe yükselmiş şahsiyetler ve nihayet akademisyenler de mevcuttur. Bu sonuncu grubun, daha çok bilimsel
formasyonları ve üniversiteler gibi nisbeten bağımsız teşekküllere
mensup oluşları yanısıra çoğunlukla "ilerici" (reformist, A.B.D.'de
liberal) entellektüeller kategorisine dahil olduklarını görmekteyiz 73 •

73

Almanya'da aslında sosyal reform taraftarı olmadan ötede aşı
rı hiçbir solcu yönleri bulunmayan birçok üniversite prefosörü
muhafazakar çevreler tarafından "kürsü sosyalistleri" olarak
nitelenmişlerdir. Bu konuda bir işveren ve aynı zamanda muhafazakar entellektüel olan Treitschke'nin ithamları ve bu ithamlara Profesör Schomeller'in verdiği cevap (Antwort) zikre
değer.
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6.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Entellektüellerin İşçi Ha-

reketlerindeki Mevki ve Rolleri
Entellektüellerin ondokuzuncu asırdan bu yana en önemli fonkbirisi, milliyetçilik fikirlerine ve hareketlerine öncülük etmeleıi olmuştur • Ondokuzuncu asırda Avrupa'da dikkati çeken bu özellik, günümüzde Asya ve Afrika'da söz konusu olmaktadır. Bazı durumlarda sanayi ve tarım işçilerini milli bir kültür
etrafında ve geniş bir kütle olarak teşkilatlandırıp milli bir
mücadele vermek isteyen ve bu alanda çatışan çeşitli menfaatlerle ve
güçlüklerle karşılaşan entellektüeller, neticede milliyetçilik meselesini ancak sosyalist bir toplumun halledebileceği görüşünü savunmaktadırlar. Bu gibi ülkelerde milH kurtuluş hareketlerine önderlik
eden entellektüel liderleri genellikle birçok modern teşekküllerin
ve bu arada sendikaların başında görmekteyiz. Birçok Afrika ve
Asya ülkesinde gördüğümüz gibi, sendika hareketi ülkenin milli
kurtuluş mücadelesine fiilen katılmakta, bağımsızlık kazanılıp milll- devlet kurulduktan sonra, gerek sendikalar, gerek onlarm başın
daki entellektüel liderler ülkenin siyasi yönetiminde ve siyasi organlarında çok önemli roller oynamaktadırlar. Denilebilir ki, Shils'
in bahsettiği entellektüel fonksi yonlardan "siyasi roller oynama"
fonksiyonu, ondokuzuncu yüzyıldaki şeklinden bir hayli farklı bir
biçimde, günümüzün " yeni gelişmekte olan" ülkelerinde söz konusu olmaktadır. (Türkiye, entellektüellerin, sendika lideri olarak
önemli siyasi roller oynama geleneğine bir istisna teşkil etmektedir.
Bunun sebeplerine ve sonuçlarına ilerde değineceğiz.) Şimdi, entellektüellerin Afrika ve Asya'mn bugünkü az gelişmiş ülkelerinin
birçoğunda sendikalar yoliyle ve sendikalar içinden önemli fonksiyonlar ifa edişlerinin sebeplerini araştıralım. (Bu yaklaşım, kısm en
entellektüelleri sendikalar jçinde incel eyeceğimi z müteakip faslın
siyonlarından

74

74

" Yabancı hakimiyetine karşı kütlevi milliyetçi reaksiyonun daima önemli bir rol oynamış bulunmasına rağmen, milliyetçi siyasi hareketlerin iktidar mücadelesi, fikirleri şekillendirmek, bu
fikirleri genişleyen kütlelere yaymak ve kütlelerin harekete geçmesini sağlamak gayesiyle entellektüel liderlerin ortaya çık
masını beklemiştir. Aydınları, profesörleri, gazetecileri ve yazarları olmadan hiçbir modern devletin doğamayacağını söyleyebiliriz." Michels, Encylo-paedia of the S()cial Sciences, ()p. cit., s. 119.
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bünye~ine uygun düşer görünmektedir. Ancak dördüncü fasılda entellektüelleri sendikalar içinde fonksiyonerler oalrak inceleyeceğiz.
Burada kastedilen ise, entellektüellerin sendikacılığa dışardan şa
hıslar olarak nüfuz etmeleri ve entellektüel uzman olarak değil, sendika lideri olarak çeşitli fonksiyonlar ifa etmeleridir.)

A.

Geliş.mekte Olan Ülkelerde İşçi Hareketlerinin Başlıca Özel-

likleri:

Konuyu daha iyi değerlendirebilmek için, önce gunumuzun
olan ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda işçi hareketlerinin başlıca öz lliklerini özetlemekte fayda vardır. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz 75 :
gelişmekte

1. Gelişmekle olan ülkelerin çoğunda sendikacılık milliyetçilik ve sosyalizm gibi hareketler tarafından yaratılmış, veya Gana,
Cezayir gibi, sendikaların sömürgeci devlet tarafından esasen bağımsızlıktan önce kurulmuş
bulunduğu memleketlerde,
bu hareketler sendikacılığı geniş ölçüde etkilemiş ve onun sömürgeci devletin aşılamak istediği yön dışında değişik bir bünye ve felsefe ka7aıımasına sebep olmuştur.
2.

Bu ülkelerde hakim bulunan sosyal, siyasi ve özellikle ikti:-adi şartların özellikleri dolayısiyle, demokratik Batı'daki anlamı ve
şekliyle toplu pazarlık ancak sınırlı bir şekilde mevcuttur. Endüstri
işçilerinin ekonomik durumunu düzeltmek hususunda toplu pazarlık
yine faydalı fonksiyonlar ifa ederse de, doğmakta ve gelişmekte olan
işçi sımfmm sayısız denecek kadar çok ve çeşitli problemlerinin
hallinde toplu pazarlık ancak kısmi bir çare olabilmektedir. Netice75

Buradaki özet esas itibariyle Bruce H. Millen'in çeşitli kaynaklardaki fikirlerinden faydalanılarak hazırlanmış ve kısmen de
şahsi görüşlerimize dayanılarak gerekli bazı ekler yapılmıştır.
Millen'in ayrıntılı izahları için şu kaynaklara bakınız: Bruce
H. Millen, The Political Role of Labor in Developing Countries,
Washington, D. C. : The Brookings Institution, 1963, 148 ss.;
"Turkey and India: Antipodes of Trade Union Development?"
Washington, D. C.'de verilmiş özel bir konferan·sın teksir edilmiş metni, 1967, 27 ss.; "Gelişen Ülkelerde Sendikalar ve Siyaset", Sosyal Siyaset Konferansları, 19. cu Cilt, tstanbul 1968,
ss. 1 - 16.
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de sendikalar kendilerine siyasi kanallardan tatmin imkanları aramaktadırlar. Gerçekten, az gelişmiş memleketlerde sendikaları siyasi
faaliyetlere iten çeşitli sebepler mevcuttur ve siyası sendikacılık kaçınılması imkansız bir gelişme olarak ortaya çıkmaktadırrn. Ancak,
sendikala'rm siyası faaliyetlerinin niteliği hemen her ülkede değişik
bir manzara gösterebilmektedir. Millen bu konuda yedi kategoriden
müteşekkil bir sınıflama yapmıştır. Biz, buna bir kategori daha ilave
edip sekiz sendikacılık çeşidine ulaşıyoruz: i. Bir anlamda toplu pazarlığın sendikacılığın başlıca fonksiyonunu teşkil ettiği A.B.D.'de
bile, sendikaların siyasi propaganda ve kulis faaliyetleri ile siyası
fonksiyonlar ifa ettikleri bilinmektedir 11 • ii. Öte yandan, İngiltere'de
ve İskandinav ülkelerinde demokratik sosyalist karakterli siyasi partilerle sendika hareketleri arasındaki 0rganik bağlar, ortaya nev'i şah
sına münhasır ve birçok gözlem~iye göre "ideal" sayılabilecek bir
siyasi sendikacılık çıkarmıştır 7 8 • iii. Bunun gibi, sendikacılık yanısı
ra siyasi bir hareketin de ifadesi olan Histadrut, İsrail'de yine ken-.
dine özgü bir sendikacılık tipi olarak ortaya çıkmaktadır 79 • iv. Sendikalizm akımını temsil eden Fransa ve İtalya'da, Japonya'da, az
76

77

Bu konuda özellikle şu kaynağa bakılabilir: Maurice F. Neuield,
"The Inevitability of Political Unionism in Underdeveloped
Countries: Italy, the Exemplgr", New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, Reprint Series,
No. 90, 1960, s:;. 363 - 368.
A.B.D.'de sendikaların siyasi fonksiyonları, ancak federal seçimlerle eyalet seçimlerinde işçiler lehine çalışmış veya çalışacak
mebus adaylarını desteklemek amaciyle propaganda yapmak, iş
çi dostu olmayan adayların seçilmemeleri için çalışmak ve Kongreden işçilerle ilgili mevzuatın geçirilmesini sağlamak maksadiyle kulis faaliyetinde bulunmak gibi hususlar üzerinde toplanmış bulunmaktadır.

78

79

Sosyal Demokrat ve işçi partileriyle sendikalar arasındaki fonksiyonel bağlar, !ngiliz ve !skandinav sendikacılığının başlıca
özelliğini teşkil etmektedir. Ancak, gerek sendika, gerek parti
bu ülkelerde gerçekte otonomdur ve birinin diğerinin hakimiyeti
altına girmesi söz konusu değildir.
Histarlrut'un siyasi partilerle yakın bağları mevcuttur ve bu bağ
lar ekseriya her iki tarafa da faydalar sağlar. Ancak Histadrut
bizatihi bir iktidar merkezi teşkil ettiği için siyasi bir partjye
tabi değildir ve felsefi bakımdan Sovyet modeline nazaran Amerikan modeline daha yakındır.
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gelişmiş

ülkeler arasında da Hindistan ve Seylan'da ideolojik yonu
çok kuvvetli ve endüstriyel ilişkiler sistemi içinde consen,sus'dan
yoksun bir siyasi sendikacılık hakim bulunmaktadır 80 • v. İsrail, Lüb~
nan ve 1963 sonrası Türkiye istisna edilmek kaydiyle, Orta Doğu
memleketlerinde işçi kuruluşları hükumetler tarafından sıkı kontrollere tabi tutulmaktadır. Sendikalar toplu pazarlığın sınırlandırıl
ması karşısında, "Millen"in "siyasi manevra" diye nitelendirdiği
siyasi fonksiyonlara yönelmekte, siyasi iktidarlarla iyi geçinmek,
hükumetlere çeşitli tavizler vererek bunlar karşılığında işçilere
t8vizler koparmaya çalışmaktadırlar 1 • vi. Millen'in tasnifinde yeralmayan bir kategoriyi de, sendikaların korporatif bir çalışma cephesi
i~·inde eritildiği sistemler teşkil etmektedir. İspanya'da, Vargas za ..
nıanında Brezilya'da ve faşist yönetim sırasında İtalya'da hakim
bulunan sendikacılık tipi budur ve sendikacılığı siyasi ve iktisadi
otoritenin baskısı altında tutan yönleriyle yine "siyasi" bir karakter
taşımaktadır. vii. Afrika'daki sendikaların birçoğunu "siyasi manevra tipi" ve "kontrole tabi teşekküller" başlığı altında gruplamak
kabildir. Sendikalar bağımsız bir politika takip etmeye çalıştıkla
rında, faaliyetlerinin devlet tarafından çok defa sınırlandırıldığı görülür. Bununla beraber, bazı Afrika memleketlerinde daha dinamik
bir sendika tipinin hakim bulunduğu dikkati çekmektedir. Bunlar
topluma yön vermeye çalışan (genellikle sosyalist) bir kütle parti80

81

Bu ülkelerde sendikaların !5iyasi partilerle bağ kurmaları yaygın bir kaidedir ve bu husus değişen oranlarda sendika faaliyetleri üzerinde siyası partilerin nüfuz kurmalarına imkan vermektedir.
Bu ülkelerde toplu pazarlık gerek ekonominin yapısından ileri
gelen sebeplerle, gerek devletin çeşitli siyasi baskılar sonucunda vaz'ettiği tahditlerle kontrol altında tutulmaktadır. M'ısır sendikaları sahip oldukları hakları genişletme gayesiyle mücadele
etmişlerdir; ancak devletin kütlevi bir siyasi teşekkül kurmak
ve bu kütleyi teşkil eden üniteleri kontrol etmek istek ve çabası, sendikaların şimdiye kadar bağımsız bir baskı grubu teşkil
etme çabalarını neticesiz bırakmıştır. İran'da ise sendikalar daha büyük baskılara maruz bulunmaktadırlar.
1960 siyasi değişmelerine kadar olan devrede Türk sendikacılığını bu •'siyasi manevra" kategorisine sokmamız gerekmektedir. İlerde Türkiye'yi inceleyeceğimiz fasıllarda bu noktaya
daha ayrıntılı olarak değineceğiz.
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sinin siyasi kontrolü elinde bulundurduğu ülkelerdir. Cezayir, Tunus, Gine, Gana, Tanganika, Kenya ve muhtemelen Senegal bu
kategoriyi temsil eden ülkelerdir. Buralarda ve özellikle zikredilen
ilk dört ülkede sendika hareketleri ileri derecede politiktir. İşçi kuruluşlarının çoğu, ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra, sı
kı bir devlet kontrolüne tabi tutulmuşlardır. Ancak, bu sendikaların faaliyetleri dinamik olduğu ve devlet programlarını aktif bir
şekilde destekledikleri için, yüksek seviyeli konseylerde ve planlama kurullarında mevkilerini ve genel politika üzerinde çeşitli derecelerdeki etkilerini muhafaza edebilmişlerdir 82 • viii. Nihayet, sekizinci ve son kategoriyi Sovyet sendika sistemi teşkil etmektedir.
Sino-Sovyet blok içindeki bütün memleketlerin sistemleri bu gruba
dahil edilebilir. Burada toplu pazarlık açıkça devletin hedeflerine
feda edilmekte, sendikalar Komünist Partisi'ne tabi kılınmakta · ve
sendika hürriyeti diye bir kavramın varlığı söz konusu olmamaktadır. Sendikalar tüketime değil, üretime yönelmelidirler; işyerinde
işçi disiplininin sağlanması ve işçi prodüktivitesinin yükselmesi için
çalışmalıdırlar 83 •

83 Bu ülkelerde, üzerinde özel bir önemle durulmamakla beraber,
toplu pazarlık ihmal de edilmemektedir.
83 Sendikaları tüketici teşekküller olmaktan çıkarıp üretime yönelmiş teşekküller haline getirme kararından sonra Tomsky'nin yerine sendikalar konfederasyonunun başkanı olarak Kaganovitch'in geçirildiği 19'28 yılından beri, sendikalar devletin ajanları durumuna girmişlerdir. Esasen Marksist teoriye göre, Batı anlamında demokratik sendikalar bir sosyal sınıfın diğer bir sosyal
sınıf karşısında haklarını korumaya ve menfaatlerini geliştir
meye çalışan bir mücadele vasıtasıdır; yani üretim araçların a
sahip işveren sınıfına karşı, üretim araçlarına sahip bulunmayan işçi 'sınıfının mücadele ve pazarlık organıdır . Komünizmde
üretim araçları üzerinde mülkiyet ilga edilip devlet kanalıyl a
bütün t·opluma maledileceği için, sınıflar ve işveren - işçi tefriki
ortadan kalkacak ve bir sınıf mücadele organı olarak sendikalara da ihtiyaç kalmayacaktır.
Bilindiği gibi, bütün bu ve benzeri teorik iddialara rağmen
komünizmin tatbikatında sendikalara yer verilmiş, ancak bu
teşekküller Batı sendikalarından farklı bir şekle bürünmüşler
dir. Komünist partisine tabi kılınan bu teşekküllere, işçi verimliliğini arttırmak, işyerinde işçi disiplinini temin etmek, devletin ekonomik planlarının gerçekleştirilmesine yardım etmek gibi
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Görüldüğü gibi, hemen her sendikacılık kategorisinin kendisine
özgü siyasi bir yönü mevcuttur. Önemli olan, yapılan siyasetin çeşidi ve dozudur. Toplu pazarlık ve benzeri ekonomik fonksiyonları
ağır basan sendikacılığa genellikle "ekonomik" sendikacılık, siyasi
fonksiyonları ağır basan sendikacılığa ise "siyasi" sendikacılık denmektedir. Bizi bu bölümde asıl ilgilendiren, Afrika ve Orta Doğu
ülkeleri gibi, az gelişmiş kategorisine sokulan mem.leketlerde siyasi yönü ağır basan sendikacılıktır.

3. Bu çeşit ülkelerde ekseri sendika liderlerinin izledikleri
ana hedef, mevcut iktidar ilişkilerini değiştirmek için bütün toph1ma yeni baştan bir şekil vermek, yani toplumu modernleştirmek
tir. Yeni teşekkül etmeye başlayan işçi sınıfı da, liderleri bu hususda geniş ölçüde desteklemektedir. Modernleşme, duruma göre
ya sulhcü yollardan ya da şiddete başvurularak gerçekleştirilmeye
çalışılmaktadır. Gana gibi belirli bir kütle partisine tabi ve me,rkezi
yapıya sahip bir sendikacılığın kurulmuş bulunduğu sosyalist ülkelerde, genellikle sendika liderlerinin mevcut düzeni değiştirme
çabalarına artık pek rastlanmaz. Bu ülkeler daha çok otoriter yollarla endüstriyel ilişkiler sistemlerinin tarafları arasında ideolojik
uygunluğu (consensus'u) sağlamaya çalışan memleketlerdir. Bu sistemlerde sendikalar daha çok devlet organlarında yeralarak ve si. asi karar mekanizmasına katılarak ülkenin modernleşme çabalarında önemli bir rol oynamağa çalışmaktadırlar. Çok kere de bu
çeşit siyasi fonksiyonlar, toplu pazarlığın ve grev hakkının ekonomik nedenlerle kısıtlanmasına karşılık, sendikalara ve sendika liderlerine siyasi otoriter tarafından bir çeşit taviz olarak verilmektedir.

anlamda grev hakkı ve toplu
Bununla beraber,
son yıllarda Sovyet sendikalarına işyerlerinde fabrika idarecilerinin haksız muamelelerine karşı işçileri korumak yönünde sı
nırlı da olsa bazı fonksiyonlar taınnmıştır. Bunun gibi, Sovyet
tatbikatında toplu sözleşme adı altında bazı belgelere rastlanmaktadır. Bununla beraber, Sovyet sendikacılığırılın Batı ve özellikle Amerikan sendikacılığından gerek yapı, gerek fonksiyon
ve felsefe bakımından tamamen farklı olduğu muhakkaktır. Hatta bazı düşünürler bunlara sendika değil, "işçi teşekkülü" demenin daha yerinde olacağını belirtmektedirler.
fonksiyonlar
pazarlık

verilmiştir. Batı'daki

fonksiyonları

fiilen

kaldırılmıştır.
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Öte yandan, Hindistan gibi mevcut düzene aykırı bir ideolojik görüşün temsilciliğini yapan bir sendikacılığın hakim bulunduğu ülkelerde sendikalar daha çok gereğinde şiddete başvurularak mevcut iktidar münasebetlerinin değiştirilmesi ve topluma tüm olarak
yeni bir şekil verilmesi gayesi peşindedirler.
4. Bu faktörlerden ötürü, ekseri az gelişmiş ülkelerde görülen
durum, mesela A.B.D.'de ve demokratik Batı ülkelerinde olduğu gibi
istikrarlı ve yerleşmiş işçi teşekküllerinin varlığından ziyade, istikrarsız, önceden tahmin edilmesi imkansız gelişmelere gebe sendika
hareketlerinin hakim oluşudur.
5. Yine bu faktörlerin mantıki bir sonucu olarak, az geliş
ülkelerde sendikalar genellikle kendi görüşlerine uygun siyasi
partilerle aralarında bağlar kurarlar. Aynca, aynı ideolojik hareketin diğer unsurlariyle, özellikle talebe gruplariyle, entellektüellerle, bazı serbest meslek sahipleriyle, öğretmen dernekleriyle, v.s.
yan ilişkilerini devam ettirirler.
miş

6. Enflasyon korkusiyle veya işsizliğie maruz bir emek piyabir parça olsun istikrar kazandırmak yahut da sermaye birikimi ve yatırımlar üzerinde muhtemel olumsuz etkileri önlemek
gayesiyle, bu ülkelerde devletin işçi-işveren müna sebetlerine geniş
ölçüde müdahale ettiği görülür.
sasına

7.

Nihayet ,az

gelişmiş

kategorisine sokulan ülkelerin büyük
orijin bakımından işçi hareketinin
dışında kalan şahıslar tarafından idare edildikleri görülmektedir.
Bunlar, genel olarak, avukallar, doktorlar, sosyal hizmetlerde çalı
şanlar, yazarlar gibi çeşitli meslek kategorilerindeki entellektüellerdir. Bu şahısların birçoğu politikayla ilgilenirler ve ekseriya fiili
politikanm içindedirler. Gelişmekte olan ülkelerin büyük ç oğun
luğunda ~endika liderliklerinin işçi sınıfının içinden çıkmış ve iş
çilikten yetişme şahıslar tarafından değil de, entellektüeller tarafın
dan işgal edilmesi o kadar sık görülen bir haldir ki, bu temayülün
bir kaide olarak ileri sürülmesi mümkündür. Öyle ki, Türkiye'de
olduğu gibi, sendikaların liderlik mt ~ ·ı.:ilerini - belirli nedenlerleişçilikten gelme şahısların işgal ett;~ı durumlar, bu kaidenin (şüp
he~iz az gelişmiş ülkeler için) btr istisnasını teşkil etmektedir.
bir

çoğunluğunda, sendikaların

/
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Olan tJlkelerde Sendıika Liderliği ve Entellek-

tüeller·:
Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda sendikaların liderlik mevkilerini entellektüellerin işgal etmesi olayını, bazı bakımlardan tabii
karşılamak gerekir. Öte yandan, bu vakıanın birtakım faydaları olduğu gibi, bazı mahzurları da ortaya çıkmaktadır.

Önce, entellektüellerin (-belirli şartlar altında:-) sendika lı
derliklerine geçişlerini niçin tabii karşılamamız gerektiğini açıkla
maya çalışalım. Sendikaların işçi olmayan şahıslar, mesela hukukçular, doktorlar, politikacılar ve sosyal hizmetlerle meşgul kimseler
tarafından idare edilmeleri, çok kere siyası yönü ağır basan sendikalar için tipik bir haldir. (Burada sosyalist ve sosyal demokratik
partilerle ilişki kuran İngiliz ve İskandinav sendikalarını değil, siyasi yönü ekonomik yönüne ağır basan ve ekseri Asya-Afrika ülkelerinde rastlanan sendikaları kastettiğimizi hatırlamalıyız.) Mesela
Hindistan'da sendikaların böyle işçi olmayan liderler tarafından
yönetilmeleri i;in bir çok sebepler vardır. Bir bakıma Hindistanda bu nevi liderler olmasaydı, sendika hareketi de mevcut olamazdı
denilebilir. Ancak bu, Hindistan'a özgü şartlardan ileri gelmiştir.
llindistan'da hakim bulunan sosyal sistem belirli özellikleri olan bir
işgücü doğurmuş, bu işgücü içinde işçi saflarından lider yetiştir
mek bugüne kadar mümkün olmamıştır. Hindistan'da sosyal bünyeyi rijid tabakalara ayıran "kast" sistemi bunun başlıca sebeplerindendir.
Bunların

(entellektüel liderlerin) ekserisi kastın üst
mensupturlar. AI T U C'un lideri S. A. Dange,
bildiğim kadarı , bir Brahman'dır . Ahmedabad Tekstil Sendikası liderlerinin ekserisi Brahman'dırlar. Diğer birçokları da, üst kast dizisinde ikinci sırayı işgal eden geleneksel harpçi ve hükümran sınıfa mensupturlar. Verilen bu
misaller, tipikdirler 4 •
sınıflar.ına

Durum birçok Asya ve Afrika ülkelerinde de bu merkezdedir.
Herşeyden önce, özellikle ülkenin sömürge idaresi sırasında, yabancı yöneticilerin dilini, mesela Hindistan için İngilizceyi konuşabi84

Bruce H . Millen, "Turkey and India: Antipodes of Trade Union
Development?" op. cit., s. 9.
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len ve milli kurtuluş hareketinde birinci planda rol oynayan, bu
yüksek öğrenim görmüş entellektüellerdi. Bunlar İngilizce konuş
tukları için yabancı işadamlariyle sendikacılığı ilgilendiren konularda münasebette bulunabiliyorlardı. Yine, tahsilli oldukları ve
üst sınıflara mensup bulundukları için, devlet memurları ile ve iş
renlerle temas edebilmelerini sağlayacak bir statüye sahiptiler. Bugün dahi, devlet memurlarının ve önemli işverenlerin kastın alt tabakalarına mensup sendika liderleriyle temas kurmak istemedikleri
bildirilmektedir. Dolayısiyle, bir teşekkül olarak sendika idaresinin
gerektirdiği tahsil seviyesi (hatta okuma-yazma anlamında), anlayış
ve sosyal statü işçi sınıfında mevcut olmadığı için sendikaların idaresini entellektüellerin deruhde etmesi bir zaruret halini almıştır.
Bu durum değişmekle beraber, değişme yeteri kadar süratli değil
dir ve daha uzunca bir zaman bu ülkelerde sendikaların işçi sınıfı
dtşındaki entellektüeller tarafından idare edileceği anlaşılmakta
dır "5 . Batı ülkelerinde ve hatta radikal sendikal akımların en etkili
olduğu Fransa ve İtalya'da dahi, aynı şartlar söz konusu olmadığı
için, entellektüellerin sendika lider1iklerinde söz konusu ülkelerdeki
oranda yeralmadıklarmı 6 , ancak sendikacılığa dışardan veya istişad
anlamda etki yaptıklarını görmekteyiz. Yine Türkiye, birçok yönlerden gelişmekte olan ülkeler kategorisine girmekle beraber, bu bak1mdan bir istisna teşkil etmekte ve Batı ülkelerindeki duruma yakl:ışmaktadır.

Batı ülkelerinin birçoğunda Hk sendikaları kuranlar genellikle
bilgi ve görgLi seviyesi oldukça yük ek işçilerdi. Az gelişmiş ülkelerde vasıflı işçilerin azlığı'H ve mevcut vasıflı işlerin de Afrika'da

Millen, "Gelişen Ülkelerde Sendikalar ve Siyaset'', Sosyal Siyaset Konferansları, 19. cu kitap, İstanbul 1968, s. 12.
86 Burada bir noktaya dikkati çekmek isteriz. Bugün Batı'da sendikaların liderlik mevkilerini işgal eden bazı sendikacıların, (mesela A.B.D.'de Birleşik Oto İşçileri Sendikasının başkanı Walter
Reuther ' ın) entellektüel sıfatını kazanacak kadar yüksek öğre
nim görmüş ve kendi kendilerini yetiştirmiş kimseler oldukları muhakkaktır. Ancak, önemli olan, bunların sendikacılığa
sınıfı dışından iltihak eden şahıslar olmayıp, bizzat işçi safların
dan yetişmiş kimseler oluşları ve yine de entellektüel olarak

85

azınlıkta bulunuşlarıdır.

87

Bugün az gelişmiş ülkelerin sanayileşmeye başladıklarında ge- ·
lişmiş Batı ülkelerinin sanayileşdikleri devredeki duruma na-
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olduğu gibi ırk ayırımı ya da siyası mülahazalarla yerlilere verilmemesi, bu bakımdan aksi bir sonuç doğurmuş ve sendika liderliği
kadrolarının işçi saflarından gelmeyen aydınlar tarafından doldum lmasını gerektirmiştir.

Bu gibi ülkelerde sendikalar çok defa doğrudan doğruya sipartiler ve siyasi liderler tarafından kurulmaktadır • Parlamenter siyası grupların liderleri kendilerine siyası bakımdan destek
sağlayabilmek için sendikalar kurmayı veya kurdurmayı avantajlı
bir yol olarak görmüşlerdir. Bu siyası liderlerin bir kısmının tamamen insancıl amaçlarJa hareket ettikleri de muhakkaktır. Ancak,
bu entellektüel liderler arasında tamamen kişisel çıkarlarını azamileştirmek amaciyle sendika hareketine girenler de mevcuttur. Özellikle sendika liderliğinin politik bir kariyere geçmek için basamak
yapılması sık görülen hallerdendir. Bazıları sendikacılığı kendilerine
maddi çıkar sağlamak gayesiyle seçmişlerdir • Sendikaların bu şa
hıslar tarafından kötü idare edildiğine ve sendika fonlarının suiistimal edildiğine dair birçok şikayetler olmaktadır •
88

yası

89

90

Entellektüellerin sendika liderliklerini işgal edişlerinin mahzurlu yönlerinden birisi de, bu ülkelerdeki sendika-siyası parti iliş
kilerinden doğmaktadır. Bir kere, daha önce de belirttiğimiz gibi,
sendika liderleri durumundaki aydınların bir kısmı, politik ihtiras,
\'.b. gibi sübjektif nedenlerle politikaya atılmakta, böylece sendikac ılığı şahsi çıkarları için bir çeşit basamak olarak kullanmaktadır
la r. Öte yandan, bu ülkelerde potansiyel ve tecrübeli siyasi lider

zararı

çok daha az v asıflı işçi ye sahip bulundukları bilinen bir
gerçektir. Bu yüzden Batı'da ilk kurulan sendikalar vasıflı iş
çilerin ço ğ unlukta bulundukları meslek - zanaat sendikaları olduğu halde, günümüzün az gelişmiş ülkelerinde vasıfsız işçile 
rin kurduğu "sanayi - işkolu '' tipi sendikalar hakim mevkii
işgal etmektedir.
88 Everett M. Kassalow, "Unions in the New and Developing Countries", National Labor Move.ments in the Postwar World, (ed.
Everett M. Kassalow) içinde, Northwestern University Press,
19613,,. s. 237.
89 Millen, "Turkey and India : Antipodes of Trade Union Development ?" op. citt, içinde, s. 10.
90 Kassalow, op. cit., s. 237.
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kaynaklan esasen sınırlı bulunduğu için, politika ihtiyaç duyduğu
elemanları geniş ölçüde sendika lideri ve benzeri şahıslar arasın
dan temin etmektedir. Afrika'nın bazı ülkelerinde sömürge yöneticileri sendika liderliklerine geçmek hususunda yerlileri teşvik etmişler, böylece yerli bir sendikacı kadro daha bağımsızlığın kazanılmasından önce teşekkül etmiştir 91 • Diğer ülkeİerde ise, sendikacılık ve sendikacı kadrosu bağımsızlığın kazanılmasından sonra, yukarda belirttiğimiz gibi, siyasi güçler tarafından yaratılmıştır. Ancak, het iki halde de liderlerin siyasi alana geçmeleri sık görülen
hallerdendir. Siyasi güç çok önemli bir yer işgal ettiğinden, genellikle en kaliteli sendika liderlerini sendikalardan çekmekte ve kendilerine yeni siyası roller vermektedir. Tecrübeli liderlerin geniş
ölçüde sınırlı bulunduğu bir toplumda sendika liderlerinin diğer
alanlara itilmeleri eğilimi devam edecektir. Bu sebeple, birçok az
gelişmiş ülkede sendikalar kendi düzenledikleri eğitim programlarını
geliştirmek suretiyle,
başka alanlara atlayarak
sendikacı
hğı terkeden aydınların yerine genç liderlerin yetişmesini sağlama
ya çalışmaktadırlar.
Bu ülkelerde sendikacılık bakımından asıl tehlikeli gelişme
siyasi bir partinin (ki, bu ekseriya sosyalist bir kütle partisidir) sendika hareketini etkisi ve kontrolü altına almasıdır. Öyle ki, belirli
bir zaman sonra sendika adeta siyasi bir partiye benzemektedir.
Sendika-siyasi parti ilişkilerinin gelişmiş bulunduğu İngiltere ve İs
kandinav ülkelerinde iki teşekkül arasında fonksiyon farklılaşması
olmuştur ve bir teşekkülün diğeri üzerinde hakimiyet kurması söz
konusu olmamaktadır • Oysa, burada bahsettiğimiz tipdeki birçok
az gelişmiş ülkede sendikaların kurulmasına öncülük eden veya kurulmuş sendikalarla ilişki kuran siyasi parti sendikacılık iizerinde
hakimiyet kurmakta, parti ve sendika fonksiyonlarının birbirine ka92

91

92

İbid., s. 237 - 238. Kenya'da Mboya, Gine'de Toure, Kongo'da
Adoula ilk tecrübelerini sendikacılıkta elde eden siyasi liderler
için verilebilecek örneklerdir.
Hatta bir hakimiyet söz konusu ise, bu da belirli ölçüde sendikaların parti üzerinde söz hakkına ve kontrole sahip olması şek
lindedir. Partinin kurulmasına zemin hazırlayan ve mali bakım
dan destek sağlayan sendikalar olduğuna göre, bu durumu tabii
karşılamak gerekir.
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rışmasmdan, uzun devrede iki teşekkül de zarar görmektedir. Siyasi partilerle ilgi kuran veya kurmak isteyen entellektüellerin sendika liderliklerini işgal edişleri bu süreci daha da kolaylaştırmakta,
partinin sendikaya nüfuzu böylece daha mümkün bir hale gelmektedir.

Bununla beraber, sendika liderliklerinin entellektüeller tarafın
dan işgal edilişinin belirli avantajları da mevcuttur. Aslında sendika liderlerinin bizzat işçiler arasından seçilmesi, sendikalar açı5mdan gayet rasyonel bir davranıştır. İşçilerin problemlerini, mesela ücretlerin geçinme indeksine intibak ettirilmesi gereğini en etkili şekilde yine işçiler arasından çıkmış bir lider savunabilir. Bununla beraber, entellektüellerin lider olmalarının da bazı yararları
vardır. Mesela, sendikacılığı daha uzun d~vreli ve global hedeflere, .
toplumun kalkınması veya yeniden şekillenmesi gibi gayelere yöneltme hususunda bu liderler daha etkilidirler. Kalkınmaya çalışan
üJkeler için bu çeşit amaçlar ön plana geçtiğinden, entellektüellerin
sendikalara lider oluşlarını sendikacılığın dar sınıf menfaatleri açı
sından nekadar sakıncalı sayarsak sayalım, bunun
sendikacılığın
uzun devreli hedefleri ve toplumun gelişmesi bakımından "fonksiyonel" sa yılması muhtemeldir 93 •
93

Burada , gelişmiş Batı memleketlerindeki sendikacılıkta toplumun daha geniş ve global hedeflerini dikkate alan sendikacıla
rın hiç mevcut olmadığını kastetmek istemiyoruz. Ne var ki,
gelişmiş Batı ' da bu tip sendikacılık ve sendika lideri daha ı:;ınır
lıdır ve bir kaide değil , istisna teşkil etmektedir. Mesela A.B.D.'
de Birleşik Oto Sanayii İşçileri Sendikası başkanı müteveffa
Walt er P . Reu t h er , bu istisnalardan birini te ş kil etmektedir.
Walter Reuther, hem yetişme tarzı , hem de fikirleri itibariyle
bizim entellektüel tanımımıza uymaktadır . Fikirleri şöylece özetlenebilir: "İşçiler, . ancak bütün toplum geliştiği takdirde du rumlarında bir gelişme sağlayabilirler. Kapital, emek ve halk
kısa vadede ekseriya birbiriyle çatışan menfaatlere sahip bulunuyorlarsa da, bu grupların uzun - vadeli menfaatleri birbirine
bağlı bulunmaktadır . Eğer bir grup diğer bir grubun aleyhine
olarak menfaatlerini arttırırsa, netice ekonomide bir dengesizliğin doğuşu olacak ve nihai olarak her üç grup da bu dengesiz likten zarar görecektir. Toplu pazarlıkta , işverenlerin ve sendikaların kendilerine düşen sorumlulukları vardır , fakat her ikisinin de birarada toplumun bütününe karşı genel bir sorumlu-
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Öte yandan, entellektüellerin sendikalara fiilen lider olmaları
halinde, bunların, sendikaları dışardan etkilemeye çalışan ya da
fonksiyoner olarak çalıştığı sendikada tanınmak ve benimsenmek
için çaba gösteren aydınlara kıyasla daha avantajlı bir durumda
bulunacakları tabiidir. İkinci kategorideki entellektüellerin kendilerjni rakip sayan ve şüphe ile karşılayan işçi liderler karşısında, işçi
lerin (üyelerin) gönlünü kazanmak için çeşitli tavizler verme zorunluğu, entellektüel sendika liderleri için pek söz konusu değildir;
çünkü burada, entellektüel, fiilen liderlik yapma durumundadır ve
yukarda belirttiğimiz sebepler dolayısiyle işçi saflarından lider çık
ması imkanları sınırlı olduğundan, potansiyel rakipleri mevcut değildir. Daha rahat çalışmak ve eğer gerçekten samimi ise, gerek
uzun vadede işçi sınıfına, gerek topluma daha faydalı olmak imkanına sahiptir.
Ancak, bu ülkelerde entellektüel liderlerin bir kısmının sendikacılığı politik ihtiraslarını tatmin etmek veya maddi çıkar sağla
mak hedefi için bir araç yaptıklarından bahsetmiştik. Bu alanda
tecrübeli gözlemcilerin ifadesine göre, bu kategoriye giren entelle.ktüel liderlerin sayısı fazla değildir ve dolayısiyle çoğunluk idealistlerden meydana gelmektedir. Millen, bu konuda şunları belirti yor:
Sendikacılığa işçi saflarından değil de dışardan iltihak
eden liderlerin sadece siya.si oportunistlerden meydana geldiğini söylemek, meseleyi fazla basitleştirmek olur. Sendikacılık dışında çalışan entellektüellerin birçoğu işçi hareketine samimi olarak inanm11ş kimselerdir. Birçokları
sendikacılığa siyasi bir kuvvet yaratmak gayesiyle girmiş
lerdir, fakat ilk teşkilatlanma yıllarındaki liderlerin birçoğu, başlangıçta, sonradan ortaya çıkacak siyasi faydaların
muhtemelen farkında değillerdi. Sendikaların ve sendika
liderlerinin ister istemez siyasi sorumlulukları olmuştur.
Bazı sömürge idarecileri tarafından alınan sert baskı tedbirleri, meselft bir siyasi partinin kapatılması, sendikaların
siyasi ve iktisadi fonksiyonlarını birleştirmelerine, siyasi

lukları

söz konusudur.'' Bakınız: Walter P. Rıeuther - Selected
Papers (ed. by Henry M. Christman), New York: The Macmillan Company, 1961, s. vi.
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bağlanmalarına

sebep ol-

muştur 9 4 .

Görüldüğü

gibi, daha çok az gelişmiş memleketlere özgü
hareketlerinde oynadıkları rol hatta gelişmiş Batı ülkelerinde aydınların rolüne kıyasla daha da
önemli olmaktadır. Batı'da da entellektüellerin rolü, özellikle işçi
hareketinin ilk doğuş ve gelişme safhalarında önemli olmuş, ancak daha sonra değişen şartlar sebebiyle entellektüellerin işçi hareketinden geniş ölçüde ayrılıp başka alanlara kaydıkları görülmüş
tür. Fakat, Batı'da entellektüeller işçi hareketinin siyasi yönünde
(sosyalist partilerde) fiili liderlik yapmışlar, sendikacılığa ise daha
çok ya dışardan tesir etmişler, ya da sendikalarda aydın-uzman
(fonksiyoner) olarak çalışmışlardır. Oysa, bugün gelişmekte olan
ülkelerin çoğunda entellektüeller, belirttiğimiz sebeplerden ötürü,
işçi hareketlerinin hem siyasi parti, hem de sendikacıhk yönlerinde
aktif olarak liderlik fonksiyonları ifa etmektedirler. Şüphesiz bunların yanısıra, sendikacılığa gerek dışardan tesir eden, gerek sendikalarda fonksiyoner olarak çalışan birçok entellektüelin varlığı da
söz konusudur 95 • Ancak, şartların gelişmesi ve işçi sınıfının kendi
içinden lider yetiştirecek kapasite ve seviyeye ulaşması ile, bu ülkelerde de enlellektüellerin fiilen sendika liderliği yapma eğilimle
rinin kısmen azalacağını söyleyebiliriz. Kısmen diyoruz; çünkü,
Clark Kerr'in de belirttiği gibi, bir işçi hareketinin ilk doğuş v.e gelişme yıllarında benimsenen felsefe , ideoloji ve uygulama tarzları,
sonradan şartlar değişse bile, kendi kendilerini belli ·ölçüde idame
etmektedirler.
şartlardan dolayı, aydınların işçi

~üph esiz

az gelişmiş ülkelerd enlellektüellerin en ya ygın davbirisi, Batı'nm gelişmiş modellerinde başarısını ispat
el miş strüktür ve aksi yon t arzlarını çok defa hiçbir değişikliğe tabi
tu tmadan milli bünyeye aktarmaları veya bu yönde çaba göstermelcddir. İleri ülkelerde geliştirilmiş fikir sistemlerinin, teorilerin,

ra nı ş larından

Millen, The Political Role of Labor in Developing Countries, op.
cit. 1 s. 28 - 29.
9 5 İbid., s. 27. "Mesela, Singapur'da 'intelligentsia' mensupları, perde arkasından sendikalara müşavir olarak faaliyet gösterirler.
Bunlar, kaide olarak sendikaları etkilemeye ve siyasli yönden
sendikalara rehberlik etmeye çalışan siyasi şahsiyetlerdir."

94
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bunlarda-n ilham alınarak kurulmuş strüktürlerin ve aksiyon tarz·
lannın, milli-kültürel şartlara intibak ett~rilmeden benimsenmesi, Shils
in terminolojisi ile "tekrarlayıcı entellektüel" faaliyet tipme girmektedir. Bu konuda birçok örnek verilebilir. Mesela, "Gana sendikalarının organizasyon yapısı Alman D GB organizason şemasının
kftğıt üzerinde tıpatıp bir taklidinden ibarettir." 96 Türkiye için de
hu yönde birçok örnekler verilebilir. Bunlara ilerde memleketimiz]
incelerken değineceğiz.
Bu fasılda entellektüellerin, gerek gelişmiş Batı ülkelerinde,
gerek günümüzün gelişmekte olan memleketlerinde işçi hareketlerinin ve sendikacılığm gelişmesinde · oynadıkları rolü değerlendir
meye çalıştık. İşçi hareketi ve onun önemli bir parçasını teşkil eden
sendikacılık, bir ülkede endüstriyel ilişkiler sisteminin belki de en
önemli unsurunu teşkil etmektedir. Entellektüeller, bu unsurlan
direkt ya da endirekt olarak etkilemek suretiyle, aynı zamanda endüstriyel ilişkiler sis.t emine ve bu sistem içinde -bir önceki fasıl
da değindiğimiz- ideolojik uygunluk (consensus) vakıasına tesir
ederler. Gelişmiş Batı ülkelerinde entellektüellerin bu unsurlara
etkisi (nisbi olarak) endirekt olmuştur. Ancak entellektüeller hernekadar işçi hareketini yaratmamışlarsa da, ona şekil vermişlerdir ve
sonuç olarak ortaya onların yokluğu halinde kendiliğinden meydana gelecek bir işçi hareketinden daha farklı bir hareketin doğma
sına yol açmışlardır. Az gelişmiş ülkelerde ise, belirttiğimiz sebeplerden ötürü aydınların rolü daha direkt ve hayatı olmaktadır. Aslmda az gelişmiş ülkelerde entellektüeller olmaksızın bir işçi ve
sendika hareketinin varolabileceğini düşünmek bile imkansızdır.
Bununla beraber, Türk sen dikacılığındaki durum belirli yönlerden
kendine özgü bir karakter taşımakta, birçok az gelişmiş ülkenin ortak özelliklerinden ayrılmaktadu. Bunun sebepleriyle muhtemel gelişme trendlerine beşince ve altıncı fasıllarda yer vereceğiz.
Müteakip dördüncü fasılda, entellektüellerin yine genel olarak, fakat bu defa sendikaların içinde ifa ettikleri çeşitli fonksiyonların değerlendirilmesine çalışılacaktır.

96

John P. Windmuller, "Model

Sınai

Münasebetler Sistemleri'',

İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 25, No. 1 - 2'den ayrı bası, İs

tanbul, 1966, s. 7.
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FASIL

S E ND İ KALAR İÇİNDE AYDIN UZMANLARIN
.
ROL VE FONKS İYONLARI

(Genel Olarak)
1. Sendika larda Entellektüel Uzman İstihdammm Baş
hca Sebepleri ve Yön leri
Gelişmiş Batı

ülkelerinin sendikacılığında, sendikaların ana politikasını yine seçilmiş sendika liderleri tayin etmektedir.
Fakat,
sendikanın gerek toplu pazarlık, gerek diğer faaliyet alanlarında
ihtiyaç duyduğu teknik ihtisas çeşitleri o kadar artmış ve genişle
miştir ki, işçilikten yetişme sendika liderlerinin bir çoğu çok geçmeden bu konuda gerekli vasıflara, eğitim ve tecrübeye sahip bulnnmadıklarını görmektedirler.
İşte bu noktada özel şekilde yetişmiş uzmanlara ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Sendikadan sendikaya değişmekle beraber, sendikaların genellikle faydalanmak zorunda kaldıkları uzmanlar, hukukçular, iktisatçılar, istatistikçiler,
mühendisler, doktorlar, eğitimciler, aktüarya hesapçıları, refah hizmetleri ve milletlerarası ilişkiler uzmanları gibi çeşitli kategorilerdir.
Sendikalarda aydın uzmanlar istihdam etmenin daha büyük
bır önem kazanması toplu pazarlığın kavradığı meselelerin artmasından ve giriftleşmesinden ileri gelmektedir. Toplu pazarlığın sadece ücretleri, iş sürelerini ve çalışma şartlarını kapsayan bir mekanizma olmaktan çıkıp, işçi sağlığı ve refahını, emeklilik planlarını,
iş tayin ve tahsislerini, ücret garantilerini, v.s. kavrar duruma gelmesi,
sendika liderinin artık sadece kendi tecrübe ve sezgisiyle hareket
edemez bir hale gelmesi sonucunu doğurmaktadır.
Toplu pazarlığın kapsamının genişlemesine paralel olarak, devletin de toplu pazarlık ve diğer sendika faaliyetlerini düzenlemek
Toker

Dereli -
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amaciyle endüstriyel ilişkiler alanına müdaha]e etmeye başlaması
sendika idarecilerinin tek başlarına hareket etmelerini güçleştir
miştir. Devletin çıkardığı tüzükler, kanunlar, uyulması gereken
usuller ve kaideler çerçevesinde, bu alanlarda ihtisaslaşmış uzmanlar olmadan sendika liderlerinin herhangi bir başarılı sonuç almalarına imkan yoktur.
Sendikacılığın kavradığı

alan kamu politikası meselelerini de
içine alacak şekilde genişlemiştir. Öyle ki, sendika liderleri amme
politikası konularında görüşlerini belirtmek ve gerek sendikacılık
içinde, gerek dışında halk oyunu bu yönden etkilemek ihtiyacını
duymaktadırlar. Kamu politikası ve bu politikaya hakim felsefenin
ne olması gerektiğine karar verirken de sendika liderleri entellektüellerin ' yardımına muhtaçtırlar.
Nihayet, bir de sendikacılığın bir hareket oluşunun doğurdu
özelliklerin etkisi söz konusudur. Açıkça belirtsinler ya da belirtmesinler, çoğu sendika liderleri kendilerini bu hareketin bir parç~sı sayarlar; dolayısiyle bu hareket içinde elde ettikleri başarıların,
sebepleri ve sonuçlariyle birlikte, diğer sendikalar ve dış çevre tarafından öğrenilip takdir edilmesini de isterler. Bu da Batı sendikaları için "haberleşme" denilen modern bir fonksiyonun gelişip
öneminin artmasına yol açmıştır. Neticede bu fonksiyon için de
özel eğitim veya öğrenim görmüş elemanlara olan ihtiyaç artmıştır.
Bütün bu sebeplerle gelişmiş Batı ülkelerinde ve özellikle A.B.D. de sendikaların istihdam ettikleri uzman sayısında bir artış meydana gelmektedir. Şüphesiz, her sendika bu çeşit fonksiyonlara aynı derecede önem vermemekte ve dolayısiyle istihdam edilen fonksiyoner aydın sayısı bakımından sendikadan sendikaya farklılıklar
görülmektedir. Fakat, az ya da çok ölçüde bütün sendikalarda bu
çeşit teknik uzmanlık faaliyetleri birer fonksiyonel ihtiyaçtırlar ve
bunlar zaman içinde artma eğilimi göstermektedir.

ğu

Bundan önceki fasıllarda aydınların rolünü değerlendirirken
esas itibariyle global ve makro bir yaklaşım kullanılmıştır. Bu fasıl
da (ve meseleyi Türkiye bakımından incelemeye çal1şacağ1mız 6. ci
fasılda) konu sendikaların iç yapısı açısından ele alınmakta ve dolayısiyle mikro bir karakter taşımaktadır. Bu sebeple endüstriyel
ilişkiler sistemi, elitler ve "ideolojik uygunluk" (consensus) gibi da-
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ha önceki fasıllarda geliştirilen ve makro bir nitelik taşıyan kavramlara bu fasılda haliyle yer verilmemektedir. Bunlar yerine, aşa
ğıdaki paragraflarda görüleceği gibi daha çok organizasyon teorilerine ait kavramlardan faydalanılacaktır.
Her işçi hareketi doğup gelişebi1mesi ıçın k ndi dışındaki ayve işbir1iğine nasıl ihtiyaç duyuyorsa, kendi bünyesi içinde çeşitli fonksiyonlar ifa edecek, "teknisyen" özelliklere
sahip entellektüellere de aynı şekilde muhtaç bulunmaktadır. Hemen
her ülkede işçi hareketinin sendikacılık, kooperatifçilik ve siyası
parti yönlerinde çalıştırılan bu çeşit "teknisyen - entellektüeller"
mevcuttur. Önem1i olan, bunun dozudur. Gerçekten, sendikalarda
istihdam edilen bu çeşit uzman - aydınların sayı ve nispeti işçi hareketinin fonksiyonları kompleks bir mahiyet kazandıkça artma
eğilimi göstermektedir. Bu açıdan, işçi harekeli gelişmiş ülkelerin,
işçi hareketinde istihdam edilen uzmanların sayı ve çeşidi bakımın
dan önde olmaları gerekir. Öte yandan, işçi hareketi içinde, özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde, fonksiyon farklılaşmasına ve fonksiyonlarda artışa sahne olan, esas itibariyle sendikacılıktır. Bu yüzden, aydın-uzman istihdamınm , genellikle, sendikacıhkta bir artış
trendi gösterdiği görülmektedir.

dınların yardım

İşçi hareketinde istihdam edilen bütün uzman - teknisyenlerin,

bizim lammımıza uygun anlamda enteJlektüel olmadıkları muhakkaktır. Bunların ~bazen büyükçe- bir kısmı , sadece teknisyen, rutin teknik araştırma ya da hukuki istişare fonksiyonlarını ifa eden
meslek sahipleridirler (professionals). Ancak, uzman-teknisyenlerin
bir kısmı ifa ettikleri teknik fonksiyonlarm ötesinde vasıtalı veya
vasıtas ız şekilde mesela sendika veya parti politikasını etkilemek
yaptıkları araştırmalar, v.s. ile işçi harekelinin felsefesini, politikasın ı ve fonksiyonlarını tahlil ve tenkit etmek, dolayısiyle ona az ya
da çok ölçüde yeni bir yön vermek durumundadırlar . Bu şahıs]ar
bizim ente11ektüe1 tanımımıza uymaktadır. Bunları sırf teknisyen
tipi teşkil eden kimselerden ayırdetmek güç olduğundan ve nihayet araştır mamızın alanı bir bakıma sendikalardaki bilgi ve ihtisasa
yönelmiş (inte1ligence) fonksiyonların tamamını kavradığından, bu
fasıl sendikalar içinde çalışan ve entel1ektüel olan ve olmayan, ideolojik fonksiyonlar kadar, teknik - istişari fonksiyonlar da ifa eden
bütün şahıslan kavrayacaktır.
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Entellektüel Uzman İstihdamı Bakımmdan A.B.D. ve
Avrupa Sendikalarmm Karşılaşt1r1lması

Burada genel bir gözlem yapabiliriz: A.B.D. sendikacılığında Avrupa ülkelerine kıyasla daha fazla sayıda uzman-teknisyen istihdam
edilmektedir. Bunun belirli bazı sebepleri vardır. Aslında, daha önce belirttiğimiz nedenlerle A.B.D.'de siyasi-ideolojik yönü kuvvetli
bir işçi hareketi hiçbir zaman başarılı olamamış, gerek toplum, gerek sendikalar entellektüellere ve özellikle radikal entellektüellere
karşı şüphe ve güvensizlik duymuşlardır. Avrupa işçi hareketinin sendikacılık, kooperatifçilik ve sosyalist partiler yönlerinden her üçünün de mevcut oluşuna rağmen, A.B.D.'de işçi hareketinin sadece
sendikacılık yönü hakimdir. Böylece, gerek işçi hareketinin dışından
gelen kimselere ve özellikle entellektüellere karşı bir çekingerılik duyan, gerek "üç ayaklı bir masanın sadece bir ayağından teşekkül
den" 1, dolayısiyle dar ve sınırlı bir hareket olan Amerikan işçi hareketinin Avrupa ülkelerine kıyasla daha fazla maaşlı ve genellikle
tam mesai yapan aydın-uzmanlar istihdam edişi ilgi çekici bir paradoks olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sebepleri neler olabilir?
tam mesai yapan maaşlı uzmukayese eden Lipset, Amerikan
sendikalarının daha çok sayıda uzman istihdam edişlerini şu sebeplere bağlamaktadır : 1) İşçi kuruluşlarının gelirlerindeki farklar.
Gerçekten Amerikan sendikalarının Avrupa sendikalarına kıyasla
çok daha geniş malı imkanlara sahip bulundukları bilinmektedir;
2) A.B.D.'de fertlerin Avrupa da olduğu oranda ve katılıkta belirli
menfaat gruplarına bağlanmamaları, diğer bir deyişle, "işçi teşek
külüdür" diyerek işçi sınıfı dışındaki entellektüellerin sendikalarda
çalışmaktan kaçınmamaları, aksine bunu doğal karşılamaları; 3) Avrupa'nın hala aristokratik özellikler taşıyan toplumlarında fahri
hizmet geleneğinin mevcut oluşu, buna mukabil A.B.D.'de herkesin
yaptığı iş karşılığında bir ücret veya maaşa hakkı olduğu şeklindeki
yaygın görüş; 4) ve nihayet sendika liderliğinin A.B.D.'de dikey moAmerikan ve Avrupa

manların miktarı

sendikalarını

bakımından

1 Russel Allen, "The Professional in Unions and His Educational
Preparation", Industrial and La.bor Relations Review, Vol. 16,
No. 1, October 1962, s. 17.
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bilite sağlayan bir kariyer haline gelişi ve bunun da ücreti yüksek
bir lider ve bürokrasi kadrosunu daha da genişleten bir uygulamaya yolaçışı •
2

Lipset'in bahsettiği bu faktörlere ek ol~rak bizce bir beşinci
sebep de Amerikan endüstriyel ilişkiler sisteminin ve özellikle toplu
iş uyuşmazlıklarının çözümü mekanizmasının fevkalade karmaşık
bir hukuki ve iktisadi çerçeveye sahip oluşudur. Avrupa iş hukuku
daha çok koruyucu çalışma mevzuatı yönünde geliştiği halde, Amerikan iş hukuku kompleks bir düzenleyici mevzuat, işçi-işveren iliş
kilerini daha ziyade sendikacılık ve iş uyuşmazlıklarının tanzimj
/Önünden ele alan bir çerçeve içinde gelişmiştir. Bu temayül de,
tabii olarak fonksiyoner uzmanlara olan ihtiyacı arttırmıştır.
Bütün bu faktörler dikkate alındığı takdirde, Amerikan sendiAvrupa'daki anlamiyle "entellektüeller"e karşı bir yabancılık ve güvensizlik duymasına rağmen, çok sayıda teknisyen
uzman istihdam edişinin sebepleri açıkça anlaşılabilmektedir. Jack
Barbash Amerikan sendikacılığının hakim karakteristiğinin misyon
değil, fonksiyon olduğunu iddia etmiştir 3 • Sendikacılığa bir sosyal
misyonun gerçekleştirilme aracı olarak bakılması, daha çok Avrupa ülkeleri için söz konusudur. Bununla beraber, bu trendin A.B.D.
için bir istisnası Boosevelt'in New Deal programını uyguladığı devrede işçi hareketine giren entellektüeller için geçerli olmuştur. Üniversitelerden, devlet dairelerinden, serbest meslekden gelip sendikalara giren entellektüeller, uzman kadrolarında entellektüel olmayan şahıslarla omuz omuza çalışmışlardır. Bu entellektüeller çoğun
hıkl a işçi hareketine bir misyonla girmişlerdir. Daha sonra A.B.D.'de şartlar normale dönünce ve misyon motifiyle hareket eden entellektüeller arzuladıkları reformları gerçekleştirmek
hususunda
sendi kaların isteksiz ya da yetersiz olduğu kanısına varınca çalış
tıkları sendikalardan ayrılmışlar ve entellektüel alakalarını tatmin
kacılığının,

2
3

Bakınız : Seymour Martin Lipset, "Trade Unions and Social Struct ure" , Industrial Relations, Vol. 1, No. 2, February 1962, ss. 92-98.
Jack Barbash, "Leadership Within the Union", Challenges to Labor Edueation in the 60~s içinde, A Symposium Sponsored by
National Institute of Labor Education, Washington, D. C. , 1962,
s. 32.
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edecek başka alanlar aramışlardır. Amerikan sendika hareketi içinde misyoner kategorisindeki entellektüellere ve özellikle bunların
"radikal" olanlarına karşı bir çeşit allerji daima mevcut olmuştur
ve bu eğilim bugün de devam etmektedir. Öyle ki, entellektüelin
Amerikan işçi hareketi için hatta "bozucu" bir etkiye sahip olduğu görüşü, Amerikan işçi hareketinin teorisini kuran Selig Perlman
tarafından da ortaya atılmıştır • Neticede Amerikan sendikaları
esas itibariyle fonksiyoner tipli entellektüellerin faaliyette bulunabilmelerine imkan veren bir ortam olarak kalmışlardır. Bununla
beraber, bugün bile Amerikan sendikalarında belli bir misyonu
gerçekleştirmek amacını güden entellektüellere -az da olsa- rastlanabilmektedir.
4

Bizim bu fasıldaki açıklamalarımız daha çok A.B.D. ile ilgili
literatüre dayanacaktır. Bunun belirli sebepleri mevcuttur. Herşeyden önce teknisyen-uzman tipli aydınların Avrupa işçi kuruluşlarında esasen çok sayıda olmadıklarını, Avrupa ülkelerinde belirli sebeplerle daha çok misyoner tipli entellektüellerin işçi hareketlerinde rol oynadıklarını, bunların da sendikacılığa etkisinin daha çok " dışardan" olduğunu belirtmiş bulunuyoruz. İkinci bir sebep, entellektüellerin işçi hareketine bizzat sendikalar içinde çalışa
rak y~ptıkları etkiyi Avrupa ülkelerinde inceleyen bir araştırma
nın, bu kitabın yazıldığı tarihte, bizim bildiğimiz kadarı, mevcut
olmayışıdır. Bununla beraber, Robert Michels, daha önceki fasıl
larda atıf yaptığımız Siyası Pmtiler isimli eserinde gerek parti içi
ve sendika-içi demokra~i meselelerine, gerek entellektüel1erin siyasi partiler ve sendikalar içindeki rollerine değinerek , konu ile ilgili
ba zı gözlemleri özellikle Alman ya için ortaya a tmaktadır. Ancak
Michels'in çalışmas ı zamarnmıza kı ya sla bir hayli eskidir. Buna
rağmen , gözlem ve tahlillerinin bugün için de doğruluğu ve geçerliliği sebebiyle, bu düşünürün görüşlerin e gerektikçe yine yer verecegız .
A y rıca , bu fa s ıldaki
izahlarımı zı daha çok A.B.D.'deki
araşırmalara dayandırmamızm ve bu ara ş tırmalardan sendika içindeki entellektüellerin rolü ile ilgili bazı genellemeler yapmamızın,
bizce önemli bir mahznru da yoktur. Niha yet sendikal arın iç yapıs ı,

4

Bakınız

: Selig Perlman, A Theory of the Labor Movement, New
York : Augustus M. Kelley, 1949, ss . 280 - 303.
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birer organizasyon şekli olarak, özellikle Batı kültürleri arasında
büyük farklar göstermeyecektir. (Gelişmekte olan ülkeler için bu
konuda yapılmış herhangi bir araştırmaya henüz rastlayamamış bulunuyoruz. Altıncı fas1lda ise tamamen kişisel ve mütevazi imkanlarımızla Türkiye için bu konuda yaptığımız bir araştırmayı değer
lendirmeye çalışacağız.)

3.

Sendikalarda Uzman İstihdamım Gerektiren
Fonksiyon Çeşitleri

Konu ile ilgili başlıca araştırmaların değerlendirilmesine geçmeden önce, sendikalar içindeki başlıca entellektüel fonksiyonla~
nn neler olabileceğini kısaca belirtmemizde fayda vardır. Sendika
uzmanlarının fonksiyonlarının formel olarak nelerden ibaret bulunduğunu özetledikten sonra, entellektüellerin bunları ne ölçüde gerçekleştirebildikleri, ne oranda bu resmi fonksiyonların ötesine geçip
gayriresmı olarak sendika politikası, sendika fonksiyonları, sendika-içi demokrasi gibi alanlarda etkili olabildikleri daha iyi anlaşıla
bilecektir.
Önce şu hususun belirtilmesi gerekir. Entellektüellerin sendikalar içinde ifa ettikleri fonksiyonlar organizasyon teorisi diliyle
islişari-kurmay (staff) fonksiyonlardır. Genellikle seçimle işbaşına
gelmiş liderler veya tayin edilmiş çeşitli sendika yöneticileri ise sendika içinde idari emir ve komuta (line) fonksiyonları ifa ederler 5 •
5

Organizasyon teorisi bakımından teşekkülleri bürokratik ve demokratik olarak iki kategoriye ayırırız. İdari - icrai (line) fonksiyonlar daha çok işletmeler gibi bürokratik bünyeli teşekküller
de üretim ve ·satış fonksiyonları için, kurmay - istişaıi (staff)
fonksiyonlar ise, muhasebe, personel idaresi, araştırma gibi fonksiyonlar için kullanılmaktadır. Bununla beraber, sendikalar gibi
idarecilerin seçimle işbaşına geldikleri demokratik teşekküller de,
işverenlerle ve amme otoriteleriyle olan münasebetlerinde aynen
bürokratik teşekküller gibi hareket etmektedirler. Hatta zamanla bu bürokratik temayüller daha da artmaktadır. Bu anlamda
sendikalar içinde de icrai - idari fonksiyonlar ve kurmay - istişari fonksiyonlardan bahsedilebilmektedir. Entellektüel uzmanların ifa ettikleri fonksiyonlar bu şekilde "istişari fonksiyonlar"
kategorisine girmektedir. Şüphe·siz, entellektüel bir şah~s. genellikle az gelişmiş ülkelerde görüldüğü gibi, seçimle işbaşına geç-
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İstişarl-kurmay fonksiyon ifa edenler, kendi ihtisas alanlarına giren meselelerde araştırmalar yapar, kayıtlar tutar, bunları inceleyip
tahlil ederek emir ve kumanda personeline rapor halinde sunarlar;
fikir verir ve çeşitli tavsiyelerde bulunurlar. Bunun üzerine idari-icra! makamlar, bu tavsiye ve teklifleri kabul eder veya reddederler
ya da bunları tadilata tabi tutarlar ve kendi maiyetlerine, bu tavsiye ve tekliflere dayanan çalışma metod ve direktiflerini bildirirler.

A.

Araştırma

Fonksiyonu :

Söz konusu istişarl fonksiyonların başında "araştırma" yer alözellikle modern toplu
pazarlığın fevkalade girift bir mahiyet taşıması nedeniyle sendika
için son derece faydalı fonksiyonlar ifa ederler. Toplu pazarlığın giriftliği bir yana, sendika taleplerinin inandırıcı araştırma verileriyle desteklenmesi, tahkim kurulları, kamu organları ve işveren temsilcileri üzerinde daha olumlu bir etkinin yaratılmasını mümkün kıl
maktadır. Bu olumlu etkinin farkına' varan sendikalar da daha fazla sayıda araştırma uzmanı istihdam etmek yolun gitmektedirler.
Sendikalarda yapılan araştırmaların
başlıca üç fonksiyonundan
bahsedilebilir: Bunlar önem sırasına göre, "toplu pazarlık taleplerinin gerçek vari ve bilgilerle takviyesi; pazarlık politikası ile sendikanın izlediği diğer politikaların teknik (uygulama) yönlerinin
ifası için gerekli verilerin toplanması ve işlemlerin yapılması; ve
nihayet uzun devreli sendika politikasına temel teşkil etmek üzere
araştırmalar yapılması" d ır •
maktadır. Sendikanın araştırma uzmanları,

6

miş bir sendika lideri durumunu girebilir. Bu takdirde, ifa edilen fonksiyonlar haliyle icrai - idari fonksiyonlar hüviyetini taşır.
6 Jack Barbash, The Practice of Unionism, New York: Harper
and Row, Publishers, 1956, s. 277.
Sendikada çalışan bir araştırma uzmanının toplu pazarlık
için gerekli sendika taleplerini tesbit ederken, belli bir emek piyasasındaki, diğer endüstrilere mensup işverenlerle ilgili durumların mukayesesini yapması gerekir. Ayrıca, sözleşmelerin tahlili ile ilgili çeşitli fonksiyonların varlığı sözkonusudur. Batı'da
ekseri sendikalar, yapılmış bir sözleşmenin muhtevasını I BM
kartlarına geçirmekte ve muhafaza etmektedirler. Ayrıca, işve
renin ve endüstrinin mali durumunu tesbite yönelmiş çalışmalar
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Toplu pazarlık taleplerinin tesbitinden ötede, toplu pazarlı
ğın kapsamının son yıllarda hızla gelişmesi ve toplu pazarlığın kavradığı meselelerin girift bir nitelik kazanması, bu meselelerin teknik yönden çözümü için araştırma fonksiyonlarının geliştirilmesini
gerektirmiştir. Toplu pazarlıkta sağlık, refah ve emeklilik planları
nın öneminin artması sonucunda, birçok sendikalar bu
alandaki
teknik problemleri halletmek gayesiyle ayrı sosyal güvenlik departmanları kurmuşlardır. Diğer bazı sendikalar da bu fonksiyonu genel araştırma faaliyetlerinin bir parçası halinde yürütmektedir. Diğer bazıları ise bu amaçla dışardan özel emeklilik ve sigorta danış
manları istihdam etmektedir 7 •
Batı'da sendikaların

uzun devreli planlama amaciyle de araş
tırmalar yaptıkları dikkati çekmektedir. Bazı hallerde de özel araş
tırma projelerinin yürütülmesi için sendikalar dışından araştırma
kurumlariyle anlaşmalar yapıldığı dikkati çekmektedir 8 • Yine sendikaların çoğunun üyelerinin kanaat ve davranışlarını inceleyen
araştırmaların yapılmasında bilim çevreleriyle işbirliğine giriştik
leri görülmektedir 9 •
da büyük önem taşımaktadır. Modern ekonomik gelişmeler çerçevesinde sendika sadece münferit işverenleri değil, ekonominin
tamamını , kamu organlarının enflasyonu önlemek gayesiyle ücret
artışlarına karşı aldıkları tedbirleri, v .b. bir bütün olarak dikkate almak ve araştırma fonksiyonlarını bu hedeflere yöneltmek
zorunda kalmaktadır .
7 Aynı hususun endüstri mühendisliği alanında da geçerli olduğu
görülmektedir. Endüstri mühendisliği, normal olarak, araştırma
departmanının fonksiyonları arasında yürütülen bir faaliyettir .
Büyük sendikalarda bazen bu gayeyle ayrı bir departmanın kurulması yoluna gidilmektedir. Küçük sendikalar da gerekince bu
maksatla dışarıdaki ara ştırma kurumlarına müracaat etmektedirler.
8 A.B.D.'de özellikle demiryolu sendikaları · bu yola başvurmakta
dırlar. Demiryollarında İşçi - İşveren İlişkilerini Düzenleyen Yasa gereğince sendikalar bir tahkim heyetine ya da fevkalade hallere mahsus (emergency) bir heyete ekonomik konularda bilgi ve
görüşlerini sunmak zorunda olduklarından bu çeşit araştırmalara
özellikle ihtiyaç duymaktadırlar .
9 Mesela;
Tcamters (Kamyon Taşıyıcıları) sendikasının Local 688 (Mahalli 688) ünitesinin Arnold Rose'la yaptığı araştırma zikre

202

GENEL OLARAK AYDINLAR VE

B.

Eğitim

İŞÇİ HAREKET İ

Fonksiyonu :

Sendiklarda uzman fonksiyoner istihdamını gerektiren bir baş
ka fonksiyon da "eğitim"dir. "Sendikalar, 1) mesleki bakımdan
ehil bir lider kadrosu yetiştirmek, 2) üyelerin sendikaya ve sendika
politikasına ve muhtemelen de bütün olarak işçi hareketine bağlılı
ğını kuvvetlendirmek, 3) üyelerin kültürel değerleri anlayıp takdir
etmelerini sağlamak ve 4) eğitim faaliyetleri düzenlemiş olmakla
takdir kazanmak" gibi amaçlarla eğitim programları düzenlemektedirler10. Bununla beraber, her sendika için bütün bu sebepler söz
konusu olayabilir. Bazı sendikalar bu sebeplerden bir ya da ikisine
daha fazla önem verebilirler. Diğer bazıları ise eğitimin sendikalar
için tamamen bir zaman ve para israfı olduğunu düşünebilirler ya
da bu konuda tamamen nötr bir tavır takınabilirler.
A.B.D.'de işçi hareketinin bugünkü gelişme seviyesinde işçi
eğitiminin en önemli hedefi ehil ve bilgili sendika yöneticilerinin
yetiştirilmesine yönelmiş bulunmaktadır. Özellikle sendikanın işye
rinde iş değerlendirilmesi, zaman etüdleri, çalışma standartları
nın tespiti gibi çeşitli fonksiyonlara sahip bulunduğu kütlev! üretim işkollarında ehil sendika temsiicilerinin ve işyeri komite baş
kanlarınm yetiştirilmesi özel bir önem kazanmakta ve dolayısiyle
i~yerinin pratik gereklerine yönelmiş eğitim programları ön sırayı
iş gal etmektedir. Bununla beraber, ekonomi, sendikacılık tarihi,
mnkaye eli ekonomik sistemler gibi daha geniş ve teorik kon~ılarm
değer.

Bu bir kitap halinde neşredilmiştir. Bakınız: Union Solidarity, Minneapolis; Bir başka araştırmayı Illinois Üniversitesi
Sınai Münasebetler Enstitüsü Makinistler Sendikasının üyelerinin
atitüdleri üzerinde yapmıştır . Bakınız: Hjalmar Rosen ve Ruth
A. Hudson, The Union Memıber Spe.aks, New York: Prentice Hall,
1955. CIO da bir araştırma kurumuna 1954 senelerinde girişece
ği siyasli faaliyetlere esas teşkil etmek üzere işçiler üzerinde bir
kanaat araştırması yaptırmıştır. Bunun gibi Birleşik Oto İşçileri
Sendikası (UAW) Wayne State Üniversitesi ile, Petrol İşçileri
Sendikası (Oil Workers) da Chicago Üniversitesi ile işbirliği yaparak üyelerin kanaat ve davranışları üzerinde araştırmalar yapmışlardır. Bakınız : Barbash, op. ciilr, ss. 280 - 281. Bunlar bu
alandaki ilk girişimlerdir ve yakın yıllarda bu çeşit araştırmala
rın daha sık yapıldığına tanık olmuş bulunuyoruz.
10 İbi~., s 269.
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da sendikaların eğitim programlarına dahil edildiklerini görmekteyiz. Birinci kategoriye giren konularda sendika eğitiminin daha
çok sendika uzmanları tarafından yürütülmesine karşılik, ikinci kategorideki daha global ve teorik konular bu alanlardaki akademisyenler tarafından verilmektedir 11 •
Öte yandan, eğitim programlarını daha çok gösteriş için düzenleyen sendika yöneticileri de mevcututr. Bu çeşit programların
sendikanın ve sendika liderlerinin itibarını arttırdığını gören bir
yönetici, gerek sendika içinde, gerek yaşadığı çevrede mevki ve
itibarını yükseltmek amaciyle eğitim programları düzenleme özentisi göstermektedir. Aynı özenti faktörü geniş ölçüde araştırma
fonksiyonunda da söz konusu olmakta, yapılan araştırmaların sonuçlarından fiilen faydalanılmadığı halde, gösteriş ya da işveren
ve kamu organları üzerinde iyi bir intiba bırkabilmek için çeşitli
araştırmalara girişildiği görülmektedir. Şüphesiz, özenti ve gösteriş motifi en fazla bu maksatla istihdam edilmiş aydınları müteessir
etmekle, çalışmalarının sonucundan uygulamada yararlanılmadığını
gören bu uzmanlar geniş ölçüde hayal kmklığma uğramaktadır.
Dundan doğan çeşitli durum ve sonuçlara aşağıda değineceğiz.
Bazı sendikaların eğitim karşısında

nötr ya da olumsuz bir ta-

vır takınmalarının sebepleri ise şunlar olabilir: Öğretim sendikanın işi değildir; toplumda bu fonksiyonu ifa edecek bir eğitim sistemi mevcuttur; sendikalar bu genel eğitim sisteminin geliştirilme
si için her zaman mücadele etmişlerdir ve etmelidirler de. Sendika
eğitim seminerleri sebepsiz yere sendikaya muhalif olanların
ve
aşın akımları temsil eden uçların fikirlerini belirtip ortalığı karış
tırdıkları bir forum mahiyetini kazanmakta, kısa zamanda ana gayesini kaybetmektedir. Sendika idarecilerinin hedefi sendikayı etkili bir şekilde yönetmek, işçiler için daha çok ücret artışı ve daha
düşük çalışma süreleri elde etmek olmalıdır. Şüphesiz bu şekilde
düşünen sendikalar azalmakta ve sendikacılık dünyasında eğitime
her geçen gün daha fazla önem verildiği görülmektedir. Nötr veya
aleyhde tavır takınan sendikaların zamanla hiç olmazsa özenti ve
gösteriş saikiyle eğitim programlan düzenlemeye başladıkları dikkati çekmektedir.

11

tşçi eğitimi ve bu konuda üniversitelerin rolü için, bakınız: Jack
Barbash, Universities and Unions in Workers Education.
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İşçi eğitimi başlıca üç kanaldan yürütülmektedir: bizzat işçi
hareketinin kendisi ve esas itibariyle sendikalar; üniversiteler ve
kamu (ya da kamu benzeri) kurumlar ve özel, kar amacı gütmeyen
kurumlar. Bunlardan sendikaların ve özellikle milll sendika-federasyon tipi üst sendika teşekküllerinin çoğunun müstakil birer eği
tim departmanı ve bu departmanın başında da bu işde ihtisaslaş
mış bir eğitim müdürü vardır. Nisbeten küçük sendikalarda araş
tırma ve eğitim fonksiyonları aynı departmanda ve aynı müdürde
birle~miş olabilir. Milli sendikaların mahalH teşkilatları için bulundurdukları eğitim uzmanları, ayrıca tam-gün çalışan mahalll eği
tim müdürleri mevcuttur. Aynca AFL - CIO, TUC, DGB gibi konfederasyon kademesindeki üst teşekküller de eğitim departmanlarına sahiptirler. Bunlar söz konusu üst kuruluşlara bağlı üye kuruluşların eğitim departmanlariyle işbirliği yaparlar. Sendikaların
bütün bu eğitim departmanlarında istişari (staff) fonksiyon ifa eden
birçok eğitim uzmanı mevcuttur. Fakat, A.B.D.'de bazı sendikalar
eğitim müdürlüklerini yine işçilikten yetişme şahısların tekelinde
bulundurmakta, uzman-teknisyen tipler daha çok bu müdür ya da
sekreteri re bağlı olarak çalışmaktadırlar. Memleketimizdeki durum da esas itibariyle budur.
İşçiler için eğitim programları düzenleyen ikinci organizasyon kategorisi, yüksek öğrenim kurumlarıdır. Bazı üniversiteler sendikalarla işbirliği yapmak suretiyle devamlı işçi eğitiminde bulunan ünitelere sahiptirler; bazıları ise muayyen devrelerde faaliyet
gösteren bir enstitü ya da smıf şeklindedirler. Bu kategoride, sendikanın eğitim uzmanlariyJe işbirliği yapan akademisyenlerin işçi
eğitiminde önemli bir rol
oynadıkları görülmektedir. (A.B.D.'d
Cornell ve Harvard Üniversiteleri'nin programlan bu kategoride
özelJikle zikredilebilir.)

Üçüncü kategoride kar amacı gütmeyen özel birtakım teşek
küller yeralmaktadır 1 ~ . Ancak bu fasılda bizi ilgilendiren daha çok
12

Mesela A. B. D.'de American İşçi Eğitimi Servisi (the American
La bor Educat~on Service), Musevi İşçj Komitesi (the Jewlı5h
Labor Committee), Milli İşçi Servisi (the National La bor Service)
gibi teşekküller işçi eğitimi ile meşgul olan bu kategorideki kurumlara verilebilecek örneklerdir. Avrupa ülkelerinde de bunlara benzer kuruluşlar mevcuttur.
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birinci kategorideki işçi eğitimi fonksiyonudur, çünkü bu kategoride konumuzu teşkil eden sendika uzmanlarının rolü sözkonusu olmaktadır.

Sendika eğitiminde uygulanan metodlar da çeşitlilik göstermektedir. Özellikle son yıllarda klasik metodlara ek olarak daha
modern metodların geliştirildiği görülmektedir. Ortaya çıkan yeni
hir eğilim de işçi eğitiminin, bu maksatla özel olarak yetiştirilmiş
işçiler tarafmdan yürütülmesidir. Burada özel şekilde seçilmiş iş
Ç'iler sendikanın eğitim uzmanları tarafından kurslara tabi tutularak ışçı eğitiminde aktif bix rol oynarlar. Bu şekilde, hem
işçilere bizzat işçi olan eğitimciler tarafından hitap edilmesi sonucunda belrli avantajlar doğmakta, hem de daha geniş bir eğitimci
kadro sayesinde daha fazla sayıda işçinin bu eğitim programlarına
tabi lutulrnası mümkün olmaktadır 1 z . Şüphesiz, bu takdirde sendikanın istihdam ettiği yüksek öğrenim görmüş eğitim uzmanının
rolü arka plana geçmekte, işçilerle direkt temas özel olarak yetiş
tirilmiş işçi eğitimcilerinin tekeline geçmektedir.
C.

Hukuki istişare Fonksiyonu :

Sendikalar için en hayati e önemli fonksiyonlardan biri de
hukuki konularda ihtisaslaşmış uzmanlar tarafından ifa edilmektedir. Gerçekte, hukukçunun sendikalardaki rolü bazı çevrelerce küçüınsenıne kte Ye haklı olarak tenkit edilmekte, gerçekte iktisadi
olan bir mü essesenin iktisadi mahiyet taşıyan fonksiyonlarının iktisadi formasyondan yoksun hukukçular tarafından yeterince anlaşı
lamadığı ve hukuki kalıplar içinde asıl hedefinden saptmldığı b elirtilmekted ir. Öte ) anda n, buna tamamen z ıt olarak hukukçunun
bir sendika için en geıekli eleman olduğu belirtilmektedir 11 • Her iki
görü ş de genellikl e toplumun hukukçuya atfe ttiği rollerle ilgili bulunmakta, bu roll eri aksettirmektedir. Sendika yöneticisi, iktisat ç ı-

13

14

Bu hususda şu etüde bakınız : Engin Ünsal, ' 'İşçi Eğitimindeki
Son Gelişmeler '', Sosyal Siyaset Konferansları, 17. ci kitap, ss.
171 - 182.
"Sendikalarda çalışan bütün uzmanlar içinde, sendika mahremiyetine en fazla gireni, hukukçudur." Bakınız: Joseph Kovner,
"The Labor Lawyer", House of Labo·r içinde, s. 396.
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nm, eğitimcinin, basın uzmanının görevine giren faaliyetleri kendisi ifa ettiği takdirde, bundan bir güvensizlik duymaz; oysa, hukuki konuları kendi başına halletme teşebbüsüne nadiren girer.
Hukukun çeşitli teknik ve sorumluluk gerektiren vasıflan karşısın
da hukukçunun bilgi ve tecrübesine saygı duymak eğilimini gösterir; hukukçunun maaşının da iktisatçının ya da basın uzmanının
maaşından yüksek oluşunu doğal karşılar. A.B.D.'de bir sendika
basın uzmanının, araştuma veya sendika eğitim müdürünün sendika başkanlarından daha yüksek maaş olması son derece nadir görük·n bir haldir. Fakat, aynı husus hukukçular için nadir görülen bir
durum değildir. Ekseri sendika liderleri de hukukçuların hizmetlerini gerek kendi, gerek diğer sendika uzmanlarının hizmetlerinden daha üstün görmek eğilimindedirler.
Bunun A.B.D. için belirli tarihi sebepleri mevcuttur. A.B.D.'de
1930'lara gelinceye kadar sendikalar genellikle kendilerine muhalif
bir hukuki çevre içinde faaliyette bulunmak zorunda kalmışlardır.
Mevzuatın sendikacılığı ve grev hakkını nisbeten tanıdığı ve serbest bıraktığı hallerde bile, yargı organları çıkardıkları grevleri yasaklama kararları (injunctions) ile sendikacılığın gelişmesi üzerinde olumsuz etkiler yapmışlardu. 1930'lardan sonra durumun geniş
ölçüde değişmiş olmasına rağmen, hukukçuya Amerikan sendikacı
lığının bir çeşit kendi kendisini savunma silahı olarak bakma geleneği yerleşmiştir. Öte yandan, toplu pazarlık ilişkilerini düzenleyen
mevzuatın karmaşık ve girift bir mahiyet alması, 1947 Tarft-Hartley
Kanunu ile eyaletlere ait işçi-işveren ilişkileri yasalarmm artışı, hukukçunun Amerikan sendikalarındaki rol \'e fonksiyonlarının önem
kazanmasına yol açmışdır. Aynı g 1işmeler hangi memleketlerde
meydana gelirse o memleketler s ndikacıhğmda da hukukçuların
rol ve fonksiyonlarının önem kazanacağım söyleyebiliriz. Şimdi,
sendikalarda istihdam edilen hukukçuların başlıca fonksiyonlarını
kısaca belirtelim:
1.

Teşkilallanma

meseleleri (hukuki yönden); 2. Kamu organları karşısında sendikanın pazarlıkta yetkili olduğunu belirtecek belge ve işlemlerin hazırlanması; 3. Sendikanın itham edildiği hususlarda ve sendikanın açtığı davalarda sendikayı yetkili yargı ve yürülme organları önünde temsil; 4. Grev meseleleri: mahkemelerin çı
kardıkları ve grevleri kanunsuz addaden kararlar· grev sırasında
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p0lise intikal eden davalar, v.b.; 5. Toplu pazarlık meseleleri; müzakereler; sözleşmelerin belirli maddelerinin hukuki dil açısından
ifadesini hazırlama; yasalara göre yerine getirilmesi gereken hususlar, sözleşmelerde ihbar müddetlerine riayet gibi mükellefiyetler;
6. Sözleşmelerin uygulamşını kon trol: sözleşmelerin tefsiri, bunlardan doğan şikayet ve ihtilafların (işverenle) halli; tahkim kurullarına ve mahkemelere iştirak; 7. Sendikaların İç İşleri : sendikaca
haklarında soruşturma açılan üyelerin durumlarının tesbiti; yürütme
kuruluna yapılan üye müracaat ve şikayetlerinin gözden geçirilmesi; genel kurullar için karar süretleri hazırlanması; sosyal güvenlikle ilgili işçi problemleri; sendikanın emeklilik plan ve fonlan ; ile ilgili hukuki meseleler sendikanın ve sendikaya bağlı teşek
küllerin gelir vergisi problemleri; sendika mallarının alım ve satımı; sendika mallarını korumak gayesiyle açılacak davalar; sendika tüzüğünün tatbik ve tefsiri ile ilgili meseleler; 8. Sendikanın mahall1 teşkilatında görevli avukatların nezaret ve kontrolü; 9. İlgili
idari ve kaza! merciler önünde sendikayı ve sendika üyelerini temsil
etme, tanıklıkta ve savunmada bulunma 15 •
Sendikada çalışan bir hukukçunun Batı ülkelerindeki rolü daha çok bir "teknisyen"lik çerçevesi içinde kalmaktadır. Önemli bir
n-ıesele, hukukçuların özellikle toplu pazarlıkta sendika siyasetini
Layin edici birer unsur olarak ortaya çıkmaları halinde söz konusu
oimaktadır. Bazı sendikalar hukukçularm sendika politikasını tayin
edecek genişlikte bir yetki alanına sahip olmalarını hoş karşılama
maktadır. Çünkü bu gibi hal1erde avukatın ya da hukuk müşaviri
nın fonksiyonu istişari (staff) olmaktan çıkmakta,
emir-kumanda
(line) al anın a girmektedir. Öle yandan, toplu pazarlık bir beş e ri
münascb tl er müessesesidir, oysa arnkallar bu b eşeri münasebetler müessesesini hukuki kalıplar içinde dejenere etm ektedirler. Bumın gibi, sözleşm
her işçinin anlayabileceği basit bir dille yazıl
m alıd rr. Oysa hukukçular sözleşme dilini işçiler ve hatta sendikac darm hiç de anla yamayacaklan karışık bir dille yazmak eğilimin
dedirler.
niş

Buna rağmen bazı sendikalar, hukukçuların yetkisini daha getutmakta ve bunun da faydalı sonuçlar doğurduğunu belirtmek-

13

Barbash, op. cit., s. 298.
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tedirler 16 • Bu itibarla, avukatlık yönleri teknisyenlik sıfatlarına kı
yasla daha ağır basan hukukçular mevcuttur. Bu eğilimin derecesi
hukukçuya ve sendikaya göre değişmektedir. Ancak, Barbash'ın da
belirttiği gibi, bütün sendika uzmanları içinde hukukçunun sendika
politikasının tayininde aktif bir rol oynama eğilimi daha fazladır,
çünkü hukukçunun kritik kararların verilmesinde sendikanın mahremiyet ve hususiyetine girebilme imkanı daha çoktur. Bazı hukukçular ise teknisyenlik ve politika tayini fonksiyonlarından ötede çalıştıkları sendikaya daha geniş bir açıdan da etkide bulunurlar. Sendikanın ve işçi hareketinin toplum içindeki rolü ile ilgili sosyal bir
felsefeye sahip hukukçular da mevcuttur, (Arthur J. Goldberg gibi).
Kaldı ki, A.B.D.'de işçi-işveren ilişkileri konusunda ihtisaslaşmış
hukukçuların önemli bir kısmı aynı zamanda iktisat ve sosyal politika formasyonuna da sahiptirler. Yine bu ülkede arabulucu veya
özel hakem olarak çalışan şahısların sosyal bilimler alanında disiplinler - arası formasyonu olan uzmanlardan meydana geldiğini söylemek mümkündür.
İşçi-işveren ilişkileri ileri derecede duygusal

ve "şahsi" bir
mesai ile sendikaya bağlı hukukçuların dahi işçi sendikası yanısıra işverenleri de aynı zamanda
temsil etmeleri mümkün olmamaktadır. Hukukçular genellikle iş
hukuku davalarında ya devamlı olarak sendikalar yahut da işveren
ler için çalışmak zorunda kalıyorlar 17 • Bu zorunluluk çok defa hukukçunun sendikaya olan bağlılığım kuvvetlendirmekte, onunla iş
çi hareketi arasında bir özdeşlik (identity) kurulmasına yo]açmaktadır. Sendika ve işçi hareketi ile kendisini özdeşleştirebilen avukat, böylece alelade bir teknisyen durumundan çıkıp, kütlelerin iktisadi durumunu düzeltmek suretiyle topluma hizmet etme idealine
bağlanabilmektedir. İlerde belirteceğimiz gibi, entellektüel kategorileri için bu süreç bazen de ters yönde işleyebilmektedir.

muhtevaya

büründüğünden, kısmi

16 Thomas Haggerty, •ıThe Role of the Lawyer in Labor Relation.:ı"
Aınerican Bar Association Journal, April 1955, s. 348.
17 Robert Segal, "Labor Union Lawyer.:ı", lndustrial and La.bor Relations Review, April 19·52, s. 347.
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:

Batı sndikalarının üzerinde durdukları ve teknik ihtisas isteyen
önemli konulardan birisi de "milletlerarası ilişkiler" dir. Bu husus
daha çok konfederasyon ve kısmen de milll sendika kademelerinde
söz konusu olmaktadır. Yine, toplu pazarlık fonksiyonu yanısıra siyasi fonksiyonları da kuvvetli bulunan Avrupa sendikacılığında
milletlerarası ilişkilerde ihtisaslaşma fonksiyonunun, toplu pazarlık
yönü kuvvetli bulunan Amerikan sendikalarına kıyasla daha ağır
bastığı muhakkaktır. Bununla beraber, belirli sebeplerle Amerikan
sendikalan da milletlerarası ilişkiler üzerinde durmaktadırlar.

Bu sebeplerden birincisi, sendikaların kendi üyelerinin meseiçinde yaşadıkları dünyanın problemlerini görmemezlikten gelemeyişleridir; çünkü çıkarları belirli ölçüde mensup
bulundukları ülkenin milletlerarası ilişkilerde oynadığı role bağlı
bulunmaktadır. İkinci sebep de sendikaların sadece kendi çıkarla
rmı düşünerek hareket edemeyecekleridir. Her ülkenin işçi hareketi, diğer ülkelerdeki işçi hareketleriyle kardeşliğe ve işbirliğine dayanan münasebetler kurmak iddiasındadır. Ayrıca, gelişmiş memleketlerdeki sendikacılık hareketleri devletin dış politikasında da
önemli tesirler yapmaktadır.
leleıi yanısıra,

Bugün

çeşitli

ülkelerdeki sendika

konfederasyonlarının

Millet-

lerarası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) gibi Batı
dünyasına ve siyasi demokrasiye bağlı ve Dünya Sendikalar Fedebağlı milletmilli sendikalar ve federasyonlar da "milletlerarası sendika sekreterlikleri" ile
l masdadırlar 1 8 • Sendikaların bütün bu milletlerarası temaslarının
yan tesirlerinin birisi dış politika meselelerinde ihtisaslaşmış tecrübeli ve sorumlu bir teknisyen kadronun doğmuş olmasıdır. Bu kadronun bir kısmı zamanla devlet memurluğuna geçerek milletlerarası
işçi konularında hükumet temsilcisi olar.a k çalışmaktadır. Bir kıs
mı da devamlı olarak mensup bulundukları sendikaların temsilcisi
durumunda kalmaktadır. Bu kadro üst sendika teşekküllerine mün-

rasyonu (WFTU) gibi

Doğu

blokuna ve komünizme

lerarası teşekküllerle ilişkileri vardır. Ayrıca, çeşitli

18

Bu

milletlerarası teşekküller hakkında ayrıntılı

bilgi için

bakı

nız : Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, İstanbul 1966, ss. 186 - 205.
Toker Dereli -

14
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hasır bulunmayıp orta sendika kademelerindeki liderleri de kapsayacak şekilde genişlemektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, Batı'da
sendikalar söz konusu kadronun büyükçe bir kısmını sendikacılık
dışındaki aydın uzmanlarla değil, bizzat işçiler arasından milletlerarası münasebetler alanında yetişmiş kimselerle doldurmaktadır.
E~

Halkla

İlişkiler :

Batı' da yakın bir geçmişe . kadar sendika liderleri halk oyunun

ve "kapitalist" basının sendikacılık hakkında besledikleri kanaatlere fazla önem vermezlerdi. Hatta mesela bir sendikadan basında
olumlu bir dille bahsedilmesi sendika tarafından genellfkle hoş karşılanmaz, bunun, · sendikanın mücadele gücünden yoksun, zayıf bir
kuruluş olduğu intibamı yaratacağından korkurulurdu. Bu, sadece
sosyalist ve radikal eğilimli liderlerin değil, genel olarak bütün
sendika liderlerinin kanaatiydi. Sendika liderleri sendikacılığın toplum tarafından henüz yeterince tanınmadığı devrelerde bir çeşit
güvensizlik içindeydiler. Bu güvensizlik onları kendi dünyaları
olan sendikacılığa kapanmaya ve mücadele ettikleri dış dünyaya
karşı az çok saldırgan bir tavır takınmaya zorlamıştır.
Bu durum artık geniş. ölçüde değişmiştir. Bugün Batı'da sendika liderlerinin önem verdikleri hayati konulardan biri de halk oyu
üzerinde iyi bir etki ve intiba bırakmaktır. Sendikacının dünyası
artık sendikanın sınırları ile daraltılmış değildir. Sendika liderleri
mensup oldukları toplumun bir parçası olarak tanınmak ve saygı
görmek istemektedirler. Bu sebeple sendikalar "halkla ilişkiler" tekniklerine her geçen gün daha fazla önem verir bir duruma gelmektedirler. Gerek genel olarak toplumun sendikacılığa karşı davranış ve kanaatlerini olumlu hale getirmek, gerek toplu pazarlık,
grev, v.b. gibi stratejik konularda işverenlere karşı halk oyunun
destek ve yardımını sağlamak amaciyle "halkla ilişkiler" fonksiyonunun geliştirilmesine çaba sarfedilmektedir. Barbash, birinci gayeyle geliştirilen münasebetlere "müessesevi halkla ilişkiler", ikinci gayeyle düzenlenenlere de "fonksiyonel halkla ilişkiler" demektedir19. Özellikle milli sendikalar ve federasyonlar bu amaçlar için
geniş bir uzman kadrosuna sahiptirler. Mahalll sendikalar ise kü-

.rn

Bakınız

: Barbash, op. cit., ss. 288 - 290.
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çük ve mali imkanları sınırlı kuruluşlar olduklarından, bunlarda
halkla ilişkiler fonksiyonunun ifası için tam mesai yapan uzmanlar
genellikle mevcut değildir. Bu fonksiyonun başka kanallardan ifasına çalışılır •
20

F.

Sendika

Basımı

:

Sendikalarda uzman istihdamını gerektiren önemli faktörlerden
biri de sendika basınında kaydedilen gelişmelerdir. Sendikaların
çok yönlü ve büyük kuruluşlar haline gelmesiyle sendika basınının
önemi artmıştır. Ekseri sendika liderleri, sendikanın neşriyatı ve
özellikle sendika gazetesi sayesinde üyelere ulaşabilmekte, birçok
scındika fonksiyonlarını da yine bu yolla ifa edebilmektedir. Sendika
basını sendikacılığın ilk gelişme yıllarında da önemli bir rol oynar,
fakat sendikaların bugün Batı'da olduğu gibi büyüyüp olgunlaş
masiyle ayrı bir önem kazanır ve özel fonksiyonlar ifa etmeye baş
lar. Bu sebeple, sendikalar editör ve yazar olarak çalıştırmak gayesiyle profesyonel gazeteciler istihdam etmek zorunluğunu duyarlar. Konuyu inceleyen bir Avrupalı gözlemci şu hususları belirtmektedir:
Sendika basını için bu yönetici ve yazarlar nereden
bulunur? Sendika basınında çalışan kimseler mesleki bilgilerini, sosyal, politik ve geleneksel eğitimlerini nereden
ve hangi şekilde elde ederler? Sendika ve işçi dünyasının
bu hususta kendi kendisine yeterli olmadığı muhakkaktır.
Sendika basınında görevli kişiler, bu fonksiyonları ancak
t'Oplumun eğitimi ile ilgili kişilerle, eğitim ve so"Syal anlayışa sahip halk toplulukları ile müştereken çalışarak ifa
edebilirler. Sendika basını mensupları sosyal bilimlerle
uğraşan aydınlarla ,
üniversitelerle ve kilise ile işbirliği
yapmak zorunluluğunu duymuşlardır. Bugün sendika bası20

Mesela, üniver;;iteler için burs vermek, kan bankalarına iştirak
etmek, kilise yapımına ücretsiz olarak üyelerinin emeğiyle katıl
mak, fuar ve panayırlarda sendikayı ve sendikanın mamullerini
tanıtan pavyonlar açmak bu hususta verilebilecek örneklerdir.
Bunun gibi, bir müzisyenler sendikasının da halk için konserler
tertiplemesi bu kategoride zikredilebilir. Şüphesiz, bünyelerinde
halkla ilişkiler uzmanları çalıştıran milli sendikalar da bu çeşit
ek programlara sahiptirler.
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nının

akademik şekilde yetişmiş elemanlara ihtiyacı varHukuk, sosyoloji, iktisat, siyasi bilimler, tarih gibi çeşitli sosyal bilim dalları 'SE:ndika politikası için gerekli bilgileri direkt olarak verirler. Sosyal ahlak, ilahiyat ve kilise.
toplumda, iktisadi hayatta ve işletmede beşeri değerlere
yakışır genel ve geleneksel şekilleri araştırır ve bildirir,
sosyal ve kanuni ilişkiler insanlık dışı olmaya başlayınca
ve değiştirilme ihtiyacı başgösterince protestoya, hatır
latmaya ve ihtar etmeye başlarlar 21 .
dır.

Sendika basınında çalışan aydınların önem vermeleri gereken
hususlardan birisi ,üyelerin kolaylıkla anlayabilecekleri ve sıkılma
dan rahatlıkla ve zevkle okuyabilecekleri yazılar hazırlamak olmalıdır. Sendika basını genellikle sendikada iktidarda olan grupların
resmi görüşlerini aksettirir. Sendika gazetelerinde bir meselenin lehinde ve aleyhindeki bütün faktörlerin objektif şekilde ortaya konarak takdim edilmesine pek rastlanmaz. Bu çeşit gazeteler sendika
içindeki muhalefet gruplarının görüşlerini belirtmelerine de pek
imkan vermezler. Bununla beraber, demokratik olmakla ün yapmış
bazı sendikalarda, mesela A.B.D.'de basın sanayiinde faaliyette
bulunan demokrattik sendikalarda, sendika içindeki muhalefe görüşlerine de geniş çapta yerveren gazete ve dergilere rastlanmaktadır22 (the Guild Rep01ter of the American Newopaper Guild ve
Typographical Union ]oumal gibi). Herhangi bir meselenin leh ve
aleyhindeki çeşitli görüşler belirtildiği takdirde, bunların sendika
içindeki bazı grupların tasvibini kazanacağı, diğer bazı grupların
ise hoşuna gitmeyeceği muhakkaktır. Sendika liderleri bundan dolayı bu çeşit farklı ve muhalif görüşlere sendika basınında yervermemek eğilimindedirler. Sendika idarecileri sendika içindeki fikir ayrılıklarının basın yoliyle halk oyuna açıklanması halinde, bunmı iş
verenlerle ilişkilerde sendikanın tesanüdünü zayıflatabileceğini ve

21
22

Oskar Müller, "Ethik und Aufgaben der Gewerkschafspresse",
Gewerkschaftliche Rundschau, Bern, Februar lz68, 60 Jahrg.
Sendikaların iç bünyesinde genel olarak oligarşik eğilimlerin müşahade edilmesine rağmen, A.B.D.'de basın sanayiinde faaliyet
gösteren sendikaların ve özellikle International Typographical
Union'ın iç bünyesinde ileri bir demokrasiyi gerçekleştirmiş. olması ilgi çekicidir. Bunun sebeplerine aşağıdaki paragraflarda
temas edeceğiz.
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işverenlerin

sendikaya hücum etme eğilim ve gücünü arttırabilece
ğini iddia ederler. Bu iddiada haklı noktalar mevcut ise de, sendika
basınının liderler tarafından kontrol altında tutuluşunun sendika
demokrasisi bakımından önemli mahzurları doğabilir.
Yukardaki paragraflarda genel olarak sendikalarda aydın uzman istihdamını gerektiren çeşitli fonksiyonların neler olduğunu
belirtmeye çalışmış bulunuyoruz. Müteakip paragraflarda entellektüellerin gerek misyoner, gerek teknisyen sıfatlarla bu fonksiyonlarııı ifasındaki tutumlarını ve .rollerini değerlendirmeye çalışacağız.
Ancak, entellektüelin rolünün önem taşıdığı bir başka sendika içi
konu mevcuttur. Bu da, Batı'da özellikle son yıllarda üzerinde çok
şey yazılıp söylenmiş olan sendika-içi demokrasi meselesidir. İlk
bakışda konumuza uzak görünmekle beraber, sendika-içi demokrasi
meselesi entellektüelin sendika iç politikası ve liderler karşısındaki
durumu ile ilgili bulunmaktadır. Bu sebeple sendikalarda aydınla
rın rolü ile ilgili daha ayrıntılı konulara geçmeden önce, sendika
demokrasisinin sosyolojik ve politik yönlerini kısaca açıklamakta
fayda görüyoruz.

4.

Sendika Demokrasisi ve Entellektüel Uzmanlar

Ticad ve endüstriyel işletmelerin, askeri ve dini organizasve kamu kuruluşlarının Weberian anlamda "bürokratik"
bir yapıya sahip olmalarına karşılık, sendikalar, siyasi partiler ve
dernekler gibi "demokralik" yapılı kuruluşlardır 23 • Bu kuruluşlarda
yöneticiler belirli devreler için üyelerin serbest seçimi ile işbaşına
gelirler. Seçilmjş sendika yöneticileri işçilerin kendilerinden bekledikleri başarıyı gösteremezlerse, yine işçiler tarafından mevkilerin~
den uzaklaştırılabilirler. Nihai otorite ve kontrol gücü, belirli devrelerde de olsa üyelerdedir; yani teşekkülün üst kademelerinde
değil, tabanmdadır. Bununla beraber, sendikalar büyüdükçe ve
sendika fonksiyonları daha karmaşık bir hale geldikçe, bu teşekyonların

23

.. Bürokratik" ve "demokratik" teşekküllerin sosyolojik açıdan genel vasıfları hakkında toplu bilgi için, bakınız: Frank B. Miller,
Sanayide Beşeri M'Ünasebetler, (Çevirenler: Sabahat Yalçın, Toker Dereli), İktisat Fakültesi Yayınlarından, No. 181, İstanbul
1966, ss. 90 - 102.
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küllerin de bürokratik özelliklere sahip oldukları görülür 24 • Aslında
makul sınırlar içinde, bu, normal bir olaydır. Bürokratik bünyeli
işletmeler çeşitli kademelerdeki işgörenlerin yönetime katılmalarını
s.ığlamak suretiyle daha demokratik bir hale gelebileçekleri gibi,
sendikalar etkili çalışmak imkanına kavuşabilmek için bir parça
bürokratik olmak zorundadırlar. Mahzurlu olan, sendikanin rasyonel ve etkili çalışabilmesi için gerekli ve yeterli (optimum) bürokratikleşme temayülünün aşılması ve bunun sendika demokrasisi için
açık tehlikeler doğurmasıdır.
Meseleyi, siyası partiler ve sendikalar açısından incelemiş bulunan Robert Michels, bünyesine demokratik bir şekil verilmiş bütün kuruluşlarda, zamanla demokratik amaç ve prensiplerden sapma ve belirli bir zümrenin hakimiyetine girme eğiliminin müşaha
de edildiğini belirtmektedir. Michels bu eğilimi "oligarşinin tunç
kanunu" olarak nitelemektedir. Düşünüre göre, demokrasinin bünyesinde oligarşik eğilimler mevcuttur ve demokrasi zamanla zarureten oligarşiye dönüşür. Bu temayüller, 1. insan tabiatından, 2. siyasi mücadelenin niteliğinden, ve 3. organizasyonların bizatihi kendi bünye ve mahiyetinden doğmaktadır. Seçilenlerin seçmenler üzerinde hakimiyet kurmasına yol açan, organizasyonun kendisidir.
"Herkim organizasyondan bahsediyorsa, oligarşiden bahsediyor demektir25 ." Büyük teşekküller yöneticilerin iktidar üzerinde bir monopol kurmalarına göz yummak zorundadırlar. Teşekküller bürokratikleştikçe,, kütleler bir yandan bu bürokratik karar mekanizmasma iştirakten aciz kalırlar, öte yandan da karmaşık bir mahiyet
kazanan sendika fonksiyonlarımn gereği gibi ifa edilebilmesi için
kuvvetli bir liderin varlığına ihtiyaç duyarlar. Bu hususlar, liderin
iktidar - durumunu kuvvetlendirir. Liderlerin iktidardaki mevkile-

24

Sendikalardaki bürokratikleşme kmayülü ve bunun çeşitli sonuçiçin, bakınız: William Foote Whyte, Men At Work, Homewood, III.: The Dorsey Press, Inc. and Richard D. Irwin, ine,
1961, ss. 235-363 ve özellikle 288-289.
Bakınız : Robert Michels, Political Parties, A Sociological Studly
of the Oligarchical Tendencies of Modern Demoeracy, (Translated by Eden and Cedar Paul), Collier Books, New York, N. Y!.,
1962, "<orijinali 1915 tarihinde Almanca olarak neşredilmiştir),
s. 15 . .
ları

25
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rini kuvvetlendiren bir başka faktör de, Michels'in "kütlelerin ehliyetsizliği" (incompetence of the masses) ve "kayıtsızlığı" dediği
vakıalardır. Üyeler, gerek organizasyon teknikleri konusunda bilgilerinin azlığından, gerek genel kayıtsızlıkları ve ilgisizliklerinden
ötürü demokratik organizasyonların, siyasi partilerin ve sendikaların genel kurullarına ve yönetimine iştirak etmemektedirler. Bu sebeple, Michels, temsill bir liderlik kavramını özellikle reddetmekte
ve 'liderler, sosyal menşe itibariyle idare edilenlerin mensup buhmduğu sosyal sınıfdan gelmelerine rağmen zamanla iktidara sahip
bir elit zümre, bir çeşit oligarşi meydana getirmişlerdir" demektedir. Bu sebeple ekseri teşekküllerin izlediği politika, gerçekte üyelerin arzu ve menfaatlerini değil, liderlerin arzu ve menfaatlerini
aksettirmektedir. Her yönetici organ bir kere iktidar durumunu
tahkim etti mi, kendisine özgü menfaatler yaratmaktadır. Bu menfaatlerin me cudiyeti zarureten üyelerin menfaatleriyle çatışmalara
yol açabilir. Liderlerin organizasyon içinde kendi otoritelerini tehdit eden unsurlarla karşılaşınca aşırı derecede saldırgan davranış
lar gösterdikleri ve demokratik hak ve prensiplerin birçoğunu fedadan çekinmedikleri görülür. Parti liderlerinin ideolojiye bağlılık
ve üye menfaatlerini temsil etmekten çok bürokratik bir muhafazak arlıkla hareket ettiklerine dair Michels tarafından yapılan gözlemler, daha sonralan birçok olaylarla ve gelişmelerle doğrulan
mıştı r6.

A.B.D.'de ve hemen bütün ülkelerde sendikaların belirli gruplardan müteşekkil oligarşiler ' tarafından idare edildikleri, bu grupl a rın kendilerini devamlı olarak iktidarda tutabilmek ve belli kimseleri kendilerine halef olarak yeti ş tirmek hususunda güçlü bir siyasi mekanizma ya sahip oldukları görülmüştür. Gerçekte, rasyonel
d av ranış tarzınd an sapma hemen her organizasyonda görülen bir

26

Birçok ·.sosyalist partinin Birinci Dünya Savaşına gösterdiği tepki, parti liderlerinin doktrin ve ideol·o jiyi organizasyonu idame
gayesi uğruna kolayca feda ettiklerini göstermiştir . Michels, aynı
zamanda sosyalişt ihtilalin de işçi sınıfı için demokrasinin zaferi
ile değil , yeni bir idareciler grubunun diğer bir hakim sınıfın
yerini alması ile sonuçlanacağını tahmin etmişti. Rus ihtilali bu
t ahminin de doğruluğunu göstermiştir .
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özelliktir67 • Bürokratlar organizasyonu yaşatmak için gerekli belirli
hedeflere varmak gayesiyle, başlangıçta bağlanmış oldukları diğer
hedef ve amaçlara ihanet etmek durumuna girerler. Bununla beraber, sendikaların devamlı olarak belirli bir lider grubu tarafın
dan idare edildiğini gören bazı düşünürler, bu liderlerin mevkilerinde kalabilmek için üye menfaatlerini sınırlı ölçüde de olsa temsil ve korumak zorunda olduklarını belirtmişlerdir. Lider, nihai
durumda idare edilenlerin rızasını almak mecburiyetindedir. Michels'in "oligarşinin tunç kanunu" dediği eğilim, organizasyon içinde işbölümünün küçük bir lider gurubuna. yeteri kadar iktidar ve
otorite devredilmesini gerektirmesinden doğmakta, fakat söz konusu grup zamanla otoritesini genişletip devamlı olarak iktidarda kalma yolunu bulmaktadır. Michels' e göre, demokrasi iktidarın toplumda gruplar arasında dağılımı bakımmdan belki gerçekleştirilmesi
mümkün bir yönetim şeklidir; fakat organizasyonların kendi bünyeleri içindeki demokratik yönetim tarzı zarureten oligarşiye dönmektedir.
Bununla beraber, belirttiğimiz pesimist görüşler, Michels'in demokrasiyi bir ideal olarak gerçekleştirecek yolları aramasına engel
nlmamıştır. Liderler mevkilerinde kalabilmek için üyeleri kısmen
tatmin etseler dahi, bu husus mevcut durumla yetinmemiz için yeterli bir sebep teşkil eleyecektir. Michels, birçok yıllar sonra organizasyonların ancak kuvvetli karizmatik (charismatic) liderler sayesinde demokratik bir yönetime kavuşabilecekleri sonucuna varmıştır28. Oysa A.B.D.'de daha sonraları yapılan bazı araştırmalar,
27

28

Max Weber, organizasyonları bürokratik mekanizmalar olarak tamamen rasyonel, mües:s ir ve önceden tahmini mümkün sonuçları
olan varlıklar olarak düşünmüştü. Oysa, beşeri çeşitli faktörler
sebebiyle organizasyonlarda rasyonellikten sapmalara rastlanır.
Merton, Selznick ve Gouldner, organizasyonların pür bürokrasi teorisi açısından irrasyonel olan bu ''önceden tahmin edilmeyen''
olumsuz - fonksiyonlarına dikkati çekmişlerdir. Bunlar için, bakınız: James G. March ve Herbert A. Simon, Organizations, New
York, London: John Wiley and Son;;, 195'9, ss. 36- 47.
Bakınız: Seymour Martin Lipset'in Michels'in eseri için yazdığı
"Giriş" içinde, s. 32.. Karizmatik lider tipinin tanım ve tahlili için
bakınız: Maoc Weber, •sThe Three Types of Legitimate Rule",
Complex Organization~ Amitai Etzioni, ed. içinde, Holt, Rinehart
and Winston, 1964, ss. 4 - 14.
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bütün oligarşik temayüllere rağmen sendika-içi demolffasinin belirli şartlar altında gerçekleşebileceğini göstermiştir •
29

Michels'in üniversel olan muhakeme tarzı üst sendika teşek
küllerine uygulandığı takdirde daha da ilgi çekici sonuçlar çıkar
mamıza imkan vermektedir. Gerçekten, sendika-içi demokrasi organizasyonlar büyüdükçe ve mahalll sendika kademelerinden federasyon ve milll sendika kademelerine doğru yükseldikçe zayıflama
eğilimi gösterir. Bir düşünüre göre, mahalll sendika kademelerinde
genellikle canlı bir sendika demokrasisi mevcuttur. Sendika de.mokrasisi mahalli kademelerde kaide, milli kademelerde ise istisnadır 1 '1. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Önce, yüksek kademelerde,
mesela federasyon veya milli sendika seviyelerinde fonksiyonların
ve bünyenin daha karmaşık bir nitelik kazanması yüzünden, üyelerin sendika içinde olup bitenleri anlayış dereceleri azalır. Diğer
bir deyişle Michels'in "kütlelerin ehliyetsizliği" dediği faktör bu
kademelerde daha açık bir hal alır. İkinci olarak, üyelerin bu çeşit
federasyon ve milli sendika kademelerine fiziki veya coğrafi bakım
dan uzak oluşları dolayısiyle, sendika faaliyetlerine ilgi ve katılma
derecesi azalır. Bu seviyede sendika kongrelerinin alt kademeleri
temsil eden delegeler marifetiyle yapılması ise, aşağıda açıklaya
cağımız bazı mahzurlar doğurur.
Diğer

bir faktör de, mahalll sendika ile üst sendika kuruluşları
nın liderlere sağladığı imkanlar arasındaki farktan doğmaktadır.
Federasyon ve milli sendika kademelerinde liderler genellikle tam
mesai yapan profesyonel yöneticilerdir. Bunların mevkilerinin ken-

;::g

20

A.B.D.'deki International Typographical Union isimli sendika bünyesi içinde iki grubun mücadelesine dayanan bir sistemin kurulmuş bulunduğu ileri derecede demokratik bir teşekküldür. Lipset, Trow ve Coleman, bu sendikanın iç -siyasi bünyesini incelemişler ve bu ileri demokrasiye yol açan faktörleri ortaya çıkar
maya çalışmışlardır . Bakınız : Seymour Martin Lipset, Martin
Trow ve James Coleman, Union Democracy, Anchor Books, Doubleday and Co. Inc., Garden City, New York 1962, (copyright 1956).
Joseph Kovner~ "Union Democracy", Interpreıtin,g tbe Labor Movement, Industrial Relations Research Association, December 19'52,
s. 83. Bu kısa makale sendika demokrasisi hakkında kıymetli bir
tahlil ihtiva etmektedir.
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dilerine sağladığı imkanlar, cazibe ve avantajlar, mahalll sendikanın liderlere sağladıklarına kıyasla çok daha fazladır. Mevkiin cazibesi, şüphesiz liderin demokratik sürece olan mukavemetini arttırır. Federasyon veya milli sendika lideri için tekrar seçilmediği
takdirde yapılacak iş, atelyedeki eski görevine dönmektir, ki bu,
kendisi için herhalde arzuya şayan olmayan bir alternatiftir. Bu
ihtimal, mmı kademedeki liderlerin lokal liderlere kıyasla sendikacılığa daha kuvvetle bağlanmalarına sebep olur 31 • Bu husus, sendikacıhğm güç ve tesanüdü i;in belki arzuya şayan, fakat sendika
<lemokrasisi bakımmdan herhalde bazı mahzurları olabilecek bir sonuçtur.
Sendika demokrasisini milli seviyede gerçekleştirmeyi güçleş
tiren faktörlerden bir diğeri de, bu sevieydeki kongrelerde muhalefet grupları teşkil etmenin ve muhalefeti temsil eden lider adaylarını desteklemenin fiilen ve mall bakımdan fevkalade güç oluşu
dur32. Mahalli seviyede liderle yüz yüze temas ve lideri tenkit imkanları mevcuttur. Milli seviyedeki liderler ise tenkidi daha kolaylıkla bastırabilecek fiili ve mali imkanlara sahiptirler33 • Öte yandan,
milli seviyedeki kongrelerde mahalli sendikaları temsil eden delegeler kolayca belirli iktidar gruplarının etkisi altında kalabilmektedirler. Bu sebeple, delegelerin üyeleri gerçek anlamda temsil edebildikleri hiçbir zaman iddia edilemez; çünkü delegeler iktidarı
temsil eden grup karşısında tenkit güçlerini ve hareket serbestilerini kolayca kaybedebilmektedirler.
Mahalli sendika kademesinde ise demokratik usullere daha
Teşekkülün küçüklüğü, sendika mevkile-

bağlı kalınabilmektedir.

31

George W. Brooks, "The Sources of Vitality in the American
Labor Movement'', New York State School f Industrial and Labor Relations, Cornell Univesity, Bulletill J!t.1, 1960, s. 8.
32 Joal Seidman, "Democracy in the Labor Movement'', New York
State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, Bulletin 38, 1958, ss. 2 - 3.
33 Gerçekten işyeri seviyesindeki bir sendika lideri, seçimlerde karşısına çıkan bir rakibi, bu rakip hemen bütün seçmenler tarafın
dan yakından tanındığı için, pek kolaylıkla bertaraf edemez. Oysa, bir muhalif lider adayının kendisini işkolu seviyesinde bütün
seçmenlere · tanıtabilmesi son derece güç ve dolayısiyle bertaraf
edilmesi çok daha kolaydır .
4
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riııin nisbeten daha az cazip oluşu ve seçimi kazanamama halinde
tekrar eski işe dönmenin daha az külfetli bulunuşu, dolayısiyle az
çok bir gelir emniyetinin ve seçilmek isteyen adaylarla üyeler arasmda yüz yüze temaslara imkan veren haberleşme kanallarının mevcudiyeti, demokratik süreci kolaylaştıran faktörlerden bazılarıdır •
Şüphesiz, bu husus, mahalll sendikaların daima demokratik bir yapıya sahip bulundukları anlamını taşımaz. Uygulamada
oligarşik
eğilimlere sahip büyük lokal sendikalara da rastlanmaktadır. Burada
belirtmek istediğimiz şudur : diğer şartlar değişmediği takdirde,
kompleks bir yapıya sahip bulunan ve sendikacılığın alt kademelerinden uzaklaşan kuruluşlar, Michels'in "oligarşinin tunç kanunu"
dediği mekanizmanın daha kolay işlemesine imkan verebilmektedir.
34

Sendikaların bünyesinde oligarşik temayüllerin doğup gelişmeine imkan veren bu faktörlere rağmen sendika demokrasisi belirli
şartlar altında gerçekleştirilebilir. Mesela, A.B.D.'de milli seviyede
bir teşekkül olan International Typographical Union'ın ileri derecede
demokratik bir yapıya sahip oluşu, bu sendikada olagirşik temayülleri bertaraf eden bazı faktörlerden ileri gelmektedir. Sendikanın
faaliyette bulunduğu basın endüstrisinin yapısı, esasen iktidarın sendika içindeki gruplar arasında dağılmasını sağlayabilmektedir. Ayrıca, basın sanayiinde çalışmaları dolayısiyle sendika üyelerinin toplum içinde sahip bulundukları yüksek statü ve prestij, bunları işçi
sınıfından çok orta sınıfa mensup kılmakta, bu yönleriyle vasıflı basın işçileri sendika dışında daha birçok sosyal
organizasyonların
üyesi olabilmekte ve dolayısiyle liderler için sendika mevkilerinin
nisbi cazibesi azalmaktadır. Bir başka faktör de, bu sendikada yöneticilere ödenen maaşların nisbeten mütevazi miktarlar olmasıdır.
Bu husus, liderlerin tekrar seçilmedikleri takdirde eski işlerine dönmelerini kolaylaştırmaktadır. Öte yandan, başka bazı sosyal faktörler, aşırı bir tenkit hürriyetinin ve birbirine muhalif iki grubun bu
milli sendikada takriben elli-altmış yıldır köklü bir gelenek olarak
yerleşmesine sebep, olmuştur. Aynı gelenek bu üst teşekküle bağlı
işyeri sendikalarında daha da kuvvetle yaşamaktadır. Sendika demokrasisi için gerekli şartlar bu kadar çeşitli olunca, birçok üst sen-

34

Seidman, op.. cit., s. 51.
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dika kuruluşunda demokratik yönetim şeklinden inhiraf edilmesinin
esasen şaşılacak bir tarafı kalmamaktadı.r 3 5 •
Sendika-içi demokrasinin gerçekleşmesine engel olan en önemli
faktörlerden biri, üyelerin teşekkül içinde oligarşik temayülleri görulen lider grubu karşısında teşkilatlı bir muhalefet grubu kuramayışlarıdır. Bu çeşit bir grup teşkil edilip tesirli bir muhalefet
gerçekleştirilebildiği takdirde, demokrasinin gerçekleştirilmesi için
gerekli en önemli şartlardan birisi yerine getirilmiş olmaktadır.
Sendika-içi demokrasinin gerçekleştirilmesinde
sendikalarda
istihdam edilen entellektüellerin acaba ne gibi bir rolü olmaktadır?
Sendikada çalışan bir entellektüel, sendikacılığın demokratik
ideallerini gerçekten benimsemişse, büyük bir ihtimalle sendika
demokrasisinin gerçekleşmesine ve kuvvetlenmesine
çalışacaktır.
"Misyoner" tipli, sendikacılığa belirli ahlaki ve duygusal motifle~-le
girmiş aydınlar sendika demokrasisini canlı tutmaya ve geliştirme
ye herhalde daha çok çalışacaklardır. Çalıştıkları teşekküllerin daima aynı lider kadrosu tarafından yönetilmesi, bu liderlerin de zaman zaman üye hak ve menfaatlerini temsil hedefinden uzaklaş
maları, hatta sendika fonlarını suiistimal etmeleri karşısında bu tip
biı entellektüel sesini yükseltecek, elinden gelirse lider kadrosunu
tenkit edecek ve iktidar gruplarına karşı muhalefet gruplarını destekleyecektir. Bu yönde bir davranış büyük bir ihtimalle liderlerin
hoşuna gitmeyecek, aydın uzmana görevinin sendika için belirli
araştırma, eğitim, v.s. ile ilgili fonksiyonları ifa etmekten ibaret olduğu hatırlatılacak, sendika-içi politikaya girmemesi hususunda ikaz
edileceklir. Aşağıda belirtilecek araştırmaların da ortaya koyduğu
gibi, sendika içinde iktidardaki liderlere cephe alan aydınları sadece "teknisyen" fonksiyonlara ilme yönünden bir eğilim mevcuttur.
Çok defa, entellektüel münhasıran teknik fonksiyonlarla yetinmez
ve sendika-içi politikada, özellikle demokrasi ve liderlik meselelerinde iktidar grupları aleyhinde faaliyet göstermekte ısrar ederse
ya işine son verilmekte, ya da kendisi zahiren teknik fonksiyonlarla
35

Söz konusu sendikanın ve bu teşekkülde sendika - içi demokrasinin tahakkukuna imkan veren çeşitli faktörlerin etraflı bir
izahı için Lipset, Trow ve Coleman'ın yukarıda zikredilen eserine bakınız .
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meşgul görünüp perde arkasından sendika demokrasisini geliştir
meye yönelmiş faaliyetlerde bulunma durumuna girmektedir.
Şu

halde, demokrasi konusuna önem veren entellektüel ıçın
üç alternatifin varlığı söz konusudur : ya sendikadaki işin
den olmak pahasına tenkit ve protesto görevine devam edecek,
ya iktidar grubunun baskısına boyun eğip tamamen ve yalnızca
"teknik" fonksiyonların ifasına yönelecek, ya da sendikadaki işin
de kalmak ve faaliyetlerini esas itibariyle "teknik" fonksiyonlara yöneltmekle beraber, kontrol ve sendika demokrasisini muhafaza görevini arka plandan, daha endirekt olarak ifaya çalışacaktır . Bu
üçüncü alternatifde karşımıza özellilke eğitim fonksiyonunu yürüten uzmanlarm sendika demokrnsisinin gelişmesinde oynadıkları
uzun devreli rol çıkmaktadır. Gerçekten, üyelerin doğrudan doğru
ya sendika demokrasisi meselelerinde olmasa bile çeşitli sendikacı
lık konularında eğitilmeleri uyamk, bilgili ve sendika toplantıları
ile kongrelerine karşı alakalı bir ktitlenin doğmasını ve potansiyel
lider adaylarının yetişmesini mümkÜn kılmak suretiyle sendika demokrasisine hizmet edebilir. Bu nokta, eğitim uzmanının en hayati
fonksiyonları arasında sayılmaktadır. Buna benzer çeşitli endirekt
fonksiyonlar basın ve araştırma uzmanları, hatta sendika hukukçuları tarafından ela ifa edilebilmektedir.
başlıca

Bununla beraber, "o ligarşinin
tunç kanunu'"nun sendikalar
içinde daha kolay işleyebilmesini sağlayanlar da yine enlellektüellcrdir. Gerçekten, sendikalarda istihdam edilen birçok enlellektüelin iktidardaki lider gruplarını destekledikleri, onlarla adeta kader birliği ettikleri de sık görülen hallerdendir. Entellektüel uzman
iş güvenliğini l minat altına almak veya iktidardakilere hoş görünmek için ya da siyasi ve ideolojik görüşleri liderlerle uyuştuğun
dan, yazılariyle, araştırmalariyle ve her çeşit istişari fonksiyonlariyle
liderlerin iktidarını destekleyebilmektedir. Aşağıda çeşitli uzman
tiplerden ve fonksiyonlardan bahsederken bu noktaya tekrar değine
ceğiz. Sadece burada şu noktayı hatırlatmakla yetinelim. Sendika yöneticileri, çeşitli tekni syen-uzmanları çok defa belirli gruplar (işve
renler, devlet organları, v.s.) ve üyeler nezdinde kendi durumlarım
kuvvetlendirecek araştırmalar yapmak ve belgeler hazırlamak ~ma
ciyle istihdam ederler. Kendi istişad-teknik fonksiyonları çerçevesinde
kalmak kaydiyle uzmanların bu çeşit ça1ışmalarda bulunmaları ga-
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yet normaldir. Bizim burada kastettiğimiz, entellektüelin teknik sı
fat ve fonksiyonlarını aşıp sendika-içi politikada iktidar grubunu
aktif şekilde desteklemeleridir 36 •
Sendikalarda organizasyon büyüklüğünün ve kademeler arasmdaki farkın ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de, liderlerin yetkilerini ve sendika fonlarını kötüye kullanmaları sorunudur. Mesela, Lipset, A.B.D.'de ademimerkezi ve mahalli sendikacılığın suiistimale daha müsait olduğunu belirtmektedir:
A.B.D. sendikalarında ' ve diğer American kurumların
da suiistimal, mahalli seviyede milli seviyeye kıyasla daha fazladır. Sendika ajanları veya belediye müfettişleri
gibi alt kademe idarecileri, iş adamları ile direkt tema.:;ta
bulundukları için, bu alt kademelerde ortaya çıkarılama
yıp gizli kalan suiistimal olayları, büyük organizasyonların
başındaki liderler arasında meydana gelen suiistimal olaylarına kıyasla daha fazladır 3 7 •

Alt kademelerde suiistimale daha uygun bir ortamın mevcudi~
yeti, mahalli sendikaların halk oyunun ve kamu otoritelerinin kontrolünden uzak ve ademimerkez1 bir yapıya sahip olmalarındandır.
Ancak bu görüşte gerçek payı varsa da, şu hususun unutulmaması
gerekir: Kamu kontrolüne daha fazla tabi olan merkezi teşekküller
de suiistimal olaylan bir kere meydana geldi mi, daha büyük miktarları kapsamakta, diğer bir deyişle, büyük
organizasyonlarda
suiistimal de büyük olmaktadır. Ne var ki, merkezi kuruluşlarda bu
çeşit olayların meydana ç1karılma imkan ve ihtimali şüphesiz daha
fazladır. Burada yine idealist entellektüellerin önemli rolü ortaya
çıkmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, aydın uzman istihdam
edebilen kuruluşlar, mahalli sendikalar o]mayıp daha çok milli kademedeki teşekküllerdir. Oligarşik eğilimler daha ziyade ınilll kademede söz konusu olduğuna göre sendika demokrasisi idealini benimsemiş uzmanların bu teşekküller içinde yapacakları kontrolün önemi
36

paragraflarda özetlemeye çalışacağımız
tipoloji açısından, bu uzman kategori'3i
daha ziyade "politik tip"e (politico'ya) uygun düşmektedir.
Seymour Martin Lipset, "Trade Unions and Social Structure",
Industrial Relations, Vol. 1, No. 2, February 1962, s. 100.
Wilenskyfoin

aşağıdaki

araştırmasında kurduğu
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ve değeri açıktır. Bunun gibi, merkez! ve milll kademedeki kuruluş
larda sendika fonlarının daha fazla oranda suiistimalini önleyen bir
unsurun da bu teşekküllerin istihdam ettiği idealist aydı~ların içerden yaptıkları kontrol ve baskı olduğunu söyleyebiliriz.

S.

Organizasyon Teorileri Açısmdan Aydmlar

Entellektüelin organizasyonlar içinde incelenmesi esas itibariyle
sosyolojik bazı araştırmaların konusunu teşkil etmiştir. Bu alanda en
geniş ve ayrıntılı araştırmayı Wilensky yapmıştır. Modern sanayi
ve şehir toplumunun gelişmesiyle ilgilenen ve birbirine baglı bulunan üç düşünce sistemi Wilensky'nin yap tığı araştırmanın ana hipotezlerini teşkil etmektedir 3 • "Bunlar 1) organizasyonların bürokratikleşmesi (bureaueratization) olayını inceleyen teoriler,
2) çeşitli
grupların iktidara geçmesini inceleyen teoriler, 3) organizasyonlar
i<;inde entellektüeli ve entellektüelin değişen rolünü inceleyen teoriler"dir. Her üç teori grubu da modern toplumda gittikçe artan iş
bölümünün sonuçlariyle ilgilenmektedir 39 .
Bürokratik kuruluşları rasyonel ve müessir üniteler olarak inceleyen Max \ıVeber, "bürokrasilerin yönetim sistemini tamamen gayrişahsi bir duruma getirdiğini" belirtmektedir 40 . Web r'e göre, " profesyonel bürokrat, devamlı olarak hareket eden bir mekanizma içindeki dişli çarklardan ·s adece biridir; bu mekanizma bürokratın takip
e~rnesi için esas itibariyle sabit bir yol çizer. ' Düşünür 'e göre, modern profesyonel bürokrat, iktidarda hangi parti ya da grup bulunuyorsa onu desteklemek zorundadır ve böyle hareket etmek hususunda hazırdır.
Weber, kendi ehliy t ve vası fları ile otonom bir varlık olan probürokratik trendin bir sonucu oldu-

fe~yonel uzmanın doğuşunun,

38

Bakınız

: Harold L. Wilensky, InteUectuals in Labor Unions, Oron Profıessional Roles, The Free Press Pub lishers, Glencoe, Illinois, 1956.
Bilindiği gibi, işbölümü, Adam Smith, Marx, Toennies, Weber,
Durkheim, Simmel, Park ve Mannheim gibi düşünürlerin ilgisini
çekmiş bir kavramdır. Ayrıca hemen bütün yönetim ve organizasyon teorileri de bu kavramı çeşitli yönlerden geliştirmişlerdir.
Bu konuda, bakınız: Miller, op. cit., ss. 93 - 99.

gaııizational Pressuresı
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ğunu

belirtmektedir. Ona göre, "teknik ihtisaslariyle bu uzmanların
organizasyonlar için zaruri oluşu, her zaman sosyal ve politik iktidara sahip oldukları anlamına gelmez. Ancak normal şartlar altında tam
anlamiyle gelişmiş bir bürokrasinin haiz olduğu iktidar gerçekten
çok fazladır. Siyası iktidar sahibi, bu bürokratik 'uzman' karşısında
kendisini teknik bilgiden yoksun bir amatör gibi hisseder." 41 • Weber'e göre, siyası grup aristokratik menşeli olsun, tayinle işbaşına
gelmiş bir grup ya da halk tarafından seçilmiş bri başkan olsun, durum aynıdır.
C. Wright Mills ve daha birçok yazar, uzmanların mesleki rollerinden çok kere siyasi iktidar mevkilerine atladıklarını ileri sürmüşlerdir. Weber blı ihtimali genellikle reddetmekte, fakat bazen
de zımnen kabul etmektedir. Weber'e göre, bürokrasi, rasyonel, önceden tahmini mümkün (predictable) ve fonksiyonel sonuçları olan
bir mekanizmadır. Bürokratlar (uzmanlar) ise bu mekanizmanın
rasyonel tarzda işlemesini mümkün kılan birer alet durumundadırlar.
Daha modern düşünüler ise, bürokratik kuruluşların, beşeri davranışların irrasyonel özellikleri dolayısiyle önceden tahmin edilmeyen
oiumsuz fonksiyonlara (unanticipated dysfunctions) sahne olabildiklerini göstermişlerdir '.! . Şu halde, bürokrat teknisyenlerin organizasyonlar içinde daima rasyonel hareket ettikleri iddia edilemez.
Aksine, birçok hallerde rasyonellikten sapıldığına ve olumsuz-fonksiyonlara yol açıldığına dair çeşit1i araştırmalarda örnekler verilmektedir. Özellikle, organizasyon içinde belirli istişari rol ifa etmesi
gereken bir teknisyen uzmanın söz konusu rolü hakkında çeşitli organizasyon kademeleri değişik "bekleyişler 'e (role expectations) sa4

41
42

Wilensky, op. cit., s. 15.
Özellikle Merton, Selznick ve Gouldner'ın geliştirdikleri modern
bürokrasi teorileri, bürokratik teşekküllerde ortaya çıkan olumsuz - fonksiyonların (dy;;functions) sebep ve neticelerini incelemektedir. Böylece fiili durumlarda bürokrasilerin aksayışını inceleyen ve Weber'in ideal modelini tamamlayan görüşler ortaya
atılmış bulunmaktadır; March ve Simon'un algı (perceptions)
kavramından hareket eden çalışmaları, bu alanda daha da modern görüşler getirmiş bulunmaktadır. Bu hususta, bakınız : James G. March ve Herbert A. Siman, Organizations, New York,
Landon: John Wiley and Sons, 1959, özellikle ss. 36 - 47.
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Bununla beraber, Veblen, Lasswell, Laski, De Man, Burnham
gibi çeşitli yazarlar teknik uzmanları yahut entellektüelleri, değişen
oranlarda da olsa, yeni iktidar sahipleri olarak görmektedirler. Bir
bakıma Kerr, Dunlop, Harbison ve Myers de, 2. ci fasılda belirttiğimiz eserlerinde, özellikle geleceğin olgun endüstri toplumlarında
tfknik uzmanlara birinci planda yer vermektedirler 44 • Bu yazarların başlıca iki orlak yönünden bahsedilebilir: 1) bunların hepsi
büyük teşekküllerde çalışan ihtisaslaşmış bilgi ve vasıflara sahip
fonksiyoner1eri modern dünya için mutlak olarak gerekli görmektedirler ve 2) bu gerekliliği_n söz konusu fonksiyonerler için bir iktidar kaynağı teşkil eltiğir~ farzetmektedirler. Bu grupdaki yazarlara göre, "entellektüel" iktidarı temsil eden yeni bir insan tipidir ve
radikal sosyal değişmelerin başlıca kaynağıdır. Schumpeter bu görüşte olduğu gibi, De Man, sendikalarda çalışan entellektüeller olmadan işçi hareketinin sadece dar sımf menfaatlerini temsil eden
bir vakıa olarak kalacağmı, hiçbir zaman global ve radikal bir nitelik kazanamayacağını belirlmektedir 45 •
Bir ikinci yazar grubu ise, teknisyenleri ve uzmanları aksine iktidardan yoksun kimseler olarak görmektedir. Mesela Znaniecki,
"teknisyen uzman" dediği kimselerin iktidar sahiplerin.e tamamiyle
tabi olduklarından bahsetmektedir 46 • Burada uzman iktidar sahibinin elinde sadece bir alet durumuna düşmektedir. Milis de buna
benzer bir görüş orta a atmaktadır. Düşünüre göre, entellektüeller
hakkında birçok kaynak yanısıra şu eserlere
William G. Scott ve Terence R. Mitchell, Organization
Theory: A StructuraJ and Behavim-al AnaJysis; Homewood, Ill.:
Irwin and Dorsey Press, 1972, ss. 204 - 210 ve Don Hellriegel ve
John W. Slocum, Jr., Man.a,gement: A Contingency Approach, Addison - Wesley Co., 1974, ss. 397 - 402.
44 Bakınız : Fasıl 2.
-!5 "Sosyal durumu biraz yükselen bir işçi kolayca burjuvalaşabilir.
Oysa, aynı durumdaki bir sosyalist entelletüel için böyle bir değişme söz konusu değildir." Michels'in de belirttiği bu noktaya

4:3

"Rol

uyuşmazlığı"

bakılabilir:

yukarıda değinmiştik.

46

Florian Znaniecki,, The Social Role of the Man of Knowledge,
New York: .Columbia University Press, 1940, ss. 47, 55, 72-75, 170.
Toker Dereli -
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ve uzmanlar işletme ve sendika bürokrasileri içinde herkim iktidara geçerse onun hizmetkarı olmaktad1rlar. "Bilgi sahipleri hayatlarının en kıymetli saaatlerini kendilerine söylenenleri yapmakla
geçiren bağımlı ve maaşlı işgörenler haline gelmektedirler" 4 7 Öte
yandan, aynı görüşü geliştiren Robert K. Merton şu hipotezi ortaya
atmaktadır: bürokrasiler topluma yabancılaşmış (alienated) ve radikalleşmiş entellektüeli, tedricen, rolü, iktidara herkim geçerse ona
hizmet etmek olan a-politik bir teknisyen durumuna sokmaktadır.
' 'Bağımsız" (unattached) entellektüellere kıyasla "bürokratik" entellektüellerin dezavantajı şuradadır. "Bürokratik" entellektüel, "politik organlar tarafından esasen formüle edilmiş bulunan alternatif veya spesifik politikalar için bilgi ve fikri sorulan bir kimsedir.
O sahip bulunduğu vasıflan ve bilgiyi belirli bir kurumsal düzenin muhafazası gayesine vakfetmiş bir kimsedir." "Pratik" ve "realist" olmaları hususunda yöneltilen baskılar sonucunda "bu şams
ların herşeyi artan bir oranda teknik açıdan görmeleri söz konusu
olmaktadır. " 48
Şüphesiz, her iki düşünür grubunun da haklı oldukları ve olmadıkları durumlar mevcuttur:
Her iki düşünce tarzı da Avrupa ve Amerika'da sendikalarda çalışan entellektüellere uygulanmıştır. Bir düşünüre göre, entellektüel veya uzman organizasyonda gerçek güce sahip olan şahıstır ; diğer görüşe göre ise, entellektüel sadece bir alettir. Mesela Mills'e göre, Amerikan
sendikalarında uzman olarak kulianılan mesleki eğitim
görmüş entellektüeller, bazı istisnalar ve kısa devreler hariç iktidara ve statüye sahip bulunmamaktadır (Mills, New
Men of Power, ss. 281 - 82) . Öte yandan Selig Perlman,
sendi kacılı ğın entellektüellerin k endi politikası ü zerindeki
etkisinden kurtulana kadar güç kazanamadığını , ancak
bundan sonra yolunu bulabildiğini iddia etmektedir (Selig
Perlman, A Thıe:ory of thc Labot" Moveınrent, 1 iN.e'W /Yo,rik :!
Augustus M. Kelley , 1949, ss. 5, 9, 6·8, 105, 136). Sidney
ve Beatrice Webb ise hayli önceleri bir tahminde bulunmuşlar ve geleceğin merkezileşmiş sendikalarının özel bir
47
48

C. Wright Mills, Wbite Collar, New York : O.xford University
Press, 1951, ss. 152 - 156.
Robert K. Merton, S.ocial Theory an.d Soeiaıl Structu:re, Glencoe,
III. : The Free Press, 1949, ss. 167, 16>9, 171 - 172.

SENi>'I KALAR İÇiNDE ENTELLEKTÜEL UZMANLARIN ROL VE FONKSİYONLARI

'227

sayesinde faaliyet gösterebileceğini belirt(Sidney ve Beatrice Webb, Industrial Democracy,
1920ed., London: Longmans, Green and Co., Ltd., 1897,
ss. 833 - 49·, bilhassa ss. 834 - 844). Kıta Avrupasındaki sendikaları, kooperatifleri ve siyasi partileri inceleyen Michels, organizasyonların büyümesi sonucunda zarureten doğan teknik ihtisaslaşmanın "uzman lider" tipini gerektirdiğini müşahade etmektedir (Robert Michels, Political Parties, Glencoe, III. : The Free Press, 1949, s. 31). Maurice
Neufeld ise Michels'in "oligarşinin tunç kanunu~' kavramından faydalanarak sevk ve idareci devriminin yüzyılı
mızın ortalarında siyasi ve devlet daireleri kadar işçi teşekküllerini de kapsamına aldığı sonucuna varmıştır. "Hatta ticari ve sınai işletmelere kıya:sla bir işçi sendikası hemen daima karşılaştığı krizleri derhal bertaraf edebilme
hususunda hazırlıklı olmalıdır." Bu sevk ve idareciliğe dayalı (managerial) sendikacılığın doğuşu demektir. Burada tam - mesai yapan sendika idarecisinin ve onun etrafını saran uzmanların hakimiyetine dayanan bir sendikacılığın varlığı söz konusudur. (J.B.S. Hardman ve Maurice
F. Neufeld, ed., House of Labor, New York: Prentice-Hall,
Inc., 1951, ss. 16-18) 4l9 •
uzman

sınıfının

mişlerdi.

Birbirine oldukça zıt bu iki goruş nasıl değerlendirilmelidir?
Entellektüellerin sendikalarda oynadıkları rolün önemli ya da önemsiz
olmasını, bu şahısların iktidar sahibi ya da alelade bir vasıta olu~ unu tayin eden nedir? Bu şahıslar sendika için ne ölçüde gereklidir? Ne çeşit sendikalarda, hangi şartlar altında ve ne çeşit kararlarda etkili ve güçlüdürler? Yaptıkları etkinin (eğer varsa) muhte
mel yönü nedir? Büyük ve kompleks bir teşekkül olarak sendikanın entellektüel üzerinde yaptığı etki nedir? Bu etki topluma yabanc ılaşmış, radikal ve ideolojiye bağlı enlellektüeli " apolitik bir teknisyen" haline getirme yönünde mi işlemektedir? Sendikalara giren uzmanların kendilerini özdeş kıldıkları idealler ve gerçekleştirmek istedikleri amaçlar nelerdir? Wilensky, entellektüelleri sendikalar içinde incelediği araştırmasında bu ve benzeri sorulara cevap vermeye
çalışmaktadır. Konumuzu yakından ilgilendirdiği ve bu alanda Batı' da yapılmış en önemli araştırma y ı teşkil ettiği için, aşağıdaki paragraflarda Wilensky'nin vardığı başlıca sonuçları özetlemeye çalışaca
ğız.

4&

Wilensky, op. cit., s. 19.
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Wilensky'nin Araşhrmasiyle Ortaya Koyduğu Başhca
Sonuçlar

Wilensky'nin yaptığı araştırmanın ana teması, uzmanların sendikalar içinde karar mekanizmasında oynadıkları roldür. Wilensky
meseleyi başlıca iki açıdan ele almaktadır: objektif a;ıdan, yani
uzmanın çeşitli karar alanlarında yaptığı etkinin miktar ve yönü;
sübjektif açıdan, diğer bir deyişle, uzmanın işinde geçirdiği tecrübelerin değerlendirilmesi ve kendi rolü hakkında t~şıdığı kanaatler.
Araştırıcı bu gayeyle A.B.D.'de milli kademedeki
sendikalardan
seçtiği bir örnek kütle üzerinde geniş bir inceleme yapmış, belirli
bir uzman kütlesini çeşitli mülakatlara tabi tutmuştur.
.Aı.

Entellek.tüel Uzmanlarla

İlgili Fonksiyonel

Bir Tipoloji :

Araştırmada ilk planda ortaya konan husus, fonksiyonel bir tipolojidir. Burada incelemenin objektif yönü söz konusudur ve Merton'un fonksiyonel tahlil metodu kullanılmaktadır: 1) uzmanın
yaptığı işin muhtevası; ne gibi faaliyet, bilgi ve vasıflan gerektirdiği; 2) uwı.anın faaliyetlerinin, açık ve gizli fonksiyonları, yani sendikanın bir sosyal strüktür olarak idamesi ve sendika lideri üzerine
yönelen karmaşık iç ve dış baskılara intibak edebilmesi için gerekİi
objektif sonuçları 5 0 ; ' 3) bu fonksiyonlar açısından uzmanın sendikadaki varlığının yarattığı etki; bu etkinin muhtemel yönü.

a)

Genel fonksiyonlar :

Wilensky, önce uzmanların genel bazı fonl siyonlarmı incelemektedir. Bunların başında sendikaların "g österiş" ,'window dress50

Bundan önce entellektüellerin sendikacıhktaki rolünü global kademede incelediğimiz fasıllarda , Merton'un fonksiyonel tahlil tarzına değinmiş ve hatta bundan faydalanarak bir değerlendirme
yapmaya çalışmıştık . Fonksiyon (function) , olumsuz - fonksiyon
(dysfunction) ve nötr - fonksiyon (nonfunction) , açık (manifest)
ve gizli (latent) fonksiyon, strüktürel muhteva (structural con:texıt) ve ' 1neticeler toplamının net hikayesi'' (net balance of an
aggregate of conseguences) kavramları hakkında daha fazla bilgi için bakınız : R·o bert K. Merton, Social Theory and S.ocial Structure, Chapter l, "Manifest and Latent Functions", Glencoe, II.:
The Free Press, 1949, ss. 19 - 84.
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ing) motifi gelmektedir. Gerçekten, sendikalarda çalışan birçok iktisatçılar, halkla ilişkiler uzmanları, gazete editörleri, öğretim direktörleri, hukukçular v.s. fonksiyonlarını, "sadece gösteriş için",
" modaya uymak için" ve benzeri ifadelerle tanımlamışlardır. Şüp
hesiz, bu ifadeler sendika içinde çalışmalarının gereği gibi değer
lendirilmediği kanısına sahip aydınların görüşleridir. Bunların faaliyetlerinin objektif sonuçları yine de sendika için fonksiyonel olabilir. "Gösteri" fonksiyonu sendika lideri için çok defa işverenler
karşısında psikolojik bir tatmin sağlar. Üyeler de aydın uzman istihdam etmekle sendikalarının itibarının arttığına inanırlar. Bu anlamda ihtisası herne olursa olsun, bütün sendika uzmanları çalış
tıkları sendika için bir çeşit "halkla münasebetler" fonksiyonu ifa
elmekte, halk oyunda sendikanın itibarını yükseltmektedirler.
Aydınların sendikalar için ikinci önemli bir genel fonksiyonu,
sözle ve yazı ile sendikacılığın edebiyatını yapmalarıdır. Wilensky' nin araştırmasında kavradığı uzmanların hemen hepsi iyi yazabilme ve konuşabilmeyi, fikirleri çabuk ve kolay ifade etmeyi işlerin
de muvaffak olmak için gerekli şartlardan biri olarak belirtmişler
dir. Sendjkacılığın edebiyatını yapmak, sendika dünyasının sembolik atmosferini yaratmak ve devam ettirmek, sendika uzmanlan11111 ortak bir fonksiyonudur.
Bir başka genel fonksiyon da, hata ve sorumlulukların kaynağı
olarak gösterilip sendika yöneticilerinin güç ve problematik durumlardan kurtulmasına yardım etmektir. Öyle ki, uzmanların çabalan sonucunda elde edilen bir başarıya hemen sendika yöneticileri ahip çıkmakta, bu haşan onların taktik, tecrübe ve bilgilerine
a tfedilmektedir. Oysa herhangi bir aksiyonun sonucu problematik
bir durum yaratırsa, bu, tamamen ilgili uzmanın başarısızlığı, beceriksizliği ya da yetkisinin sınırlarını aşması şeklinde gösterilmektedir51.

b)

Çeşitli

fonksiyonel tipler :

Bu genel fonksiyonlardan sonra, Wilensky daha özel fonksiyonlara göre başlıca üç tip uzman tefrik etmektedir. Bunlar, "veri
\'e rakamları toplayıp değerlendiren uzman" (facts and figures
51

Wilen.sky, op.

cıit.,

ss. 37 - 38.
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man); "temas sağlayan uzman" (contact man); "iç haberleşme uzmanı" (internal communications specialist) dir. Wilensky her kategoriyi yapılan işin muhtevası, sendikada uzmanın etkili olduğu karar alanlan (direkt ve endirekt olarak), uzmanın başlıca fonksiyonları (açık ve gizli olarak) ve nihayet net etkisi (Mertonian anlamda "neticeler toplamının net bakiyesi" olarak) açısından incelemektedir.
Bunlardan "verileri ve rakamları toplayıp değerlendiren uzman"m yaptığı işin muhtevası esas itibariyle şöylece özetlenebilir: teknik-ekonomik-hukuki bilgiler sağlamak, meseleyi veri ve
rakamlarfa donatılmış şekilde ortaya koymak; ana konu olarak venler, rakamlar, kayıtlar, iddialar üzerinde durmak; sendikanın ilgili bulunduğu endüstri ve şirketlerdeki ekonomik özellikleri, işleri,
sözleşmeleri, ücret bünyelerini, yasaları ve idari kaideleri tahlil
etmek. Bu kategoride kompleks teknik-ekonomik-hukuki meselelere süratli ve basit cevaplar bulma mahareti ön planda gelmekte,
insanlararası ilişkiler konusunda tecrübe ve
ma}:ıar~t o derece
önemli bulunmamaktadır. Tahsil yönünden formasyon çeşitlidir.
Hukuk, sosyal bilimler (özellikle iktisat, sosyal siyaset ve istatistik)
ve mühendislik dallarında yüksek bir öğrenim görmüş
olmak
önemli bulunmaktadır.
"Veri ve rakamları toplayıp değerlendiren uzman"ın etkili olkarar alanları ise direkt ve endirekt olarak ikiye ayrılmıştır.
Direkt olarak etkinin söz konusu bulunduğu alanlar toplu pazarlık
ve toplu pazarlık dolayısiyle kamu organlariyle kurulan ilişkiler
dir. Endirekt etkinin söz konusu olduğu ve ikinci planda kalan
alanlar ise özetle şunlardır : halkla ilişkiler; iç kontrol ve or ganizasyon; rakip sendikalarla ilişkiler . Ancak bütün bu fonksiyonlan
ifa ederken bu kategorideki uzmanın üyelerle ve tatbikatla teması
nisbeten azdır.
"Veri ve rakamları toplayan uzman"ın başlıca açık ve gizli
fonksiyonlarını ise, Wilensky şöyle özetlemektedir: Devlet ve halk
oyu üzerine yöneltilen etkiler kanaliyle işveren üzerinde de bir baskı yaratır; bu sayede toplu pazarlık kamuyu da ilgilendiren bir sorumluluk niteliği kazanır; veri ve bilgilere dayanarak tartı şmayı
teşvik eder; işverenin sendikanın gücünü ve gayelerini ölçüıp anlamasına yardım eder. Yine bu kategorideki uzmanlar hakemleri
duğu
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ve yargı organlarını ikna edip etki altında bırakırlar; müzakerecilerin toplanmış veri ve bilgileri yeniden dikkate alarak hareket etmelerini sağlarlar. Nihayet, (gizli fonksiyonlar olarak), sendika pazarlık komitesinin ve dolayısiyle üyelerin moralini yükseltme, işve
renler ve rakip sendikalar karşısında pazarlık gücünü arttırma, liderlerin üyeler üzerindeki kontrolünü kuvvetlendirme gibi fonksiyonlar ifa ederler."
"Veri ve rakamları toplayıp değerlendiren uzman"ın net etkisi
noktalarda toplanmaktadır: Bu uzmanlar sendikada karar
mekanizmasına "rasyonel-sorumlu bir tarafgirlik" aşılarlar; çeşitli
alternatiflerin, iktidar dışındaki çeşitli faktörlerin, hatta uzun vadeli sonuçların daha bilinçli bir incelemeye tabi tutulmasını sağ
larlar. Böylece liderler duygusal motiflerle, "masayı yumruklayarak"
değil, mantıki temellere dayalı veri ve bilgilerle hareket etmek imkanını bulmaktadırlar. Bazı hallerde bu uzmanların liderlere tavsiyeleri makul olmak, sendika taleplerini aşırı seviyelerde tutup istihdam hacmi, Hatlar genel seviyesi, v.s. üzerinde olumsuz etkiler
yaratmamak yönünde olmaktadır. Bu gibi hallerde kendisine itidal
tavsiye edilen sendika lideri muhtemelen işverenden koparabileceğinden daha az taviz koparmış olmaktadır. Bu takdirde sendikanın
gelişmesi ve güçlenmesi ile ilgili sonuçların "olumsuz nitelikte fonksiyonel" (dysfunctional) olması söz konusudur. Ancak, Wilensky
araştırması sonucunda bu kategorideki uzmanların (araştırıcıların,
hukukçuların, istatistikçilerin, v.s.) fonksiyonlarının olumsuz - fonksiyonlarını aştığını, dolayısiyle net etkinin "fonksiyonel" olduğunu
belirtmektedir 52 •
ise

şu

Görüldüğü gibi iktisatçı, istatistikçi, hukukçu gibi çeşitli kategoriler "veri ve rakamları toplayıp değerlendiren uzman" kategorisine girmektedir. Burada kriter mesleki formasyon değil, ifa edilen
fonksiyonun niteliğidir.

Nitekim ikinci fonksiyonel tip olan "temas sağlayan uzman"
da aynı şekilde çeşitli kategorileri kavramaktadır. Bu uzman kategorisinin yaptığı işin muhtevası şöylece özetlenebilir: "Sendika liderlerinin modern toplumda kendilerine yön tayin edebilmeleri için

52

İbid.,

ss. 59 - 60.
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gerekli politik-ideolojik bilgileri sağlar; sendika ile sendika-dışı dünya arasındaki ilişkileri düzenler. Bu kategorideki bir uzmanın ilgi ve
mahareti, fertlerin düşüncelerini, duygularını ve hareket şekillerini etkilemeye yönelmiştir. Bunu sağlayacak tekniklerle meşgttl olur. Gücünü toplumun siyasi-sosyal yapısm1 bilmesinden ve dış temasları sağla
mak hususunda üstün vasıflara sahip bulunmasından alır. İstişare,
müzakere ve pazarlık, arabuluculuk gibi alanlarda özel vasıflara
sahiptir. Formasyonu heterojendir: hukuk, gazetecilik, siyaset, öğ
retim, din gibi değişik alanlara girebilir. Bunların çoğu daha önce,
sendikanın münasebette bulunduğu çeşitli bürokrasilerde çalışmış
lardır.

"Temas sağlayan uzman" sendikanın başlıca şu karar alanlarında fonksiyonlar ifa etmektedir: devlet organlariyle temas, halkla
ilişkiler ve toplu pazarlık. Bazen sendika içi meseleler ve rakip sendjkalarla ilişkiler de temas sağlayan uzmanın faaliyet alanına girmektedir.
Bu kategorideki uzmanın başlıca (açık ve gizli) fonksiyonları
ise şöyle özetlenebilir: "Temas sağlayan uzman" sendika yöneticisinin sendika dışı dünya ile olan ilişkilerini düzenlemekte ve geliş
tirmekte, onun bürokratik kaide ve teşekküller içinde meselelerini
çözmesine yardımcı olmaktadır. Bu, hemen her güçlüğün gerekli temasları kurmak sayesinde halledileceği hususunda bir inanç yaratmakta, sendika yöneticisi de bu sayede her nerede bir menfaat çatışması olsa, bunun halli için mutlaka bir çare bulunabileceğine,
sendikanın başının dertten kurtulabilmesinjn hemen daima mümkün olacağına inanır hale gelmektedir. ''Temas sağlayan uzman"
sendika yöneticisini ve sendikayı dış çevreye, halk efkarına ve
önemli kuruluşlara tanıtıp sendikanın ve sendika yöneticilerinin
"saygıya değer'' ve sorumluluğunu müdrik varlıklar olduğu hususunda bir kanaat yaratır; aynı şekilde dış çevreyi de sendikaya tanıtır; böylece sendika yöneticisi için yeni bir imaj yaratılmış olur.
Yönetici bu imajı muhafaza etmek, aşırı taleplerde bulunmamak
ve iyiniyet kaidelerine göre hareket ettiği hususünda bir intiba yaratmak çabasını gösterir.
Bu kategorideki uzmanın net etkisi ise, "güçlükleri yenmek",
önüne · çıkan çeşitli bürokratik engelleri aşıp "işleri halletmek" yönündedir. "Temas sağlayan uzman"m yaptığı işin hasendikanın
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kim niteliği, 'işleri halletmek'', "güçlüklere çare bulmak", "herşe
in kolayını bulmak,, ifadeleriyle özetlenebilir. "Aşırı davranmama ", "temkinli hareket etmek,, gibi özellikler de uzun devre için
söz konusu edilebilir.
Wilensky'nin "iç haberleşme uzmanı,, (internal communications specialist) diye isimlendirdiği kategorinin yaptığı iş ise şöylece
özetlenebilir : iç haberleşme uzmanı sendikanın iç kontrolu için
siyasi-ideolojik bilgiler (icntelligence) sağlamaktadır; sendika politikasını sendika içinde alt kademelere iletmekte, bazen de mahalll
sendikalara kadar inip bilgi vermektedir. Sendika içindeki siyasi
gruplaşmalarda rol oynamakta ve özellikle sendika liderinin tarafını
tutmaktadır. İç haberleşme uzmanının da, temas ve güçlükleri yenme fonksiyonları mevcuttur. Bu uzmanın asıl mahareti ise, sendika
üyelerini etkilemek alanında söz konusu olmaktadır. Propaganda ve
grup-çalışması vasıflarına sahiptir; grup reaksiyonlarını ölçmek kabiliyeti vardır; sendika politikasında bilgilidir.
İç haberleşme uzmanının etkilediği başlıca sendika karar alanlarının

ise, iç kontrol, organizasyon ve rakip sendikalarla
den ibaret bulunduğu belirtilmektedir.

ilişkiler

şöylece
Bu uzman kategorisinin başlıca fonksiyonlarını ise
özetleyebiliriz: iç haberleşme uzmanı sendika liderinin prestijini
sağlamakta, liderin iç sendika münasebetlerinde üyeler üzerindeki
kontrolünü arttırmakta ve sahip olduğu siyasi mekanizmayı daha
da kuvvetlendirmektedir. Nihayet, gizli fonksiyonlar olarak iç haberleşme uzmanı sendika moralinin muhafazasına hizmet etmekte,
kriz durumlarında, m s la toplu pazarlık, grev, rakip sendikaların
bölücü faaliyetleri, mahalll s ndika liderlerinin ayrılma veya sendika politikasından sapma, v.b. eğilimlerinin ortaya çıkması halind üyelerin sendikaya bağlılığını muhafazaya çalışmaktadH. Bunun
gibi, azınlık gruplarının doğurduğu baskılar sendika içinde istikrarı tehdit ettiği takdirde, bu baskıları yatıştırmaktadır.

"İç haberleşme uzmanı"nın fonksiyonlarının net etkisi ise şun
lardan ibarettir: milli sendikada görevli sendika yöneticilerinin iktidar ve prestijini arttırmak; sendika idaresinin etkenliğini yükseltrr,ek; otoritenin kullanılış şekillerinde değişmeler yaratmak. İç haberleşme uzmanı sendika karar-mekanizmasında muhtemelen "kont-
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bu, baskı metodlarından iknaya, ikna metodlarmdan fertlerin duygu ve davranışlarını kontrol altına almaya kadar çeşitli şekiller göstermektedir53.

role

yönelmiş" birtakım değişmelere yolaçmaktadır;

B.

Entellek.tüel

Uzmanların

Rol

Yönelişleri

:

Çeşitli düşünürler

ve bu arada özellikle Merton tarafından
ileri sürülen bir gözlem şudur : bürokrasiler politik eğilimli entellektüellerin tedricen değişmesine ve apolitik bir teknisyen haline
gelmesine yolaçarlar 54 • Wilensky bu soruya cevap verebilmek için
sendikalarda· çalışan uzmanların bu işe başlarken sahip oldukları
motifleri incelemiş ve yaptığı mülakatlarla söz konusu değişmenin
miktar ve oranını araştırmıştır.
Herb~r uzmanın meslek?, ·roW, belirli bir işi ifa ederken (ki bu,
fonksiyonel tipler için söz konusu edilen "iş muhtevası" kavramın
da ifadesini bulmaktadır), sendikanın kendisinden beklediği davranış şeklidir. Fakat rol davranışı her durum için açıkça tayin edilmiş olsa bile, hiçkimse sadece mesleki rolünü ifa etmekle kalmaz.
Herkes daha mesleki rolüne girerken bu rolün ne olduğu, ne olması
gerektiği ve ne olabileceği hakkında kendisine göre belirli görüş
ve kavramlara sahiptir. İşte, ferdin yapacağı işin gerektirdiği faaliyetlere atfettiği anlamlara, Wilensky, 'o ferdin "rol yönelişi" (role
orientation) demektedir 55 . Sendikalarda çalışan uzmanlar da bu çesit rol yönelişlerine sahiptirler. Bunlar, o uzmanların yaptıkları işde
nasıl davrandıklarını ve n-e ler hissettiklerini izah bakımından önem
taşırlar. Ferdin geçmişteki ve halihazırdaki grup bağları , kendisini
gerek sendikanın içinde, gerek dışında hangi gruplarla özdeş kıldı
ğı hususu, rol yönelişlerini tayin eden önemli bir faktördür. Bir
ferdin kendisini belirli bir grupla özdeş kıldığını söylemek, o ferdin kendisini söz konusu grubun norm ve standartlarına tabi kıl
maya hazır olduğu anlamına gelir. Bunun için ferdin daima o gruba aktif olarak katılması gerekmez. Sendikada çalışmaya başlayan
bir uzman somut siyasi, din], veya meslek! bir gruba artık dahil ol-

53
54

55

ibid., ss. 104 - 105.
Merton, op. cit., s. 167.
Wilensky, op. cit., s. 112.
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mayabilir, böyle bir grubun üyeleriyle kişisel ilişkilerini de kesmiş
olabilir. Bununla beraber, söz konusu entellektüel uzman daha önce mensup ve temasta bulunduğu grupların değerlerini, bekleyiş
lerini (expectations) ve gereklerini o kadar benimsemiş olabilir ki,
bunlar sendikadaki görevinde 1) kendisine önderlik eden birtakım
prensipler haline gelebilirler veya 2) sendikanın değerleri, bekleyiş
leri ve gerekleriyle çatışarak "rol çatışması" (role conflict) kaynağı
teşkil edebilirler. Bu ikinci halde entellektüel için çeşitli hayal kırıklıkları doğmaktadır.

Wilensky araştırmasında rol yönelişi
tefrik
1.

Misyoner tipler
a)
b)
c)

2.

bakımından şu tipleri

etmiştir:

Parti misyoneri
Teşril-liberal (ilerici) misyoner
Dini-ahlaki misyoner

Mesleki hizmete yönelmiş uzman tipleri
a) Programcı meslek sahipleri
b) Tekhisyen meslek sahipleri

3.

Kari yerciler
a)

Dışardan

b)

İşçilikten

gelip sendika içinde yükselmeye

çalışan

ka-

gelip sendika içinde yükselmeye

çalışan

ka-

riyerciler
riyerciler
4. Politik tipler (Politicos)

1. "Misyoner" tipin işçi hareketi hakkında soyut bazr kavramlardan hareket ettiğini görüyoruz. "Misyoner", işçi hareketi dışın
daki siyasi .veya dini-siyasi bir grupla kendisi arasında ileri bir özdeşlik (identity) kurmuştur. Milli kademede politikaya veya daha
geniş anlamda sosyal hareketlere ilgi dı!yan misyoner, sendikayı
kendi özel emellerine paralel birtakım so't' yal değişmelerin gerçekleşmesi için bir araç olarak görmektedir. "Misyoner", bu emellerini kısmen geçmişte veya halihazırda radikal yahut ilerici hareketlere ya da kuruluşlara katıldığı sırada şekillendirmiştir. "Mis-

/
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yoner" tipli uzmanm as1l problemleri ve hayal kırıklıkları bu emel
ve idealleri ile sendikadaki işinin gerekleri ve sendika yöneticilerinin
değer sistemi· arasındaki çatışmadan doğmaktadır. "Misyoner" dış
dünyayı kendi değer sistemine düşman görmekte, sendika üyelerinin mücadelelerinde, özellikle grevlerde, onlarla aynı safda yeralmakta ve her hareketi iş alemine karşı bir reaksiyon olarak değer
lendirmektedir56.
a) "Misyoner" tipin birçok örnekleri, bir sosyalist ya da komünist partinin üyesi olarak, sendika hareketine kendi hedeflerini
gerçekleştirecek bir araç göziyle bakmışlar ve uzman kadrolarına
bu amaçla girmişlerdir. Çok defa lokal seviyedeki grevlerde, teş
kilatlanma kampanyalarmda ve benzeri hareketlerde gönüllü çalış
mak suretiyle hem partiye, hem de sendikaya bağlılıklarını göstermişler, bunu takiben de sendikadaki uzmanlık görevine tayin edilmişlerdir. Ancak, milli sendikalardaki görevleri dolayısiyle üyelerle direkt temasları çok defa kesilen bu parti misyonerleri için dikkati çeken bir davranış şekli, proleter hayat ve hareket tarzlarını
henimsemek, geçmişte bir fabrikadaki birkaç haftalık bir işçilik tecrübesiyle övünerek işçi smıfına nekadar yakm olduklarını ispat etmek çabasıdır. "Proletaryanın üstünlüğü" loganına inanç, işçilerle
gerçek 'devamlı ve yakın temasın mevcut olmadığı hallerde daha
da şiddetlenmektedir. Wilensky de araştırmasında mesleki orijin ve
öğretim bakımından burjuva entellektüeli olan uzmanlardan bu
misyoner kategorisine girenlerin değişmedikleri ve radikal politikaya bağlı kaldıkları, buna karşılık işçilikten gelme parti misyonerlerinin ise süratle değişip daha reali t bir tutuma ulaştıklan sonucuna varmıştır 57 • Bu husus, yukardaki izahlarımıza da uymaktadır 58 .

Parti misyoneri" ideallerinin sendikalarda gerçekleşemediğini,
sendika liderlerinin zamanla bürokratik ve burjuvaziye özgü uygulamalar içinde işçi sınıfının kurtuluşu hedefind n saplıklannı gör56

57
58

Wilensky, bu e·ntellektüellerin bir kısmının zengin iş adamlarının
çocukları olduğunu, ancak örnek kütlesine giren mİ'syoner tiplerin bütünü incelendiğinde bunların orijin bakımından oldukça heterojen bir grup teşkil ettiklerini belirtmektedir.
İbid.t s. 120.
Yukarıda s.
bakınız.
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rnektedir. Ancak, parti misyoneri bütün zaaflarına ve liderlerinin
ihanetine rağmen, işçi hareketi içinde kalmayı tercih etmekte, yeni
bir sosyal düzen kurma hususunda sendikaların yine de en uygun
araç olduklarına inanmaktadır.
b) Wilensky'inin "misyoner" tip için belirtliği ikinci kategori
olan "teşrii-ilerici misyoner", bizim bu araştırmamızdaki "ilerici
entellektüel" tanıımmıza uyar görünmektedir. A.B.D.'de çeşitli reformcu kuruluşlara mensup olan veya sempati duyan entellektüellerin bir kısmı sendikalara uzman olarak girmek~e ve arzuladık
ları sosyal reformların gerçekleşmesi için sendikalar kanaliyle faaliyette bulunmaktadırlar. Bu entellektüel uzmanlar
kısa-devreli
mevzuat gelişmeleriyle (mesela yaşlılar için biraz daha fazla sosyal
güvenlik, biraz daha adil bir vergi politikası, azınlık grupların biraz
daha korunması, öğretim ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasında biraz daha eşitlik gibi hususlarla) ilgilenirler. Emelleri ulaşılmaz ve
romantik çapta olmadığı için, parti misyonerinin karşılaştığı "realitelerden uzaklaşma ve hayal kırıklığına uğrama" hali bu kategorideki entellektüeller için pek söz konusu olmamaktadır.
'" Teşrii-ilerici misyoner" esas itibariyle demokratik yönetim
şekline kuvvetle inanmış bir entellektüel tipi
temsil etmektedir.
"Teşrii-ilerici misyoner ' siyasi bakımdan aktif olabiHrse de, parti
misyonerine kıyasla daha tedbirlidir, tenkidi daha realisttir, fakat
yoksullar ve haksızhğa uğrayanlar için sempatisi hemen her davranışında göze çarpmaktadır. Wilensky'nin incelediği örnek kitleye
giren teşri.l-ilerici misyonerlerin büyükçe bir kısmının senclikalarda
çalışmaya başlamadan önce " parti misyoneri" oldukİarı görülmektedir. Diğerleri sendikaya girmeden önce de " l şrii-ilerici" kategorisindeydi! r. Buna göre, sendikalarda uzman olaral istihdam edilme, entellektüelde "radikal''Jiklen "ilerici"liğe doğru bir değişme
ye yolaçabilmektedir.
c) "Dini-ahlaki misyoner" kategorisi ise Hrıstiyanlığın sosyal
) önunu ya da Katolik kilisesinin sosyal aksiyona yönelmiş akideletini gerçekleştirmek için işçi hareketini uygun bir araç olarak seçen
entellektüellerden meydana gelmektedir. İnsanlararası
ilişkilerde
ahlaki standartları ve kardeş cvgisini egemen ktlacak yeni bir sosyal ve endüstriyel düzen yaratma amacını gerçekleştirmek için, din] bir grup sendikalarda uzman entellektüel olarak çalışmaktadır.
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2. Wilensky'nin "mesleki hizmete yönelmiş uzman tipleri"
olarak nitelediği kategori ise, esas itibariyle sendikacılık dışında bir
meslek idealini benimsemiş kimselerdir. Bu uzmanın kendisiyle arasında özdeşlik kurduğu asıl varlık mesleğidir. Somut bir meslek grubuna fiilen üye bulunması şart değildir; o mesleğin değer sistemini
benimsemiş ve kendisini onun kaidelerine tabi kılmışsa, sendikadadaki çalışması bakımından aynı sonuçlar doğacaktır. Diğer tiplerin aksine, "mesleki-hizmet" tipi, mesleki ehliyeti dolayısiyle sendika içinde daha fazla etki ve nüfuza sahip bulunmaktadır. Sendika idarecileri bu mesleki ehliyetten tam anlamiyle faydalanmadık
ları takdirde de diğer kategorilere nazaran daha büyük bir hayal
kırıklığına uğramaktadır. Misyoner tipin aksine, bu kategori için
asıl tatmin kaynağı yaptığı işin mesleki standartlara uygun bir tarzda ehliyetle ifa edilmesidir. Mesleki tarafslzlık ve objektiflik normlarını benimsemiştir. Bunun gibi, ihtisasa da ileri derecede hürmet
eder. Formel öğretim bakımından bu kategorinin bütün diğer kategorilere kıyasla daha ileri olacağı açıkdır.
a) Wilensk/nin bu kategori içinde tesbit ettiği birinci tali
tip "programcı mesleki uzman"dır. Bu uzman tipi mesleki ihtisası
na yine ileri derecede önem vermekle beraber, keneli ihtisas alanı
içinde sendikanın genel politikasına etki yapacak geniş programlar
düzenlemek çabasını gösterir. Birtakım genel ve kuvvetli ideallere
sahip olması bakımından misyonere benzer. Teknisyen-mesleki uzmanın aksine, yaptığı işin teknik yönleriyle daha az ilgilenir. Sendika yöneticileri bu kategorideki uzmanların hazırladığı nisbeten
geniş, idealist ve ayrıntılı programların tatbikini reddettikleri ya da
erteledikleri takdirde kendisi için hayal kırıklıkları ve tatminsizlik
kaynakları doğmaktadır. Programla ilgili görüş ve fikirleri ile sendika politikası arasındaki çalışma artınca bu çeşit uzmanlar sendikayı terkedip başka bir işe girmeyi tercih etmektedirler.
b) Teknisyen-mesleki tipler ise, işin sadece teknik yönüne
önem veren uzmanlardır. Bunlar işlerini sendikacılığın idealleri, değer sistemi ve hedefleri açısından değil, tamamen kullandıkları araçlar ve faydalandıkları teknikler qçısından tarif etmektedirler. Hemen bütün uzman tipleri, sendika idarecileri karşısında fiill bir iktidar ve otoriteye sahip bulunmadıklarını belirtmekte ve bu anlamda iktidara geçmeyi esasen istememekte ya da öyle görünmektedir-
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lcr. Ancak, bu değişken bakımından en aşırı ifadeleri kullananlar,
yani seçimle iş başına gelmiş liderlerin otoritesi karşısında kendi
mevkiini bilerek en fazla tevazu gösterenler ve yalnızca mesleki
faaliyet alanları içinde kalmayı kabul edenler, teknisyen-mesleki
uzman tipleridir.
Burada ilgi çekici bir diğer husus da, söz konusu uzmanların
kabul
edip etmeyecekleri sorusuna verdikleri cevaplarla ilgili bulunmaktadır. "Misyoner" tiplerin hepsi bu soruya "hayır" cevabını vermiş
lerdir. Öte yandan "programcı meslek] uzmanlar" genellikle "hayır" cevabını vermişler, "e et" diyerek bir şirkette çalışabilecekle
rjni belirtenlerin hepsi de bunu tereddütle ve şartlarını belirterek
yapmışlardır. Oysa, teknisyen-meslekı tiplerin hepsi de soruyu tereddütsüz 'evet" şeklinde cevaplandırarak, sendikacılık ve işçi hareketi içinde gerçekleştir1lecek bir takım ideal ve amaçlara değil,
ifa ettikleri mesleki fonksiyonlara önem verdiklerini göstermişlerdir .
sendikacılık dışında ve özellikle işverenler hesabına bir işi

Wilensky'nin "kariyerciler" diye isimlendirdiği grup, çalış
idari hiyerarşisi içinde yükselmeye ve bu hiyerarşi içinde kendilerine bir kariyer yapmaya çalışan kim elerden
m dana gelmektedir. 'Kariyerci" bir uzmanın, hareket noktası olarak ideolojik gayeleri, sendikacılık dışında kendisi için çelişmeler
yaratabilecek hed fleri mevcut değildir. Mesleki ihtisas
arzusu
m vcut olsa bile, bu da mırlıdır. Asıl tatmin kaynağı, endika kariyeri içinde elde edeceği sosyal rnobilitedir. Bu gaye gerçekleşme
diği oranda ha) al kırıklığına uğrar. Diğ r uzman tiplerinin maruz
kaldığı birtakım güçlükler , .e tatmin izlik kaynakları, me ıa 'misoner"in ideallerinin s ndikacılığın dar mırlan ve gay 1 ri içind
gerç kleşememesi, "m leki-programcı" ve a "teknis en" tiplerin
ortaya koydukları program e_ a araştırmaların sendikacılar tarafından dikkate alınmaması
e rafa kaldırılması gibi haller, "kariy rci" için söz konusu değildir. "Kariyerci" esas itibariyle sendikaya bağlıdır ve endikanm da kendisini tatmin ettiğine inanmaktadır.
Diğer uzman tiplerinin maruz kaldığL birtakım güçlükler Ve tatminsizlik kaynakları, mes la "misyoner"in ideallerinin sendikacılığın
dar sınırları ve gayeleri içinde gerçekleşememesi, "mesleki-programcı" veya "teknisyen" tiplerin ortaya koydukları program veya
araştırmaların sendikacılar tarafından dikkate a]ınmaması ve rafa

.'3.

tıkları sendikaların
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kaldırılması gibi haller, "kariyerci~' için söz konusu değildir. "Ka-

riyerci" esas itibariyle sendikaya bağlıdır ve sendikanın da kendisini tatmin ettiğine inanmaktadır. Diğ r uzman kategorileri sendikacılık dışındaki kendi ihtisas alanlariyle ilgili meslek gruplariyle
bağlar kurdukları halde, "kariyerci"nin esas itibariyle bu çeşit iliş
kilere sahip olmadığı görülmektedir. Araştırma alanında herh~ngi
bir katkısı yoktur. Buna karşılık, sendikada yükselmesini sağlaya
cak bütün temasları yapmakta, ilişkileri kurmaktadır. "Misyoner"
tip (özellikle parti misyoneri) işverenler ve A.B.D. toplumu tarafından pek iyi karşılanmadığı halde, kariyerci bu anlamda düzene
karşı bir unsur olarak görülmemektedir. Bütün diğer uzman tiplerine kıyasla işverenlerden en çok iş teklifi alanlam;ı kariyerciler olduğu belirtilmektedir. Sendikadaki yükselme imkanlarına göre daha
dizip teklif aldığı takdirde, kariyercinin diğer uzman kategorilerine kıyasla (özellikle misyoner tipe kıyasla) sendikadaki işini daha
kolaylıkla terkedeceği anlaşılmaktadır.

a) Wilensky, "kariyerciler" diye isimlendirdiği bu kategori
içinde "işçilikten gelip sendika içinde yükselmeye çalışan kariyercjler" ve "işçi olma an kariyerciler' şeklinde bir ayırım yapmıştır.
İşçihkten gelen bir kariyerci mahalli bir sendikada bir fonksiyoner
olarak ifa ettiği faaliyetler dolayısiy]e veya sendikanın ilk kuruluş
yıllarmdaki mücadelelerde ispat ettiği bağlılık sonucu ve teknik
konularda (mesela, mahalll bir sendikanın editörlüğü, iş değerlen
dırmesi ya da ücret komitesinde üyelik gibi sıfatlarla) gösterdiği
başarı sebebiyle liderlerin gözüne çarpmış ve bir uzmanlık kadrosuna tayin edilmiştir. Bü çeşit uzmanlarda okuyarak, gece okullarına ve kur lara d vam ederek kendi kendini yetiştirm çabası görülmektedir. ,oğunluğu büyük bir ihtimalle bizim kast tliğimiz
anlamda entell ktüel değillerdir.
b) D1şardan gelip sendika içinde ükselmeye çalışan kariyerciler ise, daha önce tipik olarak işçi hareketi le ilgili olmayan ve
ideolojik bir yanı bulunmayan mesleklere m nsupturlar (reklamcı
hk, gazetecilik endüstri mühendisliği, işverenlere müşavirlik gibi).
Sendikaya girerken maaşlarının aynı kalmasına ve hatla bazen düş
mesine göz ummuşlardır: ancak bu riske ilerde elde edecekleri gelir artışının hatırı için katlanmışlardır. Gerçekten, sendika uzmanlarının maaş skalasında bu kategori.n in geliri, en yüksek gelir sını-
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fma tekabül etmektedir. İşçilikten gelme bir kariyerci sendikacılık
idealini ve hedeflerini benimsediği ve fonksiyonlarını hep bu açı
dan ifa etmeye çalıştığı halde, dışardan gelen bir kariyerci daha
çok teknisyen-meslek sahibi uzmanlara benzemekte, sendikacılığın
hedeflerinden çok araçları üzerinde durmaktadır.
4. Wilensky'nin "politik tip" (politico) olarak isimlendirdigi
kategori de, "kariyerci" gibi sendika hiyerarşisine geniş ölçüde ilgi
duymaktadır. Bu tipin rol yönelişinde önemli olan fark, politik
mekanizmaya ileri derecede önem verişidir. Misyoner kendi özel
siyasi hedeflerini gerçekleştirmek, kariyerci gelir ve itibarını arttırmak gayesiyle nüfuz ve iktidar aramaktadır; oysa, "politik tip''
nüfUz ve iktidarı bizatihi birer hedef ve gaye olarak görmekte, bunları elde etmek için çaba harcamaktadır. Şahsiyet yapısı itibariyle
"siyasi oyun"dan (sendika içindeki, sendikalar arasındaki ve sendikalarla diğer gruplar arasındaki "siyası oyun"dan) büyük bir psişik zevk ve haz almaktadır. Siyasi oyunu seven, siyasi manevralar
tertiplemekten zevk duyan bir tiptir 59 •
Siyasi tipin sendikadaki geliri başka kategorilere göre daha az
olabilir. Fakat, o, daha önemsiz bir sorumluluk kademesinde faaliyette bulunup daha yüksek maaş almayı değil , bulunduğu mevkide
sendika politikasına -arka planda da olsa- yön vermeyi tercih
etmekte, buna mukabil gelirinin gereğinde daha düşük olmasına
göz yumabilmektedir. "Politik tip"in ideali, belki bazen perde arkasından, politik bakımdan önemli bütün kararları etkilemektir.
Böylece, sadece teknik alandaki bilgisini göstermekle kalmamakta,
a. nı zamanda sendikanın üst yönetim mekanizmasınca da aranan
ve saygı gören önemli bir kişi hüviyetin e bürünebilmektedir. Bir
araştırma yapmışsa bunu da siyasi bir manevra olarak görmektedir.
Y aptığı araştırmalarla sendikacılığın realitelerini ortaya
koyarak
59

Gerçi kariyerci tiplerin hemen yarısı ve teşrii - ilerici misyonerlerle mesleki tiplerin bazıları buna benzer "rol yönelişler" inden
bahsetmişlerdir. Fakat kariyercide bu bir amaç değil, sosyal mobilite için bir araçtır. Diğer gruplarda ise, inanılan değerlerin
gerçekleştirilmesinde bir yan araç ·olmak karakterini aşmamak
tadır. Oysa, politik tip için burada formüle edilmiş bir politikaya
yön verilmesi değil, bizzat politikanın formüle edilmesi söz konusu olmaktadır .
Toker
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"fildişi kulelerde yaşayan" akademisyenlere gerçek dünyanın ne
olduğunu öğretmeye çalışmaktadır. Bununla beraber, "mesleki hiz-

mete yönelmiş uzman tipleri"nde görülen objektif olma ile sendi
kanın çıkarlarını savunma arasında bir denge kurmak, mesleki kaide ve standartlara daima riayet etmek, mesleki ehliyeti ön planda
tutmak endişeleri "politik tip' de aynı şiddette mevcut değildir. Ancak, "politik tip" sendikayı, "dışardan · gelen kariyerci" gibi benimsemiştir; sendikaya bağlılığa önem vermekte, sendika çıkarları
nın gereği gibi savunulmasına çalışmaktadır.
"Politik tip"in birinci planda politik mekanizmaya önem verişi, sendika hiyerarşisi ile kendisi arasında özdeşlik kuruşu, v.s. geçmişteki siyasi tecrübelerinin ve halihazır işindeki fonksiyonlarının
bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Çok defa sendikacılığa epey
eski bir tarihde parti misyoneri olarak girmiş ve seneler içinde rol
değiştirerek bugünkü durumuna erişmiştir. "Temas sağlayan" uzman yahut da "iç haberleşme uzmanı" olarak sendika içinde orta
ile yüksek dereceler arasmda değişen bir etki ve nüfuza sahip bulunmaktadır. (Wilensky böylece fonksiyonel ve rol yönelişi bakı
mından tefrik ettiği tipleri birarada incelemekte, bir çeşit crosstabulation yapmaktadır.)
Wilensky'nin tahlil şemasında, uzmanların rol yönelişleri sabit
"Politik'' tip hakkındaki açıklamalarımızı bitirirken de belirttiğimiz gibi, zaman içinde rol yönelişlerinde birtakım değişmeler olmakta, bunlar da söz konusu uzmanın fonksiyonlarını etkileyebilmektedir.

değişkenler değildir.

I

I

Gerçekt rol yönelişleri , entellektüel uzmanların nıçın çalış
mak üzere sendikalan seçtiklerini izaha yaray~n birtakım sübjektif
motiflerdir. Bundan önceki fasılda entellektüel1erin işçi hareketiyle
meşgul olmalarına yol açan genel ve global motifler üzerinde durmuştuk. Burada söz konusu olan, bir Batı kültürü olan A.B.D.'de,
entellektüelleri, daha· özel ve somut bir olay olarak sendikalar içinde fonksiyoner olarak faaliyette bulunmaya sevkeden özel birtakım
motiflerdir.
Bir uzmanın rol yönelişleri ile sendikada ifa etmek zorunda bufonksiyonlar arasında bir çatışma mevcut olabilir. Bu çeşit
çatışmalar bazen söz konusu şahsın, bazen de organizasyonun de-

lunduğu
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gışmesine

yolaçabilir. Meseli, bir misyoner uzmandan misyonun
beklediği rol sendikanın beklediği rolden farklı olabilir. Böylece
"rol bekleyişleri" arasındaki çatışmadan "rol ihtilafı" veya "çatış
ması" doğmaktadır. Bu çeşit bir "rol çatışması" :lle karşılaşan bir
uzman, ya 1) bu iki grubun "bekleyişlerini" uzlaştırmak gayesiyle
ifa ettiği role yeni bir şekil vermeye çalışır, ya da 2) bu iki gruptan birinin taleplerini yerine getirmekten vazgeçerk, mesela, işinin
kendisinden beklediği rolü terkederek veya bu role intibak ederek
':rol yönelişi"ni değiştirir. Fonksiyonla rol yönelişi arasında bir uygunluk mevcut ise, böyle bir çatışma da mevcut değil demektir.
Bu takdirde, hem organizasyon, hem de fert için bir istikrarın varlığı söz konusudur.
Wilensky'nin araştırmasına göre istikrar bakımından en önde
olan gruplar "teknisyen-mesleki" tiplerle " kariyerciler"dir. Bunlar
için söz konusu "çatışma" meydana gelmemektedir. Değişme ise
en fazla diğer gruplardan "mesleki hizmete yönelmiş uzman tipi"
ne doğru olmaktadır. Gerçekten, değişme yönü ideallerden ve fikirlerden teknik faaliyetlere doğrudur: misyoner ideolojiyi terketrnelde, ya "mesleki-hizmet" tipine yönelmekte ya da siyasi sürece
veya kariyerciliğe geçmektedir. "Programcı meslek sahibi" geniş
programlar yapmaktan vazgeçme.k te ve özellikle teknik ve idari teferruatla meşgul olan bir uzman haline gelmektedir. Özetlemek
gerekirse, şiddetli "rol çatışmaları"na maruz kalan bütün tipler için
nihai durak yeri ya "teknisyen mesleki tip" ya da "politik tip" olmaktadır. Her tipteki çeşitli örnekler nihai durumda "teknisyenmesleki tip"e dönüşmektedir. "Politik tip.'in ana kaynağını "parti
misyoneri" teşkil etmekte i e de, hemen her "tip' ten "politik tip" e
gE:çiş olabilmektedir. Her lip için en sık görülen değişmeler ise,
şöyledir: "Parti misyon r"inden "teşrii-il rici misyoner" tipe, "teş
rii-ilerici" tiplen "programcı-mesleki" tipe,
"programcı-mesleki"
tipten "teknisyen-mesleki ' tipe, "kariyerci" tipten "teknisyen-mesleki' tipe geçiş olmaktadır 60 •
Şüphesiz,

böyle rol ç;atışmalarmda söz konusu intibakı yapamayan veya "rol yönelişi 'ni değiştiremeyen uzmanlar için alternatif, sendikayı terkedip başka bir yerde çalışmak olmaktadır.
f:O

Bu değişmeler ve sebepleri için, bakınız: İbid., ·.:;s. 165 - 174.

244

GENEL OLARAK AYDINLAR VE İŞÇİ

HAREK~Tİ

Toplu pazarlığın hakim bulunduğu halihazır Amerikan sendi"teknisyen-mesleki" fonksiyonlar dışında kalan diğer
uzman tipleri için ihtiyaç esasen sınırlı bulunmaktadır. "Rol yönelişi" bakımından "parti misyoneri" ve "teşrii-ilerici misyoner" tiplere ihtiyaç muhakkak ki Roosevelt'in New Deal reform programı
nın uygulandığı 1930'larda daha yüksek bir seviyedeydi. Gerçekten, 1930'larda ve kısmen 1940'larda Amerikan sendikalarında ve
özellikle reform öncüsü olarak bilinen C I O'ya bağlı kuruluşlar
da çok sayıda "misyoner" tipli entellektüelin istihdam edildiği bilinmektedir. Amerikan sendikacılığında o devrede esen sosyal reform havası "parti misyonerleri"ne ve daha çok "teşrii-ilerici" misyoner tiplere arzuladıkları idealleri gerçekleştirmek için gerekli ortamı herhalde sağlamaktaydı. Sonraları Amerikan sendikacılığı ekonomik ve politik şartların normale dönüşü ile geleneksel toplu pazarlık ve ekonomik fonksiyonlarının dar sınırları içine tekrar çekilince söz konusu "misyoner" tipler için "rol çatışması" nın şiddeti
artmış ve "rol yönelişi"ni teknik fonksiyonlar istikametinde değişti
remeyen ve bu fonksiyonlara intibak edemeyen entellektüeller için
sendikalardan ayrılıp "misyon"larını başka alanlarda gerçekleştir
meye çalışmaktan haşka bir alternatif kalmamıştır.
kacılıgında

Sendikalarda istihdam edilen uzmanların liderlerin politika ve
üzerinde önemli etkileri olduğu muhakkaktır. Hatta "teknisyen" tipli uzmanlar için bile bu etki gerekli şartlar ve ortam sağ
landığı takdirde azamiye çıkabilmektedir. Wilensky, çeşitli uzman
kategorilerinin sendikada karar mekanizması üzerindeki etki ve
nüfUzunu "yüksek'', "orta'' ve "düşük" hadler arasında tesbite çalışmıştır. Ancak, belirtmek gerekir ki, entellektüel bir uzmanın sendika içinde ifa ettiği fonksiyonlar genellikle anonim bir mahiyet taşır, dolayısiyle kolaylıkla ölçülüp değerlendirilemez. Sendika uzmanının sendikanın başarılarına yaptığı katkı çok kere seçimle işba
şma gelmiş yöneticiler.in söz ve fiillerinde gizlidir. Sendika yöneticileri çok kere bilerek ya da bilmeyerek entellektüellerin çalışma
lariyle ortaya çıkan gerçekleri, elde edilmiş yeni bilgileri kendilerine malederler. Yapılan hatalar ise kolayca uzmanlara yüklenir.
Bu gerçek, entellektüel uzmanın sendikada çalışırken karşılaştığı
en ciddi hayal kırıklıklarından birini teşkil etmektedir. Sendika liderinin cömert olduğu ve insanlararası ilişkiler alanın.da anlayışlı

icraatı
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bulunduğu

hallerde, bazen entellektüelin katkısını takdirle belirttigörülmektedir. Fakat, çoğu hallerde lider uzmanların yaptığı katkının "anonimlik" derecesini arttırmaya çalışır ve bunda da başa
61
rılı olur •
Tarihi gelişim bakımından bu her zaman böyle olmamıştır.
Sendikanın henüz küçük mahalll bir kuruluş hüviyetinde bulunduğu, liderin henüz amatörlük yıllarım idrak ettiği devrede istihdam edilen bir ya da iki uzmanın (ve özellikle sendika avukatının)
prestiji büyüktür. Bunların sendikanın karar mekanizması üzerinde
etkisi açıkça görülmekte ve takdirle karşılanmaktadır. Sendikacılı
ğın bu ilk "tanınma" yıllarını takiben toplu pazarlık mücadelelerinin güçlendiği devrede (A.B.D.'de 1940'larda ve 1950'lerin baş
larında) entellektüel uzman istihdamı yine fazladır; bunların sendika politikasını etkilemek imkanları geniştir ve hayal kırıklığına
uğrayıp sendikacılığı terk olayları azdır. Ancak 1950'lerin sonlarıyla 1960'ların başlarında toplumdaki değişmelere paralel olarak
sendikacılıkta da değişmeler olmuştur. Ayrıca sendika liderleri de
dış temaslar, kamu organlariyle ilişkiler, v.s. gibi konularda ve sendikacılığın toplum içindeki ana fonksiyonları hususunda daha bilgili ve tecrübeli hale geldikçe, bu alanlarda entellektüellerin öncülüğünü ve danışmanlığını aramaz hale gelmişlerdir.
Bir yandan teknisyen tipi uzmanlar, avukatlar ve çeşitli müşavirler daha
fazla sayıda istihdam edilirken, öte yandan "misyoner" tipli en:ellektüellere ihtiyaç azalmış, bunların yaptıkları tenkitlere kulak verilmez olmuştur. Bu durumda birçok "misyoner" tipler yuka.da
belirttiğimiz intibak ve değişmeyi başararak "teknisyen'' uzman
durumuna geçmişler, buna yapamayanlar ise, sendikalardan aydarak devlet hizmetlerinde ve üniversitelerde görev
almışlard ırıtı :?.
ği

61

62

Sylvia B. Gottlieb, 'tThe Union Staff Intellectual in the La or
Movement", Industrial Relations Research Association, Pro~e
dings of the Sixteenth Annual Meoeting, Bostan, Massachusse:ts.
December 27 - 28, 1963, ss. 259 - 260.
İbid., ss. 263 - 264. Yine bu konuda güzel bir yazı için bakıruz :
Summary of Remarks by J·oel Seidman on 11The Liberal Positicn'',
"Liberals and the Labor Movement: The Parting of the Way1?"
Industrial Relations Resea.rch Association, Proceed.ings of the Stxteenth Annual Meeting, Baston, Massachusetts, December 27 -28,
1963, ss. 253 - 258.
Hukukçular hariç, sendikalarda çalışan uzmanların büyük ir
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Esasen oligarşik eğilimlerin müşahade edildiği birçok büyük sendilralarda lider gruplarını tenkitte biraz ileri giden birçok entellektüel uzmanın iş güvenliklerinin tehlikeye girdiği görülmüş, bunların bazılarının işlerine son verilmiştir.
Ancak, yukarda zikrettiğimiz "rol çatışması" sebebiyle hayal
kırıklığına uğrayıp sendikalardan ayrılan entellektüeller sendikacılığı tenkit etmekte, idealizm'den ve topluma yeniden şekil verme
lıedefinden uzaklaştıkları için halihazır durumiyle sendikaları ve
onların

idarecilerini kınamaktadırlar.

Buna karşılık, sendikacıların da kendilerini savunmak üzere
aydınları eleştirdikleri görülmektedir. Konu üzerinde görüşlerini
açıklayan bir sendika sözcüsünün özet halinde verdiğimiz şu sözleri bu bakımdan ilgi çekicidir:
Netice olarak ve her bakımdan, sendikalar hayat tardaha demokratik ve oosyal sistemimizi daha insanbir hale getirmişlerdir. Bu iddiaya haklı hiçbir itiraz

zımızı

cıl

kısmı ne sendika içinde ne de toplu pazarlıkta önemli bir etkiye
sahip bulunmadıklarını gördüler. Sendikada kendilerine ait bağım
sız bir iktidar kaynağına sahip değildiler ve önemli kararlar iktidar sahipleri tarafından verilirken, fikirlerinin dikkate alınmadı
ğını görüyorlardı. Bazıları kendi sendika liderlerinin hedeflerini
çok sınırlı veya liderlerin kendilerini çok ağır, suiistimale meyyal
veya çok diktatör bulmuşlardır; bazıları kendilerini sendikadaki
iktidar merkezlerinden son derece uzak görmüşlerdir; yine bazı
ları da endüstride hizmet ettikle:ri sendikaların gücünü yeterli
bulmamışlardır. Birçokları da yaptıkları işin artık heyecan ve
manev'i zevk verir olmaktan çıktığını, sendikacılığın da kendilerine ihtiyacı kalmadığını belirtmeye başlamışlardır. Daha kötüsü,
sendika içinde iktidar ve muhalefet grupları diye bir ayırım yapıldığını ve entellektüelin lideri desteklemek z.orunda bırakılıp,
akademisyen meslekdaşlarınınkine benzer bir söz ve tenkit hürriyetine sahip bulunmadığını farketmişlerdir. Sendikadaki mevkiini ve yükselme imkanlarını tehlikeye atmadan istediği gibi konuşmak ve tenkitlerde bulunmak imkanı çoğu entellektüel uzmanlar için kalmam1~tır. Buna rağmen sendikacılığın yine de heyecan ve haz verici yönleri mevcuttur. Fakat, A.B.D.'de entellektüeller için bugün en tatmin edici alanlar sendikacılık dışında
dır (medeni haklar, sulh gönüllüleri hizmetleri, A. B.D.'nin dış
politikası, yoksullukla savaş gibi). Bakınız : İbid., s. 257.
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yapılamaz.

Böyle bir iddiayı doğrulamak için belgelere,
ihtiyaç yoktur. Ancak, sendikanın topluma faydaları bu kadar açık olduğu halde,, bugün dahi sendikacılığa
yöneltilen tenkitler oldukça insafsızdır. Üzülerek belirtmek
isterim ki, bu tenkitçilerin en çığırtkanlarını da bazı entellektüeller teşkil etmektedir. Gerçi bunlar bütün entellektüeller içinde azıniık bir gruptur; fakat seslerini fazlasiyle duyurmakta, geniş ölçüde neşriyat yapmaktadırlar,
.bunun için de oldukça tesirlidirler. Sendikacılığın da birçok zaafları olduğunu kabul ediyorum. Otomasyonun işçi
ler için doğurduğu çeşitli problemleri henüz halledemediğimiz doğrudur. Fikir işçilerini teşkilatlandırma hususunda daha tam bir başarı elde edemedik. Toplumun yoksul
tabakaları için henüz gereği kadar faydalı olamadık. Irk
tefriki konusunda henüz tam bir birlik sağlayamadık.
Birçok sendikalar olmaları gerektiği kadar demokratik değildir. Birkaç sendikacı da ahlak ve hukuk kurallarından
sapmakta olabilir. Ancak, bütün bunlar sendikacılığı bir
bütün olarak suçlamamız için yeterli sebepler değillerdir ...
Entellektüeller, sendikaların gayelerini gerçekleştire
meyişlerinden ve üyelerinin çıkarlarını koruyamayışların
dan ötürü değil, kendi hayallerini yerine getirmeyişlerin
den dolayı şikayet ediyorlar. Bu şahıslar esas itibariyle
otoriterdirler, kendi görüşlerini kabul etmeyenlerle işbir
liği yapmak gücünden yoksundurlar. Sendikaların artık
dinamik olmadığını söylerken yanılıyorlar. 1930'ların sefil
yaşama şartları artık mevcut değildir. Sendikaların o devirdeki gibi saldırgan olmaları artık gerekmez. Dinamizmle yaratıcılığı kastediyorlarsa, bugün sendikaların her za
manki kadar dinamik oldukları iddia edilebilir ... Sendikacı olarak yapıcı tenkitlere her zaman kıymet veririz. Fakat bu aşırı iddialar demogojiden öteye gidememektedirB 3 •
şahitlere

7. Genel Trendler
Sendikaların

toplu pazarlık yanısıra ve hatta bazen toplu paderecede siyasi ve sosyal fonksiyonlar ifa ettikleri çeşitli
Avrupa ülkelerinde, "misyoner" tipli entellektüellerin, sendikalar
içinde de uzman-fonksiyoner olarak A.B.D.'deki duruma kıyasla

zarlığa eşit

f.3

Brendon Sexton (United Auto workers), "The Intellectuals and
Trade Uni·ons", Industrial Relations Research Association, Proceedings of the Sixteenth Annual Meeting, 19'63, ss. 245 - 252.
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oynadıkları muhakkaktır.

Ne var ki bu fassebeplerle Avrupa sendikalarında A.B.D.'tam mesai yapan aydın-uzman istihdam edil-

lın başında belirttiğimiz

deki kadar çok
memektedir.

sayıda

Genellikle bir ülkede sendikacılığın kuruluş ve gelişme yılları,
o ülke sendikacılığının felsefe ve ideolojisinin de teşekkül ve geliş
me devresini teşkil eder. Bu devrede "misyoner tipli entellektüellerin
sendikalar içinde istihdam edilmek imkanını buldukları oranda, misyonlarını uygulamak için verimli bir faaliyet alanına kavuştukları
söylenebilir. Sendikacılığın siyasi fonksiyonlarının iktisadi fonksiyonlarına ağır bastığı günümüzün az gelişmiş memleketlerinin ekserisinde de durumun herhalde geniş ölçüde böyle olması gerekir.
Ancak, herşeyden önce sendikacılığın çok sayıda uzman istihdam
edebilmesinin mali imkanlarla sınırlı olduğunu hatırlamamız gerekır. Gelişmekte olan memleketlerde sendikaların henüz önemli sayılabilecek miktarda uzman entellektüel istihdam edebilecek maB
bir kapasiteye ulaşmış olmadıklarını belirtmeliyiz.
Sendikacılık gelişip fonksiyon bakımından kompleks bir hale
geldikçe hem uzmanlara olan ihtiyaç artmakta, hem de sendikalar
çok sayıda uzmanı istihdam edecek mali imkanlara ulaşmaktadır
lar. Ancak, bu aşamada ve özellikle toplu pazarlığın ve kamu organlariyle ilişkilerin gelişip kompleks bir hale geldiği devrede, send ikalar daha çok "teknisyen-mesleki" tip uzmanların faaliyetine
uygun bir ortam haline gelmekte, "misyoner"
tipli uzmanların
sendikalardaki nisb1 önemi ve sayısı azalmaktadır.

Türkiye diğer gelişmekte olan memleketlere kıyasla entellektüellerin sendikalar içindeki rolü bakımından da kendisine özgü
şartlar ve özellikler taşımaktadır. Bunları bu konuda yaptığımız bir
araştırmaya dayanarak incelememizin 6. cı ve son faslında değer
le dirmeye çalışacağız. Ancak, daha önce, 5.ci fasılda, aydınların
Türk endüstriyel ilişkiler sistemi ve sendikacılığı üzerindeki genel
v global etkilerini inceleyeceğiz.

üçü 'NCÜ
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1.

Türk Toplumunun İncelemem iz Bakımından Önem
Taşıyan Başhca Özellikleri

A. Sosyal

Yapının

Konumuz

Bakımın dan Başlıca

Özellikleri ve

Aıydmlar:

Türk aydınlarının orijin ve karakteristiklerini özetleyebilmek
için Türk toplumunun sosyal yapısı ile ilgili bazı hususları kısaca
değerlendirmemiz

gerekir. Bunu yapabilmek için de -bu incelemenin konusunu ve sınırlarını dikkate almak kaydiyle- önce Osmanlı toplumunun yapısını ve bu yapı içinde entellektüellerin yerini araştırmalıyız.
Osmanlı toplumu İslami esaslara göre teşkilatlanmıştı. Bu toplnm kendi içinde doğacak çatışma ve gerilimleri dengeye getiren
belirli kuvvetlere sahipti. Bu kuvvetlerin en önemlilerinden biri de,
dini otoriteyi ve bilginleri temsil eden ''ulema" idi. Ulema esas itibariyle sultanın hizmetindeydi, fakat bunu yaparken bir yandan
kendi mevkiini idame etmiş oluyor, öte yandan da hem toplumu,
hem de sultanı İslamın normlarına uygun anlamda "ideal" davramşlarm sınırları içinde kalmaya zorluyordu. Gerçekte ulema, İsla
mi normları devamlı olarak canlı tutmak suretiyle fiill otoriteyi (su1tanın otoritesini) sınırlamıştır.

Bununla beraber, bütün İslami toplumlarda ve bu arada Osmanlı toplu_munda ,s_
ö z konusu dengeye niteliği gereği tamamen

intibak edemeyen üç grup mevcuttu. Özellikle "içtihat kapısı"nın
kapamşmı izleyen devrelerde, İslami toplum devamlı olarak "ger-

•
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çek" peşinde koştuğunu iddia eden aydınlara pek müsamaha edememiştir; çünkü, bu devrelerde, artık · Tanrı'nın niha! gerçeği insanlığa eksiksiz şekilde vahyetmiş bulunduğuna, bunun dışında bir
gerçek aramanın gereksiz olduğuna inanılmıştır. Yine, ücretli askerlere dayanan (yeniçeri) ordu, toplum i;inde dengeye getirilmesi
güç bir kuvvet teşkil etmiştir. İslam kendi esprisini devamlı olarak
yorumlayıp yaşatacak, Batı'daki azizlere benzer mutasavvıfların ortaya çıkmasını esas itibariyle teşvik etmişse de, egemen çevreler
bu çeşit unsurlara pek müsamaha etmemişlerdir 1 • Entellektüeller,
mutasavvıflar ve askerler İslamın esprisini ve gücünü yükseltmekle beraber, zaman zaman toplumda istikrarı tehdit eden unsurlar
ola bilmişlerdir.
Mutasavvıflar, aşırı ve hazan hatta aykırı dini düşün
celeri ile Müslüman toplumun tesanüdünü sağlayan dengeleyici kuvvetlerin varlığını tehlikeye sokmuşlardır. Ordu,
aşırı laik ve tek taraflı bir iktidar hırsı besleyerek sistemi tehdit etmiştir. Din uleması ve askerler geleneksel
İslami sistemin çöküşüne yardım etmişlerdir. Sistemi nihai olarak yokedenler ise entellektüellerdir 2 •

Ordu Osmanlı toplumunda daima üstün ve egemen bir mevki
Zaman zaman toplumdaki diğer unsurların yaratıcı ve
yenileyici gücünü engellemiş, yani toplumu statik bir hale getirmiş, zaman zaman da kendisi yenileyici ve reformcu bir karaktere
bürünmüştür. Ancak Türk toplumunda ordunun reformcu ve esas
itibariyle Batı'ya dönük, ilerici bir geleneğe sahip olmaya başlayışı
herhalde Tanzimattan sonraya rastlamaktadır diyebiliriz.
işgal etmiştir.

Geleneksel İslamı toplumda en nazik mevkie sahip kimseler enBu toplumda öğrenim görmüş bir fert ,
düzeni olduğu gibi kabullendiği takdirde, bürokrat veya ulema
mensubu olarak sisteme geniş çapta hizmet etmek imkanlarına sahip bluunuyordu. Ancak, devamlı olarak gerçeği arayan bağımsız
ve mütecessis entellektüel tipine geleneksel İslami toplumda (gelet~llektü eller olmuşlardır.

ı

2

Bakınız : Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the
Middle East anıd North Africa, Princeton, N . J.: Princet-on University Press, 1963, s. 19.
tbid., s. 20.
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neksel Hıristiyan toplumunda rastlanan oranda) herhalde rastlanrr.amıştır. Şüphesiz, ulema ve sultan ferdi muhakemeye hürriyet
tanıdıkları takdirde. bunun kurulu bütün toplum ilişkilerini tehlikeye düşüreceğine haklı olarak inanmışlardır. Gerçekten, düşün
Cf'de, teknolojide, politikada ve toplum ilişkilerinde özgürlük isteyen entellektüel tiplerin önemli miktarlarda ortaya çıkmasından
sonradır ki, geleneksel toplum sarsılmaya ve değişmeye başlamış
tır.

Sosyal yapıyı, diğer bir deyişle sınıflar yapısını izaha çalışır
ken Türkiye'ye özgü birtakım belirli şartlan hatırlamakta fayda
vardır. Herşeyden önce Osmanlı toplumunda, üretim araçları üzerinde mülkiyet açısından, bir sosyal sınıflar yapısının gelişmek için
uygun bir ortam bulamadığını kabul etmeliyiz. Devlete Osmanlı
toplumunda çeşitli kriterlere göre paye ve rütbeler dağıtan bir üst
güç merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Has, timar ve zeamet
sisteminin varlığı ve kendisine özgü kuralları, toprağın mülkiyetine
sahip bir aristokrasi (eşraf) sınıfının doğup gelişebilmesini geciktirmiştir. Devletin ve askeri (militer) bir yönetim biçiminin toplum
fonksiyonları içinde hakim bir yer işgal edişi, zamanla sivil bürokrasiden, ordu mensuplarından ve "has, timar, zeamet" sisteminin
kalıntıİarı üzerinde gelişmeye başlayan "eşraf" dan müteşekkil yeni bir orta sımfın doğmasına sebep olmuştur. Özellikle 19. cu yüzyılda (ve Tanzimatla) başlayan Bat1lılaşma hareketlerinde rol oynayan entellektüeller, daha çok bünyesi heterojen bu orta sınıftan
gelmişlerdir. Şüphesiz Osmanlı İmparatorluğunda da toprak ve küçük çapta üretim araçları mülkiyetine dayanan bir orta sınıf mevcuttu. Özellikle şehir ve kasabalardaki esnaf ve zanaatkarlar b5yle
bir sınıf teşkil ediyorlardı. Ancak kapitalist fabrika sanayiinin Osmanlı İmparatorluğunda bilinen sebeplerle gelişemeyişi sonucunda
bu sınıfın Batı Avrupa'da olduğu gibi burjuva smıfı haline dönüş
mesi söz konusu olmamıştır. Birçok gözlemcinin paylaştığımız görüşleri açısından, kapitalist üretim araçlarınm mülkiyeti anlamında
bir burjuvazi memleketimizde ancak 1950'den sonra DP devri ile
önemli sayılabilecek bir hacimde gelişmeye başlamıştır •
3

3

Bu konuda mesela şu kaynaklara bakınız : Halpern, op. cit.; Behice Boran, Türkiye v:e Sosyalizm Sorunları, Gün Yayınları, İs
tanbul, 1968.
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"Has, timar, zeamet' sisteminin zayıflaması ile ayanın toprak
üzerinde mülkiyeti 18. ci yüzyıl sonlarından itibaren hukuklleşme
ye başlamış, bu sınıf, artan kapıkulu (memur) zümresi ve ordu_
ktmdilerini daima devletle özdeş kılmak eğilimi içinde bulunmuş
lardır. Devlet, paye ve rütbe dağıtarak bu grupların kuvvetlenmesine yardım etmiş, bu gruplar da (orta sınıf) devleti devamlı olarak
kendi etkileri altında bulundurmaya çalışmışlardır. Devlet gücünün
bilimsel ve teknik alanda gelişen kapitalist Avrupa karşısında zayıfladığının anlaşılması üzerine, bu orta sınıfa mensup aydınların
öncülüğünde bir Batılılaşma hareketine girişilmiş, ancak Batı'nın
bilim ve teknik gelişmesine zemin hazırlıyan alt yapı kuruluşları değil, üst yapının çeşitli kurumları, önce askeri, sonra da siyası ve sosyal alanda olmak üzere, bünyemize aktarılmıştır. Bu aktarmada aydınlar daha çok basit taklit ve adaptasyon yoluna gitmişler, bunun
ötesinde, memleketin sosyo-kültürel şartların uygun değişiklikler
yapılması ya da tamamen orijinal müesseseler kurulması, daha önce belirttiğimiz sebeplerle pek söz konusu olmamıştır 4 •
Halpern, ülkemizin özel şartları içinde doğup geliştiğini belirtorta sınıfı bütün Orta Doğu memleketlerinin ortak yönlerini incelediği eserinde "yeni orta smıf" ismi altında tetkik etmektedir:

tiğimiz

Orta Doğunun bütün bölgelerinde, liderlik, geleneksel
olmayan bilgiler le hareket eden yeni bir ısınıf tarafından
ele geçirilmektedir. Bu sınıf maaşlı sivil ve askeri politikacılar, teşkilatlar , yöneticiler ve uzmanlardan meydana
gelmektedir. Ancak, hayat tarzı bakımından bu yeni orta
sınıf sanayileşmiş memlekıetlerdeki orta sınıftan farklı
bulunmaktadır... Bu yeni maaşlı sınıf fikirlere, aksiyona
ve kariyer bakımından yükselmeye önem vermektedir.
Sadece fikirler alemine de önem vermemektedir: mensuplarının sadece entellektüellerden meydana geldiği söy-

4

Bu konuya temas eden ve özellikle Cumhuriyet devrinde Türk
aydınlarını_ Türkiye'nin gerçekleri üzerinde durmamış olmakla
itham eden yazarlarımızdan biri Şevket Sürayye Aydemir'dir. Bakınız: Şevket Sürayya Aydemir, İnkılap ve Kadro, (birinci basım 1932, ikinci basım 1968, Bilgi Yayınevi, Ankara), 303 ss. Ancak, Aydemir, meselenin daha çok ideolojik yönü üzerinde durmaktadır.
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lenemez; hatta modern fikirler dünyasına yeni girdikleri
ve aksiyon ve kariyere yöneldikleri için birçoğu entellektüel tanımının tamamen dışında da kalabilirler. Bunlar
sadece k€ndi iktidarlarını arttıracak aksiyonlara girişmek
le da kalmamaktadırlar; aynı zamanda gerekli vasıflara
sahip herkese kariyer sağlayacak imkan ve müesseselerin
temini için ortaklaşa çalışmaktadırlar. Bulundukları toplumun geriliğine ve tezatlarına çare bulmaya çalışan yeni
fikirler ve yeni aksiyonlar olmaksızın, yeni kariyerlerin
açılmayacağını, eskilerinin de muhafaza edilemeyeceğini
bilmektedir. Bu yeni sınıfın mensupları, ideolojik yönden
milliyetçiliğe ve sosyal r€forma bağlıdırlar 5 •

Halpern'in "maaşlı yeni orta sınıf" dediği grup, memleketimiz- .
de yukarda belirttiğimiz bürokratlar, aydınlar ve ordu mensuplarından oluşan orta sımfa tekabül etmektedir. Ancak Türk toplumunun Orta Doğunun diğer ülkelerine kıyasla daha erken modernleşmeye başlaması bu sınıfın Türkiye'de daha erken oluşması
na imkan vermiştir. Söz konusu maaşlı yeni orta sınıf, mülk sahibi
orta sınıfa kıyasla ülkenin sosyopolitik hayatında hiç olmazsa yakın geçmişe kadar çok daha önemli bir rol oynamıştır. Mülk sahibi orta sınıf sayıca fiilen istihdam edilen maaşlı smıf kadar kalabalık olsa bile, iktidarı maaşlı orta sınıfa nazaran çok daha sınırlı
olmuştur. Ticaret erbabı ve mutavassıtlar ne kapitalleriyle, ne de
teşkilatlariyle maaşlı orta sınıfın siyasi gücüyle devlet kanalından
icra ettiği kontrolü sağlayamamışlardır. Maaşlı orta sınıfın devleti
kontrol etmek suretiyle kendi statüsünü, iktidarını ve refahmı gözetmek imkanı daima mevcut olagelmiştir. Gerçi Türkiye>de özellikle 1950'yi takip eden devrede ticaret ve sanayi burjuvazisinin
iktidarı artmıştır, buna rağmen maaşlı orta sınıfın yine de dengeleyici ve zaman zam_a n üstün gelen iktidarı devam etmiştir. Devletin
mülkiyetinde ya da önderliğindeki büyük kuruluşlar dışında, yüksek öğrenim görmüş orta sınıf mensubuna önemli sayıda iş sağla
yan özel ve modern teşekküller ancak yeni yeni gelişmeye başla
mıştır.

Sosyal ve politik bir devrimin toplum yapısında meydana gelmekte olduğunu bilenler veya görenler, yani intelligentsia, "yeni
5

Halpern, op. cit., ss. 52 - 53.
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orta sınıf" olarak nitelendirilen grubun en geniş ve politik bakım
dan en aktif kısmını teşkil ederler. Ancak yeni orta sınıf sadece bunlardan meydana gelmez. Bu sınıfın bazı mensupları tüketim eğilim
leri bakımından orta sınıf haline gelmişlerdir, ancak yine de yeni
fikirler peşinde koşmaktadırlar. Diğer bazıları "fikirlere" intelligentsia gibi hedef olarak değil, araç göziyle bakmaktadırlar; entellektüellerdeki gerçeği arama ihtirası bunlarda mevcut değildir. Ancak, intelligentsia bu sınıfın konumuz bakımından hakim ve hareketli unsurunu teşkil etmektedir, çünkü o, sahip bulunduğu bilgi
sayesinde modern gelişmeler karşısında birçok geleneklerin zayıf
ladığını ve geçersizliğini devamlı olarak gözler önüne sermektedir.
Bununla beraber, entellektüeller diğer Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi memleketimizde de temsil ettikleri fikir akımları bakımın
dan kararsızdırlar6.
Yukarda belirttiğimiz sebeplerle bu sınıf memleketimizde birçok Orta Doğu ülkesindeki duruma kıyasla daha eskidir; ancak,.
Cumhuriyet devri söz konusu sımfın daha da kuvvetlenmesine
sebep olmuştur. Cumhuriyet rejiminde siyasi reformlar esasen böyle bir sınıfın itici ve yenileyici gücü olmaksızın gerçekleştirilemez
di. 19'50'yi takiben DP önderliğinde, eşraf, zanaatkar ve esnaf dan
ayn olarak yeni ve büyük bir burjuvazi doğmaya, gelişmeye ve
devlet mekanizmasını kontrol etmeye başlamıştır. 1960 siyasi değiş
meleri, bir bakıma, bu geleneksel ve aydın orta sınıfın, yeni geliş
meye başlayan burjuvazinin devleti ele geçirme teşebbüslerine karşılık harekete geçip eski statüsünü yeniden elde etme çabasının
sonucu olarak düşünülebilir • Şüphesiz hareketin tümünü dar sınıf
çıkarları ve çatışması açısından yorumlamak da mümkün değildir.
7

düşünceleri mahiyeti icabı, belirsdizdir, formule edilmesabit değildir ... Avrupa' dan esen her entellektüel rüzgara
karşı hassas, gerek Rusya'nın, gerek Batı'nın değişen tarihi karşısında dikkatlidir. Her safhadaki bütün dogmatizmleri ile, intelligentsia'nın en enerjik zekalarından bazıları milli çaptaki bütün büyük meseleleri halledecek total bir sistemi ısrarla ararken
bir ideolojik görüşten ekseriya onun tam zıddı olan görüşe geçmekte tereddüt etmemişlerdir", jbi~., s. 56.
7 Nitekim, bazı Türk sosyalistleri ve bu arada Behice Boran da bu
yönde bir yorum yapmaktadır. Bakınız: Behice Boran, Türkiye
ve Sosyalizm Sorunları, İstanbul, Gün Yayınları ,1968, ss. 5'0 - 53.

6
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1960 siyasi değişmelerinde demokrasiye gerçekten inanmış aydın
ların antidemokratik tek-parti yönetimi eğilimlerini önleyecek huktıki esasları anayasamızda gerçekleştirmek çabaları da önemli bir
rcıl oynamıştır. Ancak şraf ın, ordunun ve memurların ve özellikle
brnların intelligentsia kesiminin, böyle bir hareketle, toplumdaki
eski statülerini yenid n elde etmek arzularının önemli bir rol oynadığı da inkar edilemez. Türkiye'de klasik anlamiyle devlet, 1960
hareketiyle bir anlamda kendi kendisini konsolide etmek istemiştir.
Memleketimizin sosyal sınıflar bünyesi ile siyasi alanda halkın
oy davranışı arasında bazı çelişik ilişkiler mevcut olagelmiştir ve
boyle bir incelemenin konusu bakımından söz konusu ilişkilerin tayin edici bir rolü mevcuttur. Cumhuriyetten bu yana kuvvetlenen
toprak sahibi aristokrasi ile subaylar ve sivil bürokrasi, kendi içinden çıkardığı aydınların önderliğinde birçok siyasi ve sosyal reformları tek-parti yönetiminin temsilcisi siyasi bir örgüt olan CHP kanalından gerçekleştirmiştir. Ancak bu orta sınıf mensupları ile köylü ve işçilerden meydana gelen alt sınıf ve esnaf-zanaatkar gibi altorıa sınıf mensupları arasında, yani CHP ile halk arasında sosyal
bakımdan uzunca bir mesafenin, bir çeşit uçurumun meydana gelmiş olduğu da inkar edilemez. Neticede, çok-partili devreye geçilen
1946'yı takip eden devrede CHP birçok yönlerden bir bakıma "yalnız adam" durumuna düşmüştür. Bir kere tek-parti devrinde gerç ekleştirilen reformlar kendisini devletle özdeş kılan "orta sınıf"
t a rafından geniş çapta benimsenmiş, ancak halk kütlelerinde açık
ş e kilde olmasa da belli bir mukavemet ve içerleme doğurmuştur 8 •
Bundan ve çeşitli başka faktörlerden dolayı 9 1950 ve müteakip se-

uyguladığı sosyal değişmeler, kültürel antropoloji açı
"güdümlü deği şmeler" (directed changes ) kategorisine
girmektedir. "Güdümlü ve cebri tedbirler kültür unsurlarının
transferini hızlandırırlarsa da, diğer birçok unsurların benimsenmesini ve kabulünü muhtemelen geciktirirler." Bakınız: Ralph
Linton, Accuıturation in Seven American Indian Tribes, N ew
York, Landon: D. Appleton - Century Company, Inc., 1940 ,s. 505.
9 Halkın muhafazakarlığı ve Batı kurum ve değerlerine yabancılığı
bu sebeplerden biridir. Bu kurum ve değerleri süratle ve gerekince cebre başvurarak kabul ettirmeye çalışmak da, söz k·o nusu
mukavemetin bir başka dolaylı sebebidir.

8 CHP'nin
sından

Toker Derel i -
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çim devrelerinde seçmenlerin çoğunluğu genellikle CHP'ye oy vermemeyi tercih etmiştir. Sırf CHP'yi protesto etmek amaciyle ona karşıt
bir siyasi örgüt olarak Demokrat Parti desteklenmiştir. Bu oy davranışı (ki dış bir gözlemciye tamamen irrasyonel görünebilir) zamanla kristalleşip bir gelenek haline gelmiş ve sonradan şartların
geniş ölçüde değişmesine rağmen hiç olmazsa yakın geçmişe kadar yaşamakta devam edegelmiştir. Nitekim 1960'dan sonra CHP'niıı yapısında meydana gelen değişmelere rağmen, bu parti değil
halk kütlelerinden, "ortanın solu" politikası ile işçilerden bile aldığı oyların uzunca bir süre arttıramamış, oy oranı kabaca aynı kalmıştır. Bunun gibi, yeni kurulan Marksist eğilimli Türkiye İşçi Partisi (TİP) de önemli sayılabilecek herhangi bir desteğe mazhar olamamış, halkın ve işçilerin çoğunluğu, DP gibi, muhafazakar olan
ve özel teşebbüse dayalı bir kalkınma felsefesini temsil eden, dolayısiyle ticaret ve sanayi burjuvazisini koruyan Adalet Partisi'ne oy
vermeye hiç olmazsa 1973'e kadar devam etmiştir.
Bunun sebeplerinden birisi, yukarda belirttiğimiz gibi, CHP'nin şahsında temsil edilen aydınları halk kütlelerinden uzak kalı
şı, onlara bazen üstten bakışı ve sosyal değişmeleri çok defa zora
dayanarak, ülkenin sosyo-kültürel şartlarını pek dikkate almadan
gerçekleştirmeye çalışmış bulunmasıdır. İkinci ve kısmen buna
bağlı bir sebep de daha aşağıda belirteceğimiz gibi, halkın ve hatta işçilerin çoğunlukla muhafazakar ve sınıf şuurundan yoksun bir
tutum içinde bulunuşudur. Bu sayede muhafazakar ve heme şekil
de olursa olsun halka dini tavizler vermekten çekinmeyen bir siyasi
parti oldukça avantajlı bir duruma girebilmektedir. Sonuç olarak,
gerçekte iktisadi bak1mdan güç durumda bulunan, milli ç1karları
üzerinde titiz ve dikkatli davranan halk ve işçi kütlelerinin, 1950'den sonra türeyen ve yabancı sermayenin etkisine geniş ölçüde
açık bulunan burjuvaziyi desteklemesi gibi bir paradoks doğmak
ta, menfaat grupları meclislerde gerçek güçleriyle orantılı şekilde
temsil edilememektedir. Sosyalist çevrelere göre, bizde demokrasi
Batı'nın burjuva demokrasisi anlamında bile
işleyememektedir.
Schumpeter'in belirttiği gibi, kapitalist düzen entellektüellerin tenkidine ve işçi kütlelerini eğitip onlara bilinç kazandırmalarına müsamaha etmek zorundadır, çünkü burjuva demokrasisinin dayandığı prensip, değer ve özgürlükler bunun böyle olmasını gerektir-
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mektedir. Bu sayede, Bat1'da zamanla meydana gelen fonksiyonel
farklılaşma ile birlikte aydınların emekçi kütleleri eğitmesi, emekçilerin sendikalar kanaliyle gerekli siyasi baskıyı yapabilmeleri ve
kendi partilerine oy verebilmeleri mümkün olmuştuı:. Oysa, memleketimizde halk "egemen sınıfların partilerinin yine o sınıflardan kişjlerine, ya da o sınıflara bağlı adamlarına oy vermiştir.
Bir de
egemen sınıflar aydınların emekçileri eğitme ve aydınlatma fonksiyonuna çeşitli vasıtalarla engel olmuşlardır." 10 • Ancak, yukarda
belirttiğimiz faktörlerden "muhafazakarlık" bizce o kadar kuvvetlidir ki, bu faktör hiç olmazsa görünebilir bir gelecek için dahi
emekçi kütlelerde sm1f bilincinin uyanmasını önleyecek mahiyettf•dir.
1973 seçimlerinde CHP'nin demokratik sol programı ile belirli
bir başarı sağlamış olmasına rağmen, muLa~~:Ai\.~.l eğilimin uzun
bil zaman perspektifi için zayıfladığını veya kaybolduğunu söyle)f~bilmek şimdilik herhalde güçtür.
Anc2k, söz konusu engelleyici faktörlere rağmen, sosyal değiş
meleri gerçekleştirmek hususunda Türkiye'de geleneksel orta sını
fm yine de yapabileceği birçok şeyler mevcuttur. Muhafazakar iktidarlar karşısında emekçi kütlelerinin muhafazakar davranışlarını
değiştirecek uı:ısur yine de aydınlardır. CHP bu sosyal değişmeleri
daha da güçlü bir hedef olarak seçerken bir yandan "ortanın solu"
politikasını benimsemiş, öte yandan bünyesindeki unsurlardan toprak sahibi aristokrasiyi (eşrafı) bu hedefin gerçekleşmesine engel
olur endişesiyle geniş ölçüde tasfiye etmek çabasına girişmiştir. An·
c:ık, dayandığı temel unsurlar yine de kendisini devletle özdeş kı~
lan ordu-sivil bürokrasi-aydmlardır. Bunun gibi, daha radikal bir
devrimci politikayı benimsemiş görünen TİP de mevcudiyeti süresince yine geniş çapta aynı geleneksel orta sınıf unsurlarını
taşımıştır. Her iki partinin yönetimindeki "emekçi" unsurlar küçük
bir azınlık olmaktan öteye gidememişlerdir.
Halpern'in geleneksel orta sınıf dediği gruplar devamlı olarak
devleti kendi tekellerinde muhafaza etmek ya da yeniden ele geçırmek çabası içindedir ve hiç olmazsa CHP'nin bunu burjuva
demokrasisinin oyun kaidelerine samimiyetle bağlı olarak gerçekleş·
10 Boran, op. cit., ss. 83 - 90.

260

TÜRKIYE'DE AYDINLAR ve 'İŞÇİ HAREKETİ

tirme gayretinde olduğu dikkati çekmektedir 11 • Bu defa eşraf ve.
ağa zümresinin partinin bünyesi dışına itilmesi ve "ilerici" mahiyette bir programa dayanan "ortanın solu" politikasının benimsenmesi yoliyle siyası ve idari statünün yeniden elde edilmesine çalı
şılmaktadır12.

Söz konusu ettiğimiz orta smıfın bünyesi homojen değil, heterojendir. Bu sınıf, esnaf ve zanaatkarların, küçük memurların teş
kil etliği "alt orta" sınıfdan farklı olduğu gibi, yeni doğan burjuvaziden de belirli hatlarla ayrı1mıştır. Ne var ki, bu sınıfların bazı
mensupları da "ilerici" yahut "radikal" entellektüel sıfatiyle intelligentsia'ya dahil olabilirler. Ancak, söz konusu orta sınıfın bünye
itibariyle bu şekilde heterojen oluşu politika kararlarının verilmesinde bazı güçlüklerin doğmasına sebep olabilir. Bu sınıf mensuplarının
siyası
tercihlerinde görülen farklar, yine bu sı
nıfın tabakaları arasındaki farkları ve sınıf bilincinin değişebilir
brakterini aksettirmektedir. Bu sınıfı teşkil eden gruplar iktidara
gelene ,kadar yaptıkları mücadelelerde genellikle yekvücutmuş gibi
h:::reket edebi1irler. Ancak iktidarda iken çeşitli gruplar arasındaki
rekabet bazen ilerici kararların verilmesini güçleştirmekte, bir grubun elde etmek istedikleri diğer grubun çıkarlariyle çatışabilmek
tedir. (Nitekim CHP iktidarı sırasında bu çeşit çelişmelere rastlanm1ştır.) Ancak, bu orta sınıfın mensupları arasındaki rekabet, aralarında sosyal değişmenin lüzumu konusunda ortak bir bi1incin geliştirilmesine eng l olmamaktadır. Halpern'in de. işiyle, bir posta
müdürünün ordudan etişmiş oğlu ile toprak sahibi ağanın Batı'da

11

Nitekim, CHP genel sekreteri Ecevit "ortanın solu" politikasının
burjuva demokrasisinin sınırları ile bağlı olduğunu belirtmiştir.
Bakınız: Basın Haberleri, Ocak 17, 196 9.
"Yeni intelligentisia ancak devleti elde etmek için yeterli güce ·s ahip olana kadar eski hakim sınıfların adına hareket eder. Devleti elde edince kendisinin de bir parçası olduğu yeni orta sını
fın çıkarlarını düşünerek hareket eder. Eğer ülkeyi modernleştir
mek istiyorsa, eski hakim sınıfların imtiyazlarını muhafaza edemez." Halpern, op. cit., s. 57. CHP uzun bir zaman için bünyesinde eşrafı ve t·oprak ağalarını muhafaza etmesi dolayısiyle bir bakıma gerekli sosyal reformları gerçekleştirmek gücünden mahrum
1

12

kalmıştır.
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öğrenim görmüş oğlunu

bir araya getiren, içinde hemen her sınıf
dan gruplar bulunduran bu karma sınıfda, aile bağları artık sınıf
mensubiyetini tayin edici bir faktör olmaktan çıkmaktadır 13 • Niteliği gereği bu sınıf sadece tevarüs edilmiş statüye veya mevcut fır
satlara güvenerek hareket edemez; geçmişin statik "consensus"una
dayanamaz. Unsurlan aslında heterojen gruplara mensup olduklarından aralarında rekabet ve · çatışma doğabileceği akla gelebilirse
de, ortak çıkarlarının nerede olduğunu bildiklerinden çok kere birleşmiş bir cephe teşkil ederler. Bunun için de belli bir sınıfa · ve
onun çıkarlarına tabi olmadan yenilikleri daha kolaylıkla uygulama
imkanına sahiptirler.
Daha aşağıda belirteceğimiz gibi, Türk kültüründe önemli ölçüde otoriter unsurlar ve özellikler mevcuttur. Buna rağmen, küçümsenemeyecek bir dikey mobilite de Osmanlı İmparatorluğunun
ilk devirlerinden bu yana Türk sosyal bünyesinin başlıca karakteristiklerinden birjni teşkil etmişdir. Birçok az gelişmiş ülkede rastlman kast veya kast benzeri, sosyal mobiliteyi engelleyici sistemler
Türk toplumunda mevcut olmamıştH. Kabiliyetli şahısları sosyal yapının alt kesimlerine mensup olsalar bile en yüksek siyasi ve idari
mevkilere çıkabilmişlerdir. Bunda, Osmanlılardaki kabiliyetli kimselere rütbe ve unvan dağıtıcı devletin de herhalde önemli ölçüde
rolü olmuştur. Neticede, yukarda özelliklerini açıklamaya çalıştığı
nıız "orta sınıf" sosyal bünyenin hemen her kesitinden unsurlar
alarak büyümüştür. Ancak, Türkler daha çok askeri, idari, dini mesleklere ilgi göstermişler, ticari ve sınai meşgaleleri azınlıklara bırak
mışlardır. Belirttiğimiz gibi, bu alanların Türklerin eline geçmeye
başlama ı ve bir Türk burjuvazisinin doğma ı oldukça yeni bir gelişmedir. Bununla beraber, devletin merkezi fonksiyonlarının Türk
toplumunda işgal ettiği önemli yerden ötürü hemen her ş yi, her
eniliği devletten bekleme geleneği yerleşmiştir. Türklerin bir bakıma "ferdiyetçi" oldukları, gönüllü işbirliği yapamadıkları, bundan dolayı da anonim şirket ve kooperatifçilik gibi teşebbüs tiplerinin başarılı olamadığı ifade edilmektedir. Ekonomik kalkınmaya
devletin öncülük etmesi gerektiği şeklindeki yaygın düşünce herhalde sadece ekonomik yetersizliklerden ileri gelmemiş olsa gerek-

13

Halpern, op. cit., ss. 66 - 67.
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tir. Yeniliği ve öncülüğü hemen her alanda devletten bekleme geleneğinin de bu hususda önemli bir rol oynamış bulunması mfunkündür. Bu gelenek, devlet bürokrasisini teşkil eden "orta sınıf'
mensupları tarafından toplumdaki elit mevkilerini muhafaza etmek
amaciyle muhtemelen desteklenmiştir de.
Burada terminolojik bir karışıklığı önlemek için, Halpern'den
de yararlanarak kullandığımız "orta sınıf"
kavıamının, Kerr ve
meslekdaşlarının elit kategorileri içinde yer alan "orta sınıf" elitlerinden farklı olduğunu belirtmeliyiz. Yukarda da açıkladığımız gibi, Kerr'in tahlilinde "orta sınıf" tamamen Batı'daki anlamiyle
"burjuvazi"ye tekabül etmektedir 14 • Bizim kullandığımız anlamda
"orta sınıf" ise, milliyetçi liderlerin ve kısmen ihtilalci entellektüellerin karışımından meydana gelen elitlerin geniş anlamda bir uzantısından ibarettir. Yukarda söylediklerimizi bu terminoloji açısın
<lan şöylece özetleyebiliri?: Türkiye gerekli bütün şartlarına henüz
sahip bulunmamakla beraber, burjuvazinin önderliğinde bir sanayileşme devresine girmiştir. Oysa, Türkiye'nin geleneksel orta sınıf
elitleri, milliyetçi liderler ve entellektüeller toplumda iktidarı kaybetmemek için çaba harcamaktadırlar. Burjuvazi önderliğindeki sanayileşme başarılı olmadığı oranda, bunların elit durumlarını yeniden tahkim etmeleri ihtimali artacaktır.
Türkiye'de sivil bürokrasi-ordu-aydınlar koalisyonu, belki çokpartili demokrasinin kendi aleyhine işlemesi sonucu elit mevkiini
burjuvaziye kaptırmıştır. Ancak bu ınıfın, sosyal mobilitenin varlığı sebebiyle kendi k ndini y nileyen bir güce sahip olduğu unutulmamalıdır. Özellikle ordu, osyal apınm en alt kademelerinden
bil büny sin devamlı olarak yeni unsurlar katmakta, böylece halk
çocuklarına mobilite imkanları sağlamaktadu. Bunun gibi genişle
yen bir öğretim mekanizması da potansiyel maaşlı orta sınıfın hacmini geniş ölçüde arttırmaktadır. Bunlar iş bulamadıkları veya tatmin edici işlerde istihdam edilemedikleri oranda burjuvazinin iktidannı tenkit ed n ve onu yıpratan bir aydın kütlesi teşkil edeceklerdir.
Yukarda açıklamaya çalıştığımız gibi, Türk entellektüelleri sosyal orijin bakımından ileri derecede heterojen bir grup teşkil et14

Bu hususda

yukarıda,

ss. 55 - 59'a

bakınız.
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rnektedirler ;ancak öğretimin çeşidi ve sosyal meselelerle ilgilenme
yönünden ortak özellikler taşırlar. Bu bakımdan mesela daha homojen vasıflar taşıyan Fransız Jacobin'lere değil de, orijinleri heteroi · ıı özellikler gösteren Rus entellektüellerine b~nzerler 15 • (Şüphesiz,
bu benzeyiş sosyal orijin bakımındandır. Davranış yönünden entellektüellerin çoğunluğunun «radikal" olmasını gerektiren şartlar
Ti.lrkiye'de mevcut olmayabilir.)
Türk entellektüellerinin bir özelliği gördükleri öğrenimin esas
itibariyle Batı öğretim tarzı oluşudur. Gerçekten, ister yurt içinde,
ister yurt dışmda öğrenim görmüş olsunlar, öğrenimin karakteri esas
itibariyle Batı'ya dönüktür 16 • Bu husus bazen entellektüelin Batı kültürüne hayran olması sonucunu doğurmakta, entellektüel "sosyal
değişme yaratmak'' ya da "siyasi roller oynamak" fonksiyonunu ifa
ederken Batı kurumlarını model olarak görmekte ve taklide <.'alış
maktadır. Bazen de Batı'nın teknik ve ekonomik alanda elde ettiği
b'.'.!şanlarn tepki olarak milli kültürün zenginliklerine dönülmekte,
diğer bir deyişle Shils in "halkçılık geleneği" olarak isimlendirdiği
davranış!ar söz konusu olmaktadır. Öte yandan, Batı sistemine uygun öğrenim sonucunda ortaya çıkan reaksiyon bazı hallerde de
radikal entellektüellerin doğuşuna yolaçmaktadır.
Bu fasılda aydınların Türk sendikacıhğının ve endüstriyel iliş
kiler sisteminin gelişmesinde oynadıkları ro]ü değerlendirmeye çalışacağız. Burada Türk entellektüellerini sosyal meseleyle ve işçi
hareketiyle meşgul olmaya sevkeden motifleri genel ve kaba hatlariyle özetleyebiliriz. Şüphesiz, göze çarpan ilk motif idealizm
oimaktadır. Özellikle sendikkacılığın toplu pazarlık ve grev hakkından yoksun bulunduğu devrelerde bu hakların tanınması için
birçok güçlük ve tehlikelere göğüs gerer k mücadele etmiş bulunan

Bu hususda bakınız: Lewis A. Coser, Men of Ideas, New York:
The Free Press, 1965, s. 158.
16 Bu müşahadeyi şüphesiz Cumhuriyet ve sonrası Türk aydınları
için yapıyoruz. Tanzimatla başlayan ve meşrutiyet tecrübeleriyle devam eden Batılılaşma çabaları sırasında eski Doğu kultürüne göre yetişmiş kişilerle Batı öğretiminden geçmiş aydınlar arasındaki ikilik açıktı. Bu ikiliğin kalıntılarına toplumumuzda bugün bile rastlamaktayız.

15
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entellektüellerde ana motifin idealizm olduğu muhakkaktır 17 • Bu
hakların tanınmasından sonraki (yani 1963'ü takip eden) dönemde ise
sendikacılık yeni bir güç ve itibar kazanmaya başlamış ve bu yöniyle
gerek şahsi statü ve iktidar kazanmak isteyen, gerek toplumdaki
iktidar ilişkilerini değiştirmeye çalışan entellektüeller için etkili bi:ı;
araç haline gelmiştir. Batı anlammda bir burjuvazi mevcut olmadı
ğmdan, 3. cü fasılda Batı'da entellektüelleri işçi hareketiyle işbir
liği yapmaya iten etkenler sırasında zikrettiğimiz "burjuva hayatmm başarılı olmaması· ' faktörü, Türk toplumu için herhalde fazla
geçerli olmasa gerektir, çünkü bu anlamda bir burjuvazi henüz yeni doğmaktadır. Bu ve sonraki fasılda belirtileceği gibi, zengin
~ıile çocuklarının işçi hareketinin sendikacılık yönünden çok siyasi
yöniyle (sosyalizmle) özdeşleştikleri ,
bunda da bazen
sosyal
sorumluluğun, fakat daha çok bir çeşit suçluluk kompleksi ile özenti faktörünün rol oynadığı söylenebilir.
18

Öte yandan, yukarda sıraladığımız muhtemel saikler arasında
yer alan "bir sosyal grubun eski elit statüsünü yeniden elde etmek" gayesiyle işçi hareketine ve özellikle bu hareketin siyasi
yönü olarak sosyalizme ilgi gösterişi , Türkiye'nin bu bölümde açık
lamaya çalıştığımız sosyal ve siyasi yapısı dikkate alınırsa, daha çok
geleneksel maaşlı orta sınıf dediğimiz gruba mensup aydınlara
uymakt a dır. Bu da daha çok CHP içindeki eski "paşazade" tipler
için söz konusu olsa gerektir. Daha önceleri elit mevkii işgal etmiş
eski bir ailenin entellektüel çocukları özlemini duyduklar..ı iktidar ve
statüye yeniden kavuşmak arzusiyle mevcut düzeni değiştirmek istem kte ve bu ga yeyle işçi hareketinin çeşitli yönlerini bir araç olarak kull anma a çalı şmakta olabilirler. Şüphesiz, b'} husus maaşlı
orta smıf içind e eski iktidar ve statüsünü tekrar elde etme çabasını
gösteren CHP'li gruplar için daha fazla geçerli olmakla beraber.
belli ölçüde TİP ' e mensup bazı zümreler için de geçerli olmuştur.
Burada kastedilen, şüphesiz kendisini işçi hareketi veya sosyal
meseleyle özdeş kılan aydınlardır. İktidar elitleriyle aynı doğrul
tuda düşünen muhafazakar entellektüeller bu devrelerde söz konusu hakların kısıtlanması hususunda tesirli olmuşlardır.
l 8 Gerçekten müteakip fasılda da görüleceği gibi, sendikalarda çalışan entellektüel uzmanların büyük bir çoğunluğu maaşlı orta

17

sınıfın çocuklarıdır.
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Bu bölümde son olarak, yine memleketimizin sosyal yaplSl ile
münasebeti ilgilendiren bir noktaya işa
rel edelim 1 '.'. Daha önce entellektüelin kendisini işçi sınıfının davasına adamakla hem koptuğu burjuvazi tarafından adeta aforoz edildiğini, hem de sosyal orijin bak1mından yabancı olduğu işçiler tarafından kabul edilebilmek için çeşitli tavizler vermek zorunda
kaldığını, buna rağmen işçilerin kendisi hakkındaki şüphe ve güvensizliklerini pek bertaraf edemediğini belirtmiştik. Aynı durumu
Türkiye açısından düşündüğümüzde, entellektüelin işçi hareketi ile
işbirliği yapmasının çoğunlukla kendisi için bu derece kötü sonuçlar doğurmayacağını, çünkü memleketimizde Batı'daki anlamda
bir orta sınıfın kalabalık ve yaygın olmadığını, kendilerini işçi harf'keti ile özdeşleştiren aydınların daha çok maaşlı orta sınıfa menrnp olduklarını söyleyebiliriz. Bu sınıfla halk arasında belli ölçüde bir sosyal mesafe ve yabancılaşmanın mevcudiyetine rağmen ,
entellektüelin işçiler tarafından Batı'daki anlamda şüphe ve güYensizlikle karşılanma ihtimali de mevcut değildir; gösterilen şüp
he ve güvensizlik üretim araçlarının sahibi yabancı bir sınıf mensubuna yöneltilen çeşitten olmaktan çok, nihayet işçilerin yüksek
öğrenim görmüş "beyaz yakalı" fikir işçi! ri karşısında hissettikleri
bir çeşit çekinme duygusu şeklini almaktadır.

erıtellektüeller arasındaki

B.

İşçi sımnmm Başlıca Aıtitüd

v;e

Davranışları

:

Araştırmamızın Türkiye'yi ilgilendiren bu bölümünde biraz da
Türk işçilerinin atitüd ve davranışları ile ilgili bazı bilgilere ihtiyacımız vardu. Bu bilgiler araştırmamızda üzerinde durduğumuz baş
l ıca değişkenler bakımından bir çeşit layin-edici faktör (Mertonian
"strüklürel muhteva") teşkil ederler. Ancak, Türk işçilerinin davrarnşlan konusunda yap ılmış sosyolojik araştırmalar bizim bildiğimiz kadariyle fevkalade sınırlıdır. Biz Türk işçilerinin özellikle
. endikalar, sendika demokrasisi ve sendika liderliği karşısında takmdıkları atitüdler ve gösterdikleri davranışlarla ilgili olarak ta19

Türkiye'de çeşitli aydınların T'anzimattan bu yana temsil ettik leri fikir akımları için şu esere bakınız : Hilmi Ziya Ülken : Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası,
1966, 2. Cilt, s. 517.
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rrıamen kendi mütevazı imkanlarımızla yaptığımız bir araştırmanın

bu ve müteakip faslı i1gilendiren belirli yön]erinden faydalanacağız. Ancak, herşeyden önce, bu araştırmanın geniş ve derinlemesine
bir nitelik taşımadığını, herhangi bir kaynaktan mall bir destek
görmeden yapılmış olduğunu belirtmek isteriz. Bu çeşit çalışmalar,
metodoloji yönünden ancak bir öncü araştırma (pilot study) olarak değerlendirilebilir. Elde edilen sonuçlar daha çok hipotetik niteliktedir. Çoğu hallerde ve büyük bir ihtimal1e gerçek durumun
ifadesidir; ancak istatistik! yönden daha kesin bir geçerliliğe sahip
sonuçların elde edilebilmesi için daha fazla sayıda işçiyi kavrayan
daha büyük bir örnek küt1enin incelenmesi gerekir. Bu sayede öncü
araştırmamızla vardığımız sonuçları hipotezler olarak
formüle
edip, bu hipotezleri belki ilerde daha geniş bir örnek kütle üzerinde çeşitli yönlerden teste tabi tutmak mümkün olabilir 20 •
Bununla beraber araştırmamızda kavradığımız örnek kütlenin
hacmi yine de küçümsenemez. 300 işçiden müteşekkil bu örnek kütle çeşitli işkollarını, değişik meslekteki mevki kategorilerini, sendika tiplerini, sendika üyelerini ve yöneticilerini, v.b. kavramaktadır.
Bu nedenle belirli ölçüde temsil gücüne sahiptir. Bu örnek kütlenin teşkil tarzı, başhca özellikleri ve nihayet araştırmada işçilere
yöneltilen sorular, kitabın sonundaki Ek l'de sunulmaktadır 21 •
20

21

Nitekim çeşitli imkansızlıklar ve metodoloçik güçlükler ·s ebebiyle ancak kısmi ve küçük çapta örnek kütlelere dayandırılarak yapılmış birçok araştırma mevcuttur. Belki ideal olan, ana kütlenin başlıca vasıflarını tam anlamiyle bilip, tesadüfi seçimin gereklerini de yerine getiren tabakalı (stratified) bir örnek kütleyi
hiç olmazsa % 10 oranında teşkil edebilmektir. Ancak, çeşitli imkansızlıklar dolayısiyle, bu ideal durum gerçekleştirilemiyor diye,
tamamen spekülatif nitelikte birtakım gözlem veya iddialarla yetinmek de herhalde bilims·e l bir davranış olamaz. Spekülatif görüş ve varsayımlar bu çeşit "öncü araştırmalar'' için ilk basamağı
teşkil edebilir. Öncü araştırmalarla elde edilen sonuçlar da daha
geniş ve mali kaynaklarla desteklenen araştırmaların hareket
noktalarını ve hipotezlerini meydana getirebilirler.
Ek l'de sunduğumuz anket sorularının hepsinden bu çalışmamız
da faydalanmadığımızı burada gelirtmeliyiz. Söz konusu 300 anket İ.Ü. İktisat Fakültesinin Elektronik Hesap Merkezinde işleme
tabi tutulmuş, elde edilen birçok tablo ve çapraz - tablo bu konuda hazırlanmakta olan ayrı bir incelemenin malzemesini teş-
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Aşağıdaki ilk üç tablodan elde edilen sonuç, Türkiye'de sendika üyelerinin genellikle muhafazakar, sınıf bilincinden yoksun
ya da sınıf bilinci zayıf, siyasi radikalleşmeye yabancı bir kütle
teşkil ettikleridir. Bu sonuç, aynı konuda yapılmış ve spekülatif nitelikteki, çok kere sağduyuya dayanan gözlemleri de doğrulamakta
dır. Şüphesiz, çeşitli karakteristiklere göre düzen1edi~itni? çapraztablolarda daha rafine sonuçlar da elde edebiliriz.

I No.lu tabloda sendika üyelerinin liderlerini seçerken kendilcfinde ne gibi vasıflar aradıkları görülmektedir. Burada çeşitli kişisel karakteristiklerle sendikacıların
normal ve rutin fonksiyonlarından bazıları sıralanmış, ankete tabi tutulan işçilerden bunları
önem sırasına göre sıral~maları istenmiştir. Tabloda görüldüğü gibi
işçilerin % 24 gibi yüksekçe bir nisbeti liderin tahsilli olması şartını
bııinci vasıf olarak ileriye sürmektedir. "Tahsilli olma şartı" liderde
aranan ikinci, üçüncü ve dördüncü vasıf olarak da yüksek nisbetler
işgal etmektedir. Diğer bir deyişle, ankete tabi tutulanlar arasın
dan önemli oranda bir işçi grubu tahsil şartını en önemli birkaç vasıf 2.rasında mutlaka zikretmektedir. Bundan da Türk işçisinin "tahsilli", "okumuş", "öğrenim" görmüş kimselere fazlaca önem verniği sonucu çıkmaktadır. Şu halde formel öğrenim seviyesi yüksek
kimselerin potansiyel liderlik imkanları fazladır. Aşağıda belirte( ğimiz belirli sebepler dolayısiyle Türkiye'de sendikaların liderlik
mevkileri genellikle yüksek öğrenim görmemiş ve (diğer az gelişmiş memleketlerin aksine) işçi sınıfından çıkan kimseler tarafından işgal edilmiştir ve durum, değişen bazı şartlara rağmen hala
da geniş ölçüde böyledir 22 • Ancak, Türk işçisinin formel tahsile verdiği önem dolayısiyl , gelecekte daha çok öğr nim seviyesi yüksel işçilerin (diğer şartlar aynı kalmak kaydiyle) sendika lider1iklerine seçilecekleri düşünülebilir. Şüphesiz, bu, işçi sınıfı içinde öğ
renim imkan] arının artmasına ve beyaz yakalı işçilerin çoğalmasına
bağlı bir süreçtir.

22

kil etmiştir. Buradaki amaçlaorımız bakımından söz konusu tablo ve çapraz tabloların ancak birkaçını kullanmakla yetineceğiz.
Bu münasebetle !BM merkezinden faydalanmamıza izin veren
Sayın Prof. Dr. Haydar Furgaç'a teşekkürlerimizi belirtmek isteriz.
Aşağıda s. 312 ve devamına bakınız.

~
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liderlerini seçerken kendilerinde ne gibi vasıflar ararsınız?
<Aşağıda zikredilen vasıflardan sizce en önemli beş tanesini önem sırasına
göre sıralayınız. En önemliye 1, ondan sonra gelene 2, ......... deyiniz).

'' Sendika

TABLO I
ı.

ci

vasıf

2. ci

%

1.

Grevleri iyi idare edebilmek

43

vasıf

3. cü

%

(14.3)

15

vasıf

4. cü

%

(5)

18

vasıf

5. ci

vasıf

%

Toplam

%

(6)

24

(8)

38

(12.6)

138

2. Tahsilli olmak

72

(24)

66

(22)

45

(15)

29

(9.5)

16

(5 .3)

228

3.

Dine hürmet etmek

48

(16)

71

(23 .6)

45

(15)

21

(7)

20

(6.6)

205

4

İşçi haklannı kuvvetle sav una-

bilmek

39

(13)

46

(15.3)

72

(24)

60

(20)

27

(9)

244

Komünist olmamak

52

(17 .3)

29

(9.6)

33

(11)

20

(6.6)

23

(7.6)

157

5.
6.

Sizinle

7.

Sarı

8.

Dürüst olmak

aynı

partiden

olmak

~

c:'

;o

~

7

(0.6)

7

(2.3)

6

(2)

10

(3 .3)

9

(3)

34

-<

7

(2 .3)

12

(4)

19

(6.3)

20

(9.6)

16

(5 .3)

83

m

30

(10)

37

(12.3)

27

(9)

61

(20 .3)

59

(19.6)

214

(0.3)

13

(4.3)

21

(7)

31

(10.3)

~

9.

sendikacı

İşverenle

olmamak

o

)>

-<

~

z

işçi

lehine

r

işbirliği

)>

yapabilmek

56

C18.63

122

;o

<

~

llO.

Devletle
işçi lehine
yapabilmek

işbirliği

6

~

(2)

4

(1.3)

14

(4.6)

15

(5)

36

(12)

<100>

300

(100)

300

(100)

300

(100)

300

(100)

-- ---- --- ---- --- --- - - - - - - 300

75

'!:?.
:ı:

)>

;o

m

;il;

m

~
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Yine işçilerin yüksekçe bir oranı önde gelen vasıflar arasında
"komünist olmamak" ve "dine hürmet etmek' gibi hususları liderlerin sahip olmaları gereken özellikler arasında zikretmektedir. Öte
ycından, "grevleri iyi idare edebilmek" ve "dürüst olmak" gibi vasıflar da, ön planda zikredilen ilk beş vasıf arasında (yukardaki vasıflar kadar önemli olmasa da), yüksek oranlar göstermektedir. Bütün bunlardan Türkiye'9.e sendika üyelerinin genellikle tahsilli, fakat muhafazakar ve dürüst bir ideal sendika lideri imajına sahip bulundukları sonucu çıkarmaktadır. Bunlar, bu konuda çok defa yaptığımız gözlem ve sezgiye dayanan genellemelere uymaktadır. Ancak, Türk işçisi genellikle kabul edilen görüşün aksine, liderin kendisiyle aynı partiden olması şartını pek aramamaktadır.
Yine ankete tabi tutulan işçilerden, sendikacının en önemli ilk
iki görevi ile en önemsiz görevini, belirtilen 9 fonksiyon arasından
seçip işaretlemeleri istenmiştir. Bu soruya ~erilen cevapların genel
dökümü il No.lu tabloda görülmektedir. Tablodaki rakam ve oranlardan anlaşıldığı gibi, işçilerin çoğunluğu birinci ve ikinci derecede
önemli görevler olarak "işverenle işçiler arasında iyi münasebetler
kurmak", "sendikanın büyümesini ve kuvvetlenmesini sağlamak" ,
"işçilerin iş güvenliğini sağlamak", "memleketin iktisadi kalkın
masına yardımcı olmak" ve benzeri, daha çok sendikacılığın rutin
ve iktisadi fonksiyonlannı göstermişlerdir. İşçilerin ancak % 1 gibi
çok önemsiz bir oranı işçilere siyasi bilinç kazandırma fonksiyonunu önemli bir görev olarak zikretmişlerdir. Buna paralel olarak,
sendikacının en önemsiz görevi olarak işçilere siyasi gerçekleri öğ
retme ve iyasi bilinç kazandırma fonksiyonunu zikreden işçiler
bütün örnek kütlenin % 43.3'ü gibi bir hayli yüksek bir oranını
teşkil etmektedir. (Bu uali cevaps1z bırakanlarm nisbeti de oldukça yüksektir.)
Buna benzer bir soru da "sen dikaların uzun vadede gayesi
ne olmalıdır? " şeklinde sorulmuştur. Böylece uzun bir devre dikkate alındığı takdirde, sendikacılığın Türkiye'de birinci ve ikinci derecede önemli gayeleri ile en önemsiz gayelerinin neler olduğunun
altı hedef ve gaye kategorisi olarak yine kapalı sorular arasından
seçilmesi istenmiştir. 111 No.lu tablo verilen cevapları toplu halde
göstermektedir.
İşçilerin çoğunluğu burada yine sendikacılığın
en önemli gayeleri olarak "Türkiye'de sendikacılığın birliğini ve
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kuvvetlenmesini sağlamak'', "Türk milli ve dini değerlerini muhafaza etmek ve geliştirmek", "işçilerin daha iyi ücret ve çalışma
s:ırtlarına kavuşmalarını sağlamak" gibi muhafazakar yönde cevaplar vermişlerdir. Oysa, sendikacılığın en önemsiz gayesi konusunda yüksekçe bir oran (% 35), "işçilerin siyası bakımdan şuur ka7anmasını sağlamak" şıkkını zikretmiştir.

Sizce bir sendikacının en önemli görevleri nelerdir? CAşağıda zikredilen
hususlardan sizce en önemli 2 tanesini önem derecesine göre sıralayınız.
En önemliye 1, ondan sonra gelene 2 deyiniz. Sizce en önemsiz olana
O koyunuz.)
TABLO lI

1.ci Önemli 2.ci Önemli
Görev
Görev
1. İşverenle işçiler arasında iyi
münasebetler kurmak
74

En Önemsiz
Görev
Toplam

(24.6)

14

(4.6)

13

(4.3)

101

2. Sendikanın büyümesini ve kuvvetlenmesini sağlamak
55
(18.3)

42

Cı4.0)

4

(1.3)

101

3. İşçilerin iş güvenliğini
sağlamak

43

(14 .3)

59

(19.6)

4

(1.3)

106

23

(7 .6J

29

(9.6)

14

(4.6)

68

:!I

\ı:) . 0)

22

(7.3)

14

(4.6)

63

(10.6/

69

(23 .0)

(6 .S)

121

5

il 6)

13

14 . 9~

11

(3.Çl)

29

31

(10.3l

37

(12 .3)

14

(4.6)

82

3

ll.Ol

5

(1.6)

130

(43.3)

138

7

(2 .3)

10

(3.3)

76

(25.3)

93

300

(100)

300

(100)

300

(100)

4 . İşçiler için ücret artışları

elde etmek
::>.

Işçilerin eğitilmesini

sağlamak

6. Memleketin iktisadi kalkınmasına yardımcı olmak
32
7. İşçi verimliliğ1nin yükselmesi için çalışmak
8. İşçiler için sosyal adaletin
gerçekleşmesine çalışmak

9. İşçilerin siyasi gerçekleri
öğrenmelerini

10. Cevapsız

sağlamak
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Sendikaların

uzun vadede gayesi ne olmalıdır? <Sizce en önemli olan
hususa 1, sonra gelene 2, en önemsize o koyunuz.)

TABLO III

En Önemli
Gaye
1.

Sendikanın işyerinin idaresine
ha fazla iştirakini sağlamak

2.ci Önemli
Gaye
%
%

En Önemsiz
Gaye
Toplam

%

da24

(8)

18

(6)

17

(5.6)

59

2. Türkiye'de sendikacılığın birliğini
ve kuvvetlenmesini sağlamak

91

(30.3)

49

(16.3)

11

(3.6)

159

3. Türk milli ve dini değerlerini muhafaza etmek ve geliştirmek

71

(23.6)

46

(15 .3)

27

(9.0)

174

l2

(4.0)

21

(7.0)

105

(35.0)

138

19

(ô.3)

37

(12.3)

29

(9.6)

85

şartlarına Kavuşmalarını sağlamak

64

(21 .3)

94

(31.3)

23

(7.6)

181

Cevapsız

19

(6.3)

35

(11.6)

88

(29.3)

142

300

(100)

300

(lQQ)

300

(100)

4. İşçilerin

siyasi

k~zanmasını

bakımdan

şuur

sağlamak

5. Üyelerin sendika
faaliyetlerine
daha fazla iştirakini sağlamak
6. İşçilerin daha iyi ücret ve çalışma
7.

Anketimize tabi tutulan işçi]ere bu konuda, fakat anketin ayrı bölümlerinde yöneltilen bu üç sual grubu ile muhafazakarlık eği
Jiminin tespit edilmesine çalışılmıştır. Bu değişkenleri tahsil sevi-

yesine göre değerlendiren çapraz tablolar incelendiği takdirde, cevap eren işçilerin tahsil seviye i yükseldikçe söz konusu muhafazakarlığın azaldığı görülmekt dir. (Mesela İlkokul mezunlarmın
sadece % 2. 7'si sendikanın uzun vadede en önemli gayesinin işçi
lerin siyasi bakımdan şuur kazanmalarını sağlamak olduğunu belirttikleri halde, teknik-mesleki okul mezunları içinde aynı cevabı
verenlerin nisbeti % 9.5'dur.) Ancah tahsil seviyesi ile muhafazakarlık eğilimi arasında kesin bir ters orantılı ilişki kurmak da pek
mümkün olamamaktadır 2 ~ .
23

Yukarda bahsedilen araştırmamız için hazırlanan çapraz - tablolarda çeşitli değişkenler arasında ilgi çekici münasebetler görülmektedir. Ancak, bu münasebetleri istatistiki farkın önem dere-
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Araştumamıza bu muhafazakarlığı ve sınıf bilinci zayıflığını
kontrol edecek başka sorular da dahil edilmiştir. Mesela, ankete
tabi tutulanların % 72.3'ü sendikaların bir caminin yapımına yardım
edebileceklerini, % 60 kadarı sendikaların siyasete hiç karışmadan
da işçi haklarını koruyabileceklerini ifade etmişler, kendilerine en
çok hangi gazeteyi okudukları sorulduğunda, çoğunluk sol eğilimli
olmayan gazetelerle muhafazakar gazeteleri zikretmişlerdir 2 4 •
Araştırma konusunu teşkil eden işçilere yönelttiğimiz bir başka
soruya verilen cevaplar da bu bakımdan ilgi çekicidir. Soru, "işye
rirıizde iş erenin işçilere karşı davranışı nasıldır?" şeklindedir. Burada "işveren'' sözü ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden
kimsenin, yani en üst kademede yeralan işveren veya (274 No.lu
Sendikalar Kanunundaki tanımıyla) işveren vekilinin kastedildiği
işçilere açıklanmıştır. Soruya işçilerin % 2'3.3'ü "iyi", % 51.3'ü "normal" ve % 16.6'sı da "kötü" cevabını vermiş, % 8.6'lık bir oran da
cevap vermekten kaçınmıştır. "İyi., ve "normal" cevabını verenlerin

cesi testine tabi tutmak ve x 2 hesaplariyle doğrulamak mümkün
olmamaktadır. Bilindiği gibi, dağılımlarda göze çarpan farkların
istatistik! bakımdan önemli olup olmadıklarını , önemli bir fark
mevcutsa, bunun mesela 0.05 seviyesinde mi, yoksa O.Ol seviyesinde mi önem gösterdiğini kontrol edebilmek için, örnek kütlenin,
ana kütledeki her süjeye eşit ya da belirli bir seçilme şansı verilerek teşkil edilmiş olması gerekir. Bu gibi testlerin ve ilgili x 2
hesaplarının ana kütleye teşmil edilebilmesi için, örnek kütlenin böyle belirli bir metodla seçilmiş olma'Sı gereği vardır. Aksi
halde, bu çeşit testlerin ve hesapların bir anlamı kalmamaktadır.
Ek l'de de belirteceğimiz gibi, bizim örnek kütlemiz, çeşitli sendikalarca tertiplenen seminerlere katılan sendika üyelerinden ve
sendika temsilcilerinden meydana gelmiştir. Bu anlamda (birçok
faktör bakımından çeşitlilik arzedip belli ölçüde temsili olması
na rağmen), tabakalı ve tesadüfli seçimle teşkil edilmiş bir örnek
kütle değildir. Yukarda belirttiğimiz imkansızlıklar dolayısiyle
tesadüfi örnekleme prensiplerine tamamen riayet edemediğimiz
için bu çeşit istatistik hesaplarını yapmamayı tercih ettik.
Bu konuda metodolojik görüşler için, bakınız : Claire Selltiz,
et. al., R:esearch Methods in Social Relations, Halt, Rinehart and
Winston, 1962, s. 416.
24 Gerçekten, 300 işçinin % 27.6'sı Tercüman, % 31.3'ü Hürriyet,
% 6.6'sı Son Havadis, % 9.6'sı Milliyet, % 4.6'sı Akşam, % 9.3'ü
Cumhuriyet, % 0.3'ü Yeni İstabul, % 3.3'ü de diğer gazetelerj
okuduklarını belirtmişlerdir.
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birarada toplam oranı % 74.6'dır. Bundan ankete tabi tutulan yerlerde işçilerin işyerinde işverenin kendilerine davranışından genellikle memnun oldukları görülmektedir. (Ek 1 de görüleceği gibi,
anket değişik coğrafi bölgelerde, değişik işkollarına mensup işçiler
üzerinde yürütülmüştür.) İşverenin işçilere davranışı yanısıra, sendikaya davranışını araştıran bir soruya verileLf cevaplar da "iyi" ve
"kötü" uçlar arasında aşağı yukarı eşit oranlarda dağılmış bulunmaktadır. Ancak sendikada görevli olan ve olmayan işçiler bakımın
dan bir ayırım yapıldığında, sendikada görevli olmayan işçilerin
genellikle işverenin sendikaya olan davranışından daha fazla memnun bulundukları, buna karşılık sendikada görevli bulunanların,
yani sendikacıların daha büyük bir çoğunlukla işverenin davranışı
n1 "sendikayı zayıflatıcı" ve "işbirliği yapmaktan kaçınıcı" yönde
nitelendirdikleri dikkati çekmektedir.
Şili'de yapılan

benzer bir araştırmada da işçilere bunlara benzer sualler sorulmuş ve işçilerin çoğunluğunun işyerinde işverenin
kendilerine davranışının ve genellikle işçi-işveren ilişkilerinin "iyi"
olduğunu belirttikleri görülmüştür 2 5 • Sendikayla ilişkiler konusunda
da benzer cevaplar alınmaktadır. Oysa, 2. ci fasılda belirttiğimiz
gibi, Şili endüstriyel ilişkiler sistemi "ideolojik uygunluk"tan (consensus) mahrumdur, işçiler geniş çapta radikal sol eğilimlidir •
~forris, işyeri kademesi ile global seviyedeki "consensus" yokluğu
arasındaki bu paradoksu, genellikle işyerinde uysal, mütevazi,
26

25

26

Bakınız:

Henry A. Landsberger, Manuel Barrera ve Abel Toro,
"The Chilean Labor Union Leader : A Preliminary Report on His
Background and Attitudes", Industrial and Labor Relations Review, Vol. 17, April 1964, ·s. 409.
Nitekim Japonya'da da işyerindeki işçi - işveren münasebetlerinin ileri derecede ot·oriter olduğu belirtilmektedir. Japon sanayiindeki işveren paternalizmi, buna karşılık işçilerin işveren otoritesine tabiiyeti, "hayat boyu belirli bir işyerinde çalışma geleneğiM, işçi - işveren münasebetlerinde her iki tarafın birbirine
karşı sorumluluklarını ve haklarını müdrik oluşları", v.s., üzerinde sık sık durulmuş temlerdir. Oysa, siyasi alanda Japon işçi hareketi sınai münasebetler sistemi ile sosyal sistemin bütününe
cephe almış bulunmaktadır. Bunlar için, bakınız: Alice H. Cook,
An lntroduction to Japaneese Trade Unionism, Ithaca, N. Y.:
New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, 1966, ss. 4, 8, 16, 89 - 92.
Toker Dereli -

ıe
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mütehammil ve sabırlı bir karaktere sahip bulunan Şili'li ışçınm,
tatminsizliklerini Şi1i'nin siyasi gelenekleri dolayısiyle ve diğer belirli birtakım sebeplerle siyasi alanda açığa çıkardığını belirtmektedir. Tatminsizlik işyerinde baskı altında tutulmakta ve siyasi alanda açığa çıkmaktadır 27 •
Memleketimizde ise işçilerin hem işyeri kademesinde işveren
otoritesine saygılı ve itaatkar oldukları, açık tenkitten kaçındıkları,
hem de siyasi alanda radikalleşmek yolunu tercih etmedikleri, yukardaki I, II ve III No.lu tabloları incelerken de belirttiğimiz gibi
belli bir muhafazakarlıkla hareket ettikleri anlaşılmaktadır.
Bunlardan birinci özellik, yani işyerindeki münasebetlerin anve muvafakat'e (consensus a) yönelme eğilimi ile, milli kademede consensus'a yönelme eğilimini biraz daha yakından, ayn
ayrı incelememizde fayda vardır. Bunların her ikisi de Türkiye'nin
sosyal yapısı ile şüphesiz yakından ilgilidir.

laşma

Bir toplumda işçi-işveren münasebetleri yönünden önem taşı
yan karakteristiklerden biri de, ''ihtilafların halli" . karşısında takı
nılan tavırlar (atitüdler) dır. Türk kültürüne özgü davranışlar dikkatle incelendiği takdirde, tarafların aralarındaki uyuşmazlıkları
hallerderken belirli özellikler gösterdikleri müşahade edilebilir. Söz
konusu davranışlar, esas itibariyle uyuşmazlık ve anlaşmazlığın bizatihl "kötü" ve arzu edilmeyen bir vakıa olduğu inancına dayanmaktadır. İhtilaf berlaraf edilmediği takdirde taraflar arasında çatışmalara ve sosyal ilişkileri çökerten saldırgan davranışlara sebep
olabilir. Diğer otoriter toplumlarda muhtemelen daha açık ve kuvvetli bir tarzda ra tlanabll cek bir kültürel norm çerçevesinde
ihtilafa, menfaat çalışmasından çok, bir ç şit "yanlış anlama" göziyle bakılır. Bu çeşit bir davramşın hakim bulunduğu kültürleri
(consensus-oriented)
Friedland "rızaya (consensus'a) yönelmiş"
kültürler olarak nitelemektedir 28 • İhtilafa taraf teşkil edenler, men27

28

James O. Morris, Elites,. Intellectuals, and Consensus, Ithaca, N.Y.:
New York State School of Jndustrial and Labor Relations, Cornell University, 1966, ss. 22' - 23.
Bakınız : Toker Dereli, The Development of Turkish Trade Un onism, A Study of Lıegislative and Socio - Political Dimensons, Façulty of Economics, University of İstanbul, 1968, s. 51.
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faatlerini veya görüşlerini yü-yüze ve açık şekilde savunmaya ve
ifade etmeye başladıkları takdirde gelecekteki münasebetlerinin ve
dostluk bağlarının kopacağma inanırlar. Kişinin görüşlerini açıkça
belirtmesi, ka~şı tarafı tenkit etmesi, tekliflerde bulunup mevcut
duruma ) eni şartlar empoze etmesi arzu edilmeyen sonuçlar doğu
ra bilir. Fert bunun arzu edilir olmadığını kültür içinde kendiliğin
den öğrenir. Ş ü phesiz, bu husus, saldırgan ve aşırı derecede tenkjtkar bir davranışın hiç mevcut olmayacağı anlamına gelmez. Aksine, tarafü:.r aralarındaki ihtilafı bir kere yüz-yüze ifade zorunda
kalınca , davranış lar aşırı derecede saldırgan ve bazen de tahripkar
bir nitelik alabilir. "Rızaya-yönelmiş" bir sosyal ortamda tarafların
çatışan görüş ve iddialarını demokratik kültürlerdeki gibi ihtilafın
şi ddetini azaltacak telifçi ve objektif olmaya çalışan bir muhted. içinde ortaya koyma eğilimine pek rastlanmaz; ancak taraflar,
aş ırı ve sert çıkışların aralarındaki münasebetleri bozacağına da
muhakkak göziyle bakarlar. Bu sebeple, yüz-yüze temaslarda üçüncü bir tarafın aracılığına ihtiyaç duyulur. Sanayi demokrasisinin
hakim olduğu ve köklü geleneklere sahip bulunduğu toplumlarda,
açık ihtilaf ve çatışmalar, sosyal yapı içinde daha teşkilatlı ve istiknulı ilişkiler yaratmak amaciyle geniş ölçüde müesseseleştirilmiş bulunmaktadır29. füzaya yönelmiş bir kültürel y a pı içinde ise,
açık
ihtilaf önlenmeye çalışılır. Taraflar arasındaki anlaşmazhk yüz-yüze
halledilme safhasına gellnce, üçüncü bir tarafın arabulma görevin)
üzerine alması gerekir.
Siyasi demokrasinin formel olarak kurulmuş bulunmasma rağ
men, Türk sosyal ve kültürel bünyesinin rızaya-yönelmiş otoriter
özellikleri hala geniş ölçüde taşıdığı muhakkaktır. Türk işletme
idarecileri üzerinde yapılmış bir araştırma "baba imajının hakim.
yasaklayıcı, sosyal ilişkilerde uzak, mütehakkim ve otokratik olduğunu göstermişdir. Mülakat yapılan yöneticilerin çok azı babalariyle münakaşayı göze almışlardı. Münakaşa edenler de bunu babalariyle münasebetlerinin tamamen kesilmesi pahasma yapmış-

29

Demokratik

Batı

vırları yukarıda

kültürlerinde "ihtilaf" karşrsında
2. ci fasılda izah etmiştik.

takınılan

ta-
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la.rdı. '' 30 Çoğu hallerde işçi meseleleri karşısında otokratik bir davranışa bürünen ve sendikaları hasım addeden işveren paternalizmi,
bilhassa özel sektörde, işçilerin sendikalar, toplu pazarlık ya da

yönetime katılma gibi yollarla sevk ve idare otoritesini kısmen olsun paylaşmasını önlemiştir ve hala da ~19ı63'den bu yana geniş
yasa gelişmelerine rağmen- önemli ölçüde engellemektedir. Rıza
ya yönelmiş bir kültürün endüstri hayatındaki en önemli özelliklerinden birini işverenlerin otoritelerini hiçbir şekilde işçilerle paylaşmamaları ve işçilerin de işverenin ve işletme yöneticilerinin otoritesini genellikle kabullenmeleridir.
Yukarda belirttiğimiz gibi, ihtilaf yüz-yüze halledilme safhasına gelince, üçüncü bir tarafın arabulma fonksiyonunu ifa etmesi

gerekir. Çocuk ile baba arasında bu fonksiyonu anne ifa ettiği gibi, işçiler ve işveren arasında da genellikle devlet organları ifa
eder. Türk sosyal bünyesindeki geleneksel sınıf farkları ve kesin
smırlarla tarif ve tayin edilmiş sosyal roller de dikkate alındığı
takdirde, bunun taraflar arasmda eşit esaslara dayalı karşılıklı tesir münasebetlerini ve demokratik bir müessese olan toplu pazarlığı güçleştiren önemli bir faktör olduğu sonucuna varılabilir. Bu
nedenle, mecburi tahkim sisteminde devlet temsilcileri ve yargı organlan ihtilafların hallind e (nzaya (consensus'a) yönelmiş bir davranışa sahip olmaları sebebiyle bir aracının mevcudiyetine ihtiyaç
duyan taraflar için uzlaştırma ve arabulma görevi ifa ederler 3 1 • Bu
30

N orman B. Bradburn, "Interpersonal Relations Within Forma!
Organizations in Turkey", The Journal of Social Insues, Vol. 19,
No. l, Jan uary 1963, s. 62. "N Achiev ement and Father Dominance in Turkey", Journal of Abnorrnal and Social Psychology, Vol.
67, No. 1963, No. 5, ss. 464 - 465.
31 · Şüphesiz , üçüncü bir tarafın aracılığı olmadan da birçok ihtilaf
halledilebilir. Ancak böyle bir kültürel ortamda tarafların baş
başa kalınca saldırgan davranışlar gösterme eğilimi daha fazladır. Bu özellik, kapitalist sanayi öncesi münasebetler düzenine
ait davranışların ·s anayi çağına ait münasebetler ve organizasyon
tipleri içinde farklı şekilde tezahür eden kalıntılarından ibarettir. Sanayi öncesi devirde birbirlerini belki her gün gören ve
karşılıklı münasebette bulunan toprak sahibi veya efendi ile işçi
veya köleler arasında önemli çatışmaların meydana gelmesi esasen söz konusu olamazdı. Gerçi hizmetkar veya köleler de belir-

AYDINLARIN

SENKIKACILI~IN

GELİŞMESİNDEKi

ROLLERi

277

sebeple, birçok ülkede demokratik bir toplu pazarlık müessesesının
değil de, mecbur! tahkim sisteminin mevcut oluşunu sadece ekonomik saiklerle değil, aynı zamanda kültürel ve politik saiklerle izah
etmemiz lazımdır. Rızaya yönelmiş bir kültürde cebri tahkim sistemi fonksiyonel bir ihtiyacı karşılamakta, genellikle gizli bir fonksiyon ifa etmektedir.
Şüphesiz burada "rızay a(consensus'a) yönelmiş" kültür derken kastettiğimiz "nza ve fikirbirliği" kavramı, ikinci fasılda ayrın
tılariyle izaha çalıştığımız "ideolojik uygunluk ve fikirbirliği" (consensus) kavramının aynı değildir. Burada daha çok şahıslararası
ilişkilerde söz konusu olabilecek bir davranıştan bahsediyoruz. Oysa, ikinci fasılda geliştirmeye çalıştığımız "consensus" kavramı daha çok mill1 seviyede, global bir karakteristiktir. Bununla beraber
her iki kavram arasında yakın bir ilişki vardır. Şöyle ki, mevcudiyeti otoriter ve patriarkal bir ortama dayanan "rızaya yönelmiş"
bir kültür, geleneksel ilişkileri içinde kaldıkça, gl_gbal anlamdaki
"consensus" da devam eder. Ancak "consensus"un gerçekleşmesi
için gerekli olduğundan yukarda bahsettiğimiz şartlar 32 mevcut olmadığı ve dinamik bir endüstri toplumu haline geçildiği takdirde,
"rızaya yönelmiş" bir kültürde ideolojik uygunluk (consensus) daha
çabuk ve şiddetle yokolabilir. Oysa, başkalarının kişiliğine saygı ve
li haklara sahip bulunuyorlardı. Fakat bu haklar hukuki müeyyi-

32

delere dayalı olmayıp geleneksel bir karakter taşıyordu.
Endüstri çağı ile ortaya çıkan büyük bürokratik teşekküllerde
bir taraftan işveren ve işçi arasındaki yüz yüze ve şahsi münasebetlerin ortadan kalkması ve sınıf bilincinin doğmaya başla
ması , diğer taraftan işçi hak ve ·,:;·orumluluklarının hukuki kaidelere bağlanması, işçilerin daha kolaylıkla ihtilat çıkarabilmelerini
mümkün kılmaktadır. Ancak, ihtilafın halli söz konusu olduğun
da işverenle ya da işveren vekilleriyle karşılıklı ve yüz yüze münasebetlere girişmek yine de gerekmektedir. Sanayileşmenin baş
larında eski düzenden arta kalan otorite ve üst - ast durumunu olduğu gibi kabullenme alışkanlığı etkili olmakta yine devam eder.
Bir taraftan sanayiin icaplarına göre ihtilat çıkarma, diğer tarafdan üstle iyi geçinme geleneği arasında çelişme doğar. Birinci alternatife göre hareket etmek zarureti, baz an geleneksel otorite
münasebetlerinin çözülmesi pahasına saldırgan davranışların ve
sert ihtilafların doğmasına sebep olabilir.
Bu şartların neler olduğu hususunda yukarda ss. 82 - 96'ya bakınız .
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fıkirlerine hürmet esasına dayanan, tenkide müsamaha eden ve
üstlerin astlarla otorite paylaşmaya istekli bulunduğu demokratik
biı kültürde "consensus" zaten mevcuttur ve toplum modern endüstriyel ilişkilere geçerken, diğer şartlar değişmediği
takdirde
"consensus"un muhafazası da mümkün olabilir 33 •

Biz.ün gerek kişisel gözlemlerimize, gerek yukardaki araştır
mn.lara dayanarak vardığımız sonuç Türk kültürel bünyesinin de
belirli ölçüde "rızaya yönelmiş" otoriter temayüller taşıdığıdır. Tarihsel yapısı içinde asked bir disipline ve otoriter üst-ast münasebetlerine sahip olmuş bir kültürel ortamda, durumun daha farklı
olmasını beklemek, objektif açıdan zaten imkansızdır. Gerçi Türkiye yüzyılı aşkın bir zamandır süregelen tüm modernleşme çabaları içinde daima Batı'nın demokratik müesseselerini benimsemeye
çalışmıştır. Bunun gibi, siy8.s1 demokrasi de hiç olmazsa oy davranışı bakımından geniş ölçüde yerleşmiş ve kuvvetlenmiştir. Ancak
şahıslararası münasebetlerde otoriter ve rızaya yönelmiş davramş
lar işletmelerde, resmi müesseselerde ve hatta siyası partiler ve
sendikalar gibi demokratik olması gereken teşekküllerde hala dikkati çekmektedir. Başkalarının fikirlerine saygı ve tenkide müsamaha gibi denıokratik davranışla!' başta üniversitelerimiz olmak
üzere birçok müesseselere tedricen yaygmlaşmakla beraber, değişme hızı siyasi demokrasinin bütün gereklerini karşılamaya yeter derecede değildir. Bugün Parlamentomuzda dahi birbirine muhalif gruplar demokratil bir çatışmanın sınırlarını çok defa aşıp
aralarındaki bütün dostluk ilişki ve bağlarını koparacak şiddette fiil
33

Batı'da

ve özellikle Anglo - Amerikan kültürlerinde tarafların
ederken belirli özellikler gösterdikleri ve birbirine gerçekte tamamen zıt görüşleri bile objektif olmaya çalışan ve karşı
tarafın haklı olduğu noktalara da önem ve değer veren bir tarzda ileri sürdükleri dikkati çekmektedir. Bu şekilde ihtilafın şid
deti azalmakta ve çok defa üçüncü bir tarafın arabulma rolüne ihtiyaç kalmamaktadır. Oysa, "rızaya - yönelmiş" bir ortamda, taraflar. aralarındaki ilişkiyi bozmamak için münakaşadan esas itibariyle kaçınırlar. Münakaşa edince de görüşlerini objektif ve uzlaştırıcı bir muhteva içinde ortaya atmak geleneği yerleşmeö
ğinden, aşırı ifade ve saldırgan davranışlara başvurabilirler. İhtı laf .y üz - yüze halledilme safhasına gelince, üçüncü bir tarafın
arabulma görevini üzerine alması bunun için gereklidir.
münakaşa

AYDINLARIN

SEN l<ll<AClll~lN

GELİŞMESiNDEKi

ROLLERi

270

ve davranışlara başvurabilmekte, aşırı derecede tecavüzkar olabilmektedirler. Oysa, Michels'in belirttiği gibi, İngiltere'de "parlamento üyeleri arasmda bir çeşit centilmence spor atmosferi, muhalif politikacılar arasında oyun kaidelerine riayet ve dostça anlaşm a prensipleri hakimdir; parlamenterlerin hepsi de bir anlamda
aynı klUbün üyesidirler." 3 4
Kültürümüzün yukarda açıklamaya çalıştığımız "nzaya yönelözellikleri bu incelemenin önemli determinantlarından birini
teşkil etmektedir. Nitekim aşağıdaki paragraflarda bu değişkenin
tayin-edici özelliklerine, sık sık temas edilecektir. Entellektüeller
arası ilişkilerde olduğu kadar entellektüellerin işçi hareketine yaptıkları etkide, taraflar arasında eşit esaslara dayanan bir toplu pazarlığın gelişmesinde ve grev hakkının kullanılışında, "consensus"un
gerçekleşmesinde ya da kaybında, bu kültürel özelliğin önemli bir
tayin-edici rolü olmaktadır 35 •
miş"

C.

Diğer Bazı Kültüre~

Karakteristilder :

Yukarda izaha çalıştığımız kül'.ürel karakteris iklerle ilgili bir
başka özellik de, kütlel rin devlet ve ordu karşısında takındıkları

olumlu tavırlardır. Cumhuriyetten bu yana devlet (ve özellikle tekparti devrinde CHP) eliyle yürütülen reformlar bir çeşit cebri kül-

34
35

Bakınız:

Robert Mickels, "Intellectuals", Encyclopedia of the Social Sciences, The Mac Millan Co., New York, 19.32, s. 121.
Burada "rızaya yönelmiş", "otoriter", "otokratik" gibi terimlerin
küçültücü bir anlamda kullanılmadığını belirtmeliyiz. Bunun gibi,
"demokratik sıfatına "iyi", "arzuya şayan" gibi anlamlar izafe
edilmemelidir. Bu araştırma açısmdan "otoriter" ve "demokratik''
sıfatları nötr bir mahiyet taşımaktadır . Öte yandan "'Otoriter" sı
fatına "arzuya şayan" olmayan anlamlar atfeden çevrelere karşı,
otoriterliğin Türk toplumu için geçmişte çok defa fonksiyonel sonuçlar doğurduğu, kütlelerin otoriteyi kabullenme eğilimi dolayı
siyle, toplumda liderlerin kolayca ortaya çıkıp savaşların kazanılmasında, devletlerin kurulmasında, etkili bir bürokratik mekanizmanın tesisinde daima başarı sağlandığı iddia edilebilir.
Bu arada Türk kültürünün ne ölçüde "qtoriter" olduğunu tesbit gayesiyle "F Scale'' esasına dayanan araştırmalar yapılması
nın da çok faydalı sosyolojik sonuçlar doğuracağını belirtmeliyiz.
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tür değişmesi mahiyeti taşıdığından muhafazakar kütlelerin mukavemetine yol açmışsa da, Türkler, aksi yöndeki iddiaların tersine
bırçok başka millete kıyasla devletle ordu kavramlarını benimsemekte ve bu iki kavramla kendileri arasında bir özdeşlik kurmaktadırlar. "Türkler devlete özel şahısların üzerinde güvenilebilecek
dost bir lider nazariyle bakarlar. Devletin bazı memleketlerde olduğu gibi birkaç nüfuzlu şahsın yararına milleti sömüren bir alet olarak değil, bütün vatandaşların refahı ile ilgilenen bir varlık olarak
telakki edilmesi dikkati çekmektedir." 36 • Öte yandan esas itibariyle
militer bir kültürde ordu disiplininin kalıntıları lidere itaati ve sadakati gerektirmektedir. Otoriteye itaat neticede çalışma hayatının
da başlıca gereklerinden biri olmaktadır 37 •
Devletin Türk halkının değer skalasında üstün bir yer işgal
devlet bürokrasisi içinde yeralan aydınlar için, gerek reformların uygulanışında, gerek çalışma hayatiyle ilgili yeniliklerin gerçekleştirilmesinde önemli bir avantaj teşkil etmiştir. Türkiye'de
dAvletin iktisadi ve sosyal hayata müdahale edişinin önemli sonuçlarından biri de geleneksel . ve otoriter sosyal yapının muhafazas1
olmuştur. "Devlet dısındaki mesleki (professional) ve entellektüel
unsurların çoğu da birçok bakımlardan devlete bağlıdırlar ve bazı
yönlerden sivil bürokrasinin uzantısıdırlar." 3 8 Devlet bürokrasisi
içindeki ve dışındaki söz konusu aydın unsurlar yakın zamanlara
kadar özel iş ve ticaret aleminin değerlerini benimsememişler, hatta çok defa bunlara karşlt bir tavır takınmışlardır. Ancak 1950'den
1
sonra gelişmeye başlayan yerli burjuvazi ile aydın olarak nitelendirilen baz1 bürokratik unsurlar arasında işbirliğinin doğduğu da
edişi

A. T. J. Matthews, Emergent Turkish Administrators, Institute of
Administrative Sciences, Faculty of Political Science, University
of Ankara, No. 11, s. 68.
37 "Gerçekten, eski askeri gelenekler sebebiyle ve bir imparatorluğu muhafaza ile yeni bir cumhuriyeti kurma gereğinden ötürü,
Türkler otoriter davranış ve yaşama şekillerine alışmışlardır . "
Lyton K. Caldwell, "Turkish Administration and Politics of Expediency", Toward füe Comparative Study of Public Administration içinde, The Department of Government, Indiana University,
1957, s. 129.
38 İbid.,. s. 125.
36
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dikkati çekmektedir. (Bunlar ve sınai-ticari burjuvazi ile işbirliği
yapan diğer aydın gruplar bizim tipolojimiz bakımından" muhafazakar entellektüeller"i meydana getirmektedir.)
Türk idari sisteminin başlıca karakteristiklerinden biri olan
"merkeziyetçilik" de, "otoriter" karakteristikle yakından ilgilidir.
Fransız idari sistemini daha
1830'larda örnek almaya başlayan
Osmanlılar, İmparatorluğun çözülme eğilimi karşısında bunu önlemek için merkez1 idare tekniklerine başvurmuşlardır 39 . 192S'de yeni rejimin kuruluşunu takiben bu gelenek, üstelik. bu defa milli bütünlüğü sağlamak ve rejimi korumak amaciyle daha da kuvvetle
yaşatılmıştır. Merton'un deyimiyle "strüktürel muhteva"yı meydana getiren unsurlar arasındaki arabağlılık o kadar fazladır ki,
sosyal sistemde gerekli değişmelerin sistemi sarsmadan gerçekleş
tirilebilmesi için önemli ölçüde merkeziyetçiliğe başvurmak gerekmektedir40. İlgili belgeleri imzalayacak ve somut kararları verecek
otorite hemen daima devletin üst idare kademelerinde toplanmış
tır.

Devlet idaresinde gelenek olan bu merkeziyetçilik sanayi ve
ticaret işletmelerinin sevk ve idaresinde de görülmektedir. Paternalizm, hem devlet sektöründe, hem de özel sektörde hakim bulunmakla beraber, devlet işletmeleri daha "rafine" bir paternalizme
sahiptirler 41 . Bununla beraber, her iki işletme tipinde de, sevk ve
ibid., s. 140.
Hayek'in görüşlerine göre, realitede insanın planlama gücü sı
nırlı ·olduğundan, ademi merkezli bir sistem merkezi bir sistemden
daha iyi işleyecektir. Ademi merkeziyetçilik gereklidir, çünkü belli bir zaman ve yerde hesaba katılması gereken faktörler o kadar
çok ve karmaşıktır ki, bunların hepsini incelemek ve kontrol altma almak imkansızdır. Bu görüşte, gerçek payı bulunmakla beraber, özellikle ileri derecede birbirine bağlı ve kompleks tali
sistemlerden meydana gelmiş bir (Mertonian anlamda) "·s trüktürel muhteva'" söz konusu olduğu takdirde, belirli bir koordinasyon ve planlamaya ihtiyaç duyulacağı da açıktır. Aksi takdirde,
her aksiyon veya müessesenin birçok "önceden tahmin edilemeyen" sonuçları doğabilecektir.
-ll "Paternalizm" çeşitleri ve bu arada "rafine" paternalizm hakkında, bakınız: Geo~ge Strauss ve Leonard Sayles, Personnel,
The Hum an Problems of Management, Englewood Cliffs, N. J. :
Prentice Hall, Inc. 1960, s. 113.

39
40
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idare tarzı otoriterdir 42 ve sendikacılığı genellikle kendisine hasım
bir müessese olarak görmektedir. Ancak 1963' deki yeni toplu pazarlık, grev ve sendikacılık mevzuatmın uygulanmasına ve modern
sevk ve idare tekniklerinin tedricen de olsa benimsenmesine baş
landıktan sonradır ki, bu atitüd kısmen değişmeye yüztutmuştur.
Bununla beraber, Türk işverenlerinin büyük çoğunluğunun işçiler
le ve onların temsilcileri olan sendikalarla otorite paylaşmaktan kaçındıkları ve özellikle işçilerin yönetime katılmasına şiddetle karşı
koydukları bilinen bir gerçektir43 .Esasen merkeziyetçiliğin tezahürlerinden biri de, üst kademelerin astlara ve nihayet işçilere yetki
devretmekten kaçınmaları vakıasıdır. Bunun neticesinde astlar da
ht-men her meseleyi nihai çözüm için üst kademelere havale etmektedirler44.
Demokratik Batı kültürleriyle mukayese yapıldığında, memleketimizde rastlanan bir başka özellik de fikir işçileriyle (beyaz
yakalı işçiler) bedeni faaliyeti fikri faaliyetine üstün işçiler arasın
da ileri derecede ayırım yapılması ve statü farkının gözetilmesidir. Formel öğretimin idareci ve memur sınıfa geçmek için gerekli
ve yeterli şart olduğuna genellikle inanılmaktadır. Bu sebeple, yüksek öğrenim (ve özellikle mühendislik tahsili) yapan kimseler, mesleğe Batı ülkelerinin çoğunda olduğu gibi ustabaşılık kademesinden
45
başlamayı pek hoş karşılamamaktadır . Ne var ki, son yıllarda işçiDereli, op. cit., s. 54.
Memleketimizde belki birkaç modern işletmenin öncülüğüyle uygulanan ve "işçilerin teklif ve tavsiyelerine yer veren'' yönetime
katılma teşebbüsleri dışında , Batı'daki anlamda ve hiç olmazsa
belirli konularda işçilerin işletme yönetiminde söz sahibi kılın
ması için ileri sürülmüş teklifler Türk işverenlerinin şiddetli mukavemeti ile karşılaşmaktadır Gerçekten, iktisadi devlet teşek
kül ve müesseselerinin bir kısmında 440 sayılı kanunla tatbikine
başlanan yönetime iştirak sisteminin özel sektöre de teşmili yönündeki teklifler özel işverenlerin şiddetli tepkisine yol açmaktadır. Bakınız: Engin Ünsal, ''İşçilerin Yönetime Katılması'', İk
tisat ve Ma:iye, Cilt 14, No. 12, Mart 1968, ss. 484 - 491.
44 Robert V. Presthus, "Welfare Bureaucracy in Traditional Society", Administrative Science Quartıerly, Vol. 6, No. 1, June 1961.
s. 13.
.
45 Robert W. Kerwin, "Türkiye'de İşletme İdarecilerinin Bugünku
Durumu", Sosyal Siyaset Konferansları, · Vol. 9, 10, 11, s. 57.
42
43
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lerin toplu pazarlık ve sosyal güvenlik sistemi yoliyle elde ettikleri
çeşitli hak ve menfaatler bu ayırımın önemini azaltmış ve memur
sayılan bazı gruplarda işçilik statüsüne sokulmak isteğini kuvvetlcııdirmiştir. Bununla beraber formel öğrenim görmüş kimselerle
beden işçileri arasında hala yapılan statü ayırımının, entellektüellere
toplumda atfedilen değer ve sendikalarda çalışan aydın uzmanların
çeşitli davranışları üzerinde etkileri olmaktadır.
Türk sosyo-kültürel yapısının konumuz bakımından önem taşıyan bir başka karakteristiği de, sınıf bilincinin yokluğudur. Otorite
ilişkilerine ve statü farklarına çok defa aşırı derecede önem verilmesine bakarak sınıf farklarının kuvvetli ve kolayca müşahade edilebilir cinsten olduğu söylenebilir. 1 çinin geniş ölçüde merkez]
yapıya sahip formel organizasyonlar içinde üstlerine saygı gösterip
tabi oluşu, görevine bağlılığı ve statü sembollerine önem verişi,
hep bu sınıf farklarını belirten işaretlerdir. Ancak, ileri ölçüde
forklılaşmış rollerin ve bekleyişlerin
(expectations) mevcut olduğu böyle bir ortamda ası] ilgi çekici nokta, sınıf bilincinin nisb1
olarak mevcut bulunmayışı ya da zayıflığıdır. Bunun önemli sebeplerinden biri işçilerimizin büyük çoğunluğunun henüz tam anlamiyle endüstriye intibak etmiş olmayışlarıdır. Bugün büyük endüstri merkezlerimizde bile birçol işçiler "geçici" işçi kategorisindedirler, yani sanayide ancak belirli mevsimlerde istihdam imkanını
bulurlar. Öte yandan, birçok işçiler sanayide ancak belirli bir süreyle çalışmakta, emek arzının tersine elastikiyeti gereği belli bir
gelir seviyesine ulaşınca endüstriyi terkedip tarımsal bölgelere dönmektedir. Neticede işçiler sınıf bilincinin doğabilmesi için en gerekli faktörle rden biri olan karşılıklı temas imkanından yoksun kalmaktadırlar46 . Bunun gibi, tarım menşeli olan işçilerimizin bir kıs
mı toprak mülkiyetiyle bağlarını kesmemiştir. Bunların sınırlı ve
ortaklaşa da olsa bir parça toprakları vardır ve dolayısiyle Marxian

4.6

şekilde köyüyle ilgisini devam ettiren işçi tipleri sanayide ça··
lıştıkları devrelerde de köy hayatının alışkanlık ve geleneklerinden kendilerini tam manasiyle hiçbir zaman kurtaramamaktadır
lar. Bu konuda daha fazla bilgi için, bakınız: Orhan Tuna, "Trade

Bu

Unions in Turkey'', International Labour Review, Vol. XC, No.
· 5, November 1964, ss. 420 - 421.
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anlamda üretim araçlarının mülkiyetinden kopmamışlardır.
Bu
özelliklere sahip bir işçi sınıfında sınıf bilincinin gelişemeyeceği
muhakkaktır.

Şüphesiz, Türk işçilerinin takındığı bu muhafazakar ve sınıf

bilinci zayıf tavırlarda dini ve geleneksel birçok başka faktörün
rolü mevcuttur. Ancak burada sebeplerden çok belirli sosyo-kültürel özelliklerin sadece tezahürleri üzerinde duruyoruz. Önemli olan,
Türk işçilerinin genellikle hem işyerende işverenin otoritesini kabullenen, "rızaya yönelmiş" bir davranışa sahip olmaları, hem de
işyeri dışında ve hiç olmazsa geçmişte ve halihazırda toplum kademesinde ideolojik akımlardan, "radikal" bir tutumdan uzak kalmaları, genellikle muhafazakar bir dünya görüşüne bağlanmaları
dır.

Yine bütün bu saydığımız karakteristiklerle ilgili bir başka eği
lim de, uzun süren siyasi çatışmalar sonucu Sovyet Rusya karşısın
da ulus olarak takınılan hasmane tavırlar sebebiyle "komünist",
"komünizm" gibi terimlerin iktidardaki muhafazakar elitler ve genellikle bütün muhafazakar çevreler tarafından sosyal reform tarafdarı "ilerici" entellektüelleri dahi suçlamak ve sindirmek için
ku1lanılmıs olduğudur. Komünizm de kanun dışı sayıldığı için, bu
çeşit terimler uzun bir zaman her çeşit sosyal protesto hareketlerini halkın gözünde küçük düşürmek ve baskı altına almak amaciyle
sık sık kullanılmıştır.

Türk sosyal ve kültürel bünyesinin konumuz bakımından önem
taşıyan başlıca karakteristiklerini özetlemiş bulunuyoruz.
Sosyal
ve kültürel bünyemizin vasıfları şüphesiz sayılamayacak kadar fazladır. Burada entellektüellerin Türk işçi hareketinin, sendikacılı
ğının ve geniş anlamda endüstriyel ilişkiler sisteminin teşekkül ve
gelişmesinde yaptıkları etkiyi tayinde rol oynayan dikkat çekici
faktörleri "giriş" mahiyetinde sunmakla yetinmiş bulunuyoruz.

2.

Türk Endüstriyel ilişkiler Sisteminin Tarihi Gelişimi
ve Başhca Özellikleri

Türk sendikacılığının ve endüstriyel ilişkiler sisteminin doğu
ve gelişmesinde aydınların rolünü anlayabilmek ıçın, önce
bu sistemin bizce önemli olan anahatlarını özetlememiz gerekmekşunda
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tedir. Böyle bir özetin sendikacılığın gerek yasalar, gerek hareket
(movement) yönlerini kavraması doğaldır; çünkü, hem bu iki alan
aıasında karşılıklı
etkiler mevcuttur, hem de aydınların rol ve
etkisi çok defa bu iki alanda birden olmaktadır. Öte yandan, işçi
hareketi ile ilgili mevzuatı ve gelişmeleri, esas itibariyle sendikacılık
ve sanayide işçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümü mekanizması ile
sınırlandıracağız. Koruyucu çalışma mevzuatı endüstriyel ilişkiler
sisteminin önemli bir parçasını teşkil etmekteyse de, bunun "kendi
kendine yardım"dan çok "kamu müdahalesi 'ni ilgilendirmesinden
ötürü ve bir noktada incelememizin sınırlarını daraltmamız gerektiğinden, koruyucu yasalar üzerinde, gerekmedikçe, durmayacağız.
A.

1960'a Kadar Olan Dönemde

Başlıca Geılişme1er

ve Yasalar :

Ondokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar loncalar Osmanlı İm
yegane mesleki kuruluş çeşidi idi. Ancak, sanayileşen Avrupa ülkelerinin endüstriyel mamulleri rekabet sonucu bu
teşekkülleri zayıflatmaya başlamıştı. Nihayet 1860'da kabul edilen
Mecelle ile bu kuruluşlar da tarihe karışmıştır. 1876'da Birinci
Meşrutiyetin ilanından sonra çeşitli işçi gurupları tarafından protesto hareketleri, gösteriler ve grevler meydana gelmiştir 47 •
paratorluğunda

Türkiye'deki en eski çalışma yasas1, bildiğimiz kadariyle 1865
tarihlidir 4 • Bu ve müteakip mevzuat teşebbüsleri Ereğli bölgesindeki kömür işçilerini korumayı hedef tutuyordu. 1908'de İkinci
:tvleşrutiyetin ilanın1 müteakip, dernek kurma hakkı tanınmış, esas
itibariyle yabancı sermayenin hakim bulunduğu işkollarmda baş
byan grevler İstanbul 'dan sonra İzmir ve Aydın gibi diğer Ana-

47

Bakınız : Sedat Toydemir, "Türkiye'de İş İhtilaflarının Tarihçesi
ve Bugünkü Durumu'', Sosyal Siyaset Konferansları, 4. cü Cilt,

1951, .;. 45 - 66 .
"Fransızların işlettiği sigara fabrikasında, rejide, 1906'da
önemli bir grev olmuş ve polis müdahalesiyle bastırılmıştır." Bakmız : Sumner M. Rosen, ' Labor in Turkey's Economic Development" , Massachusetts Institute of Technology'ye sunulmuş doktora tezi, 1959, s. 401.
48 Ferit H. Saymen, Türk İş Hukuku, İstanbul : İsmail Akgün Matbaası, 1954, .;. 49.
0
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dolu şehirlerine yayılarak genel grev niteliği kazanmıştır. Neticede, Temmuz 1909'da çıkarılan Tatili Eşgal Kanunu ile kamu hizmetlerinde grevler ve sendikacılık yasaklanmış, ekseri kapitülasyonlara tabi işkollarında (demiryolları, tramvay, v.s.) kurulu bulunan sendikalar kapatılmıştır 49 • Bu yasanın sadece kamu hizmetlerinde grev yapmayı ve sendikalaşmayı yasaklamış olmasına ragmen, bu sektörler dışında o gün için önemli miktarda işgücü istihdamı söz konusu olmadığından, sendikacıhk geniş ölçüde zayıfla
mıştır -·0. füı tarihi izleyen devrede, ekserisi sosyalist ve sol eğilimli
olan bazı siyasi partilerin huulduğunu görüyoruz. Bu şekilde,
loplumda sendikaların kapatılması üzerine işçi protestosunu siyasi
yoldan kanalize etmek teşebbüsüne girişilmiştir. Bu devrede gerek
sendikacılığın, gerek siyası partilerin ve sosyalist hareketin işçiler
\'e aydınlar bakımından özelliklerine aşağıdaki paragraflarda değineceğiz.

Bu siyasi teşkilatlanma 1919'da başlayan Bağımsızlık Savaşı
da devam etmiştir. Hatta işçi dernekleri adı altında bazı
mesleki kuruluşlar (sendikalar) da aynı devrede yeniden faaliyete
~ırasında

gelişmeler ve Türk Sendikacılığı konusunda ayrıntılı bilgi için
kaynaklara bakınız: Orhan Tuna, "Trade Unions in Turkey,
"Jnternational Labcr Review", Vol. XC, No. 5, November 1964,
ss. 413 - 431; Orhan Tuna, "Türk Sendikacılığının Başlıca Meseleleri ve Son Gelişmeler'', İktisat Fakültesi Mecmuası, 24. cü
Cilt, No. 3 - 4, 1965, ss. 3 - 28; Toker Dereli, The Development of
Turkish Trade Unionism, A Study of LegislatiV'e and Socio - P olitical Dim nsions, (Gornell Universitesine sunulmuş Master of
Science tezinin yenilenmiş baskısı), İktisat Fakültesi yayınların
dan, No. 228, İstanbul 1968, 258 ss.; Summer M. Rosen, "Labor
in Turkey's Economic Development'', op. citl., Rosen, "Turkey'',
Labor in Development Economics, Walter Galenson, ed. içinde,
Berkeley and Los Angeles : Univer.sity of California Press, 1962
299 pp.; Kemal Sülker, Türkiye'de Sendik.acılık, Varlık Yayınları,
İstanbul 1966; Sülker, Türkiye'de İşçi Hareketleri, Gerçek Yayın
evi, İstanbul 1968, 140 ss.
50 Bununla beraber, 1909 Tatil - i Eşgal Kanunu kısmi bir kanun
olduğundan sendikacılığı ve grevleri bütün işkollarında ve işyer
lerinde önleyememiştir. Çeşitli yerlerde grevler ve sendikalaşma
hareketleri, sınırlı çapta da olsa, devam etmiştir. Bakınız: Oya
Sencer Türkiye'de i~çi Sınıfı, Dofuşu ve Yapısı, İstanbul: Habora Kitabevi, 1969, ss. 204 - 222.
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haşlamış, "Anadolu'da başlayan İstiklal Mücadelesinde Türk sendikaları mevcut iç ve dış baskılara rağmen Vatanın kurtuluşu için
çalışmışlardır." 5 1 Ancak, bu devrede işçilerin muntazam bir teş
kilatlanması söz konusu olmamış, ç;eşitli işçi dernekleri (amele

ctmiyetleri) grev ve baskı hareketlerinde bulunmuşlardır. Daha
sonra Atatürk'ün önderliğinde H)23'de İzmir'de toplanan İktisat
Kongresine iş çiler "işçi grubu" olarak davet edilmişler ve kendilerini i]gilendiren çeşitli meselelerde görüşlerini bildirmişlerdir. Bu
kongreyi takiben yurt çapında çeşitli illerdeki işçileri temsil eden
delegeler birleşmek ve güçlü bir teşekkül kurmak kararma varmış
larsa da, çeşili gelişmeler bunun gerçekleşmesine engel olmuştur 52 •
13u arada 1923 yılı içinde İstanbul, İzmir ve Aydın başda olmak
üzere memleketin çeşitli bölgelerinde grevler veya grev teşebbüsleri
oJmuştur. 1009 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu hala yürürlükte bulunduğuna göre, kamu hizmetleri dışındaki alanlarda grev yapmanın
ve sendika kurmanm hukuken mümkün olduğunu kabul etmemiz
5
gerekir :ı, ancak, "Cumhuriyet rejiminin kurulmasını müteakip si)'tlsi bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlık ile devam edebileceği
np, inanan yöneticiler, mevcut imkanlarla milli endüstrinin kurulmasına girişmiş] rdir. Liberal hükümler ihtiva eden 1924 Anayasasına ve 1926 Türk Mcden1 Kanununa rağmen tatbikatta tek parti
iktidarı, tüzel kişiliğe sahip derneklerin, özellikle sendikaların gelişme ine yardımcı olmamıştır." 54 Nihayet, ülkede reformların ya-

Tuna, "Türk Sendikacılığının Başlıca Meseleleri ve Son Geliş
meler", op. cit., s. 5.
52 Türk işçi ve sendikacılık hareketi bakımından bugünle kıyao5lan
dığı takdirde önemsiz gibi görünen 1908 - 1925 arası devrenin gerçek önemi, bu konuda ilk kıpırdanışları teşkil etmesidir. Bu devrede kurulan siyasi işçi örgütleri için şu kaynaklara bakınız: Sülker, Türkiye"de İşçi Hareketleri, op. citı., ss. 9 - 25; Rosen, Labor
in Turkey's Economic Development, op. cit., ss. 407 - 415; Mete
Tuncay, Türkiye'dc Sol Akımlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları, Na. 219 - 201, Ankara 1967.
53 Tuna, o~. cit., s. 5.
54 İbid., s. 5. Bu devrede hükumetin kurulu işçi teşekküllerine yaptığı bao5kılar için, bakınız : Sülker, <>P· cit., ss. 19 - 23.
•'Hükumetin tutumu gittikçe daha sertleşti ve 1924'de bu kez,
İstanbul'da grev yapan işçilere (Temmuz 1924) karşı silahlı kuv-
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p1labilmesi için gerekli sosyal düzeni sağlamak gayesiyle 19'25'te
çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile sendika ve dernek kurmak güç,
hatta hemen hemen imkansız bir hale gelmiştir 55 . Bunu izleyen
yıllarda işçi ve esnafı teşkilatlandırmaya yönelmiş bazı teşebbüsler
yapılmışsa da, bunlar işçi hareketinin bütünü içinde önemsiz bir
nitelik taşımaktadırlar. Bundan sonra, sendikalar bir daha 1947'dE:
kurulana kadar işçi kuruluşları birtakım sosval yardım teşebbüs
leri ve yardım sandıklan olmaktan öteye gid~memiştir.
1

1. ci Dünya Savaşından hemen önce, totaliter rejimlerin arzettehlikeleri bertaraf etmek amaciyle yasa koyucu 1938 tarihli
İkinci Cemiyetler Kaununu'nu kabul etmiştir. Bu yasayla derneklerin kuruluşu müsaade sistemine bağlanm1ş, faaliyetleri geniş ölçüde idari makamların kontrolüne tabi tutulmuuş ve en önemlisi
"içtimai sınıf esasına göre cemiyet kurulamıyacağı" açıkça belirtilmiştir. Bu durumda işçi ve işverenlerin sendika kurması kesinlikle imkansız hale gelmiştir. Öte yandan, Ceza Kanununda 1933'de
yapılan bir tadilat grev ve lokavt yasaklarını cezai müeyyidelerle

tiği

pPkiştirmişti.

1936'da geniş ölçüde Fransız hukuk sisteminden adapte edilen İş Kanunu kabul edilmiştir. Bu yasa sanayide iş uyuşmaşlıkla
rının çözümü ile ilgili birtakım prosedürler getirmesine rağmen,
yapısı itibariyle düzenleyici olmaktan çok koruyucu niteliktedir .
Kanun 1934'de başlayan ilk beş yıllık plan dönemine tesadüf etmekte, aynı zamanda Türkiye'nin 1932'de Milletlerarası Çalışma
Teşkilatına üye oluşunu da tal ip etmektedir 58 • Böyl ce bu yasanın
vetler çıkardı ve 1 Mayıs~ı kutlamak isteyenlere tazyik yaptırdı.
Bu arada işçileri oyalamak için bir "Mesai Kanunu" hazırladığını
bildirdi, fakat bu kanun tasarısının işçilere hiçbir yarar getirmeyeceği görüldü (Şubat 1925). Zaten tasarı 1936'ya kadar, hep
tasarı olarak kaldı."
55 "Bu nedenle kimsenin yeni bir örgüt kurması mümkün olmadı.
Hatta daha önce kurulmuş olan Amele Teavün Cemiyeti de 1928
de kapatıldı." İbid., s. 24.
56 Ancak bu kanuna esas teşkil eden tasarının daha 1924'de hazır
landığını ve bu şekilde kanunun önemli bir gecikmeyle çıktığını
burada tekrar hatırlamalıyız.
Kanunun ana unsuru ferdi iş akdi olmuştur. Kapsamı İ'o5e hem
işçi tarifi, hem de kavranan işyerleri bakımından sınırlıdır; şöy-

AYDINLARIN

SENKİKACILI~IN

GELİŞMESİNDEKİ

ROLLERİ

kabulünde çeşitli iç ve dış faktörler rol oynamış bulunmaktadır.
Bunun gibi, henüz önemli hacimde bir işçi sınıfı ve dolayısiyle iş
çi-işveren çatışması mevcut değilken, böyle bir modern yasanın
çıkarılışında devlet paternalizminin Türkiye'deki önemli rolü bir
kere daha anlaşılmış olmaktadır.
İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye'nin çok partili demokrasiyi benimsemesi, bu maksatla totaliter karakterli 1938 Cemiyetler
Kanununun tadil edilmesi ve dernek kurma özgürlüğünün tanmması sonucunda Türk sendikacılığı için de yeni bir devir açılmıştır.
1946'da çeşitli isim ve şekiller altında işçi teşekkülleri kurulmuştur.
O devrin CHP iktidarı bu teşekküllerin birkaç ay içinde kurulup
gelişigüzel çoğalması karşısında, sendikaların ayrı nitelikte bir tüzel kişiliğe sahip bulunduklarını ileri sürerek 1947 tarihli Sendikal::Jr Kanununu Meclisten geçirmiştir. Bu kanunda sendika
hürriyetinin çeşitli unsurlarına yer verilmekle beraber (rekabete day-.tlı sendikacılık prensibi, sendikalara girme ve çıkmanın serbest
oluşu, v.b. gibi), yasa koyucunun birçok hükümler bakımından da
bir hayli ihtiyatlı davrandığı dikkati çekmektedir. Türk sendikalarının milll kuruluşlar oldukları özellikle belirtilmiş, sendikaların
milletleraras1 sendika teşekküllerine kat:ılmaları Bakanlar Kurulumm iznine bağlanmış, her çeşit siyasi faaliyet sendikalara yasak
e dilmiştir. Kanun, 1936 İş Kanunu gibi, sadece beden işçilerini
kapsamış, fikir işçilerini sendika kurma hakkından mahrum bırak
mıştır. En önemli sınırlamalardan biri olarak da, bu kanun grev
ve lokavt yasaklarını devam ettirmiştir. Toplu sözleşme yapma hakkı yasaklanmadığ1 ve hatta 1926 Borçlar Kanunu işçilere işverenle
"umumi mukavele" yapma hakkmr tanıdığı halde, grev hakkının
mevcut olmayışı nedeniyle, toplu pazarlık ve sözleşme mekanizmalarını bu yasaya rağmen işletmek mümkün olmamıştır:n.

57

le ki, fikir işçileri kanunun kapsamı dışında bırakılmış , bunun
gibi yılda ortalama on veya daha fazla işçi istihdam eden işyer
leri kapsama alınmıştır. 1952'de kanunun bazı hükümlerinin 50.000
ve daha fazla nüfuslu yerlerde dört ila dokuz işçi çalıştıran bazı
işyerlerine tatbik edilmesi kararlaştırılmıştır. Bakınız: Saymen,
op. cit.
·
Oysa, Milletlerarası Çalışma Teşkilatının "teşkilatlanma ve toplu
müzakare,. prensipleriyle ilgili 98 No. lu sözleşmesi 1951 tarihinToker Dereli -
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Daha sonra 1952 tarihli ayrı bir kanunla basın mesleğinde çalışanlara ve 1954 tarihli başka bir kanunla da deniz adamlarına

sendika kurma hakkı tanınmıştır. Ancak 1963'e kadarki devreyi
sanayide iş uyuşmazlıklarının çözümü bakımından karakterize eden
asıl özellik, grev hakkının yasaklanması dolayısiyle onun bir alternatifi olarak kurulmuş bulunan cebri tahkim sistemidir. İş Kanunu
işyerlerindeki işçi sayısına göre seçilecek ve işveren nezdinde işçi
hak ve menfaatlerini temsil edecek işçi mümessillerinin cebri tahkim sisteminde toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmalarını öngörmüş ,
daha sonra 1950'de İş Kanununda yapılan bir tadilatla 5 8 sendikalara da belirli şartlar altında bir toplulukla iş uyuşmazlığı çı
karmak yetkisi tanınmıştır 59 . Uyuşmazlıkların çözümü mekanizması uzlaştırma ve tahkim olmak üzere başlıca iki safhadan ibaret bir müessese olarak teşkil olunmuş, ayrıca uzlaştırma, ilk uzlaştırma ve kesin uzlaştırma;
tahkim de, il hakem kurulları ve
Ankara'daki Yüksek Hakem Kurulundan meydana gelmek üzere
ikişer ayrı safhaya ayrılmıştır. Cebd tahkim sistemi ihtilafla direkt
olarak ilgili bulunmamakla beraber, işçileri ve işvereni temsil eden
organlarla devleti temsil eden kazai bir organın (üçüncü tarafın)
biraraya gelmesiyle teşkil olunan, cebrllik vasfın1 toplulukla iş ihtilafı çıktığmda başvurulacak (şüphesiz, uzlaştırma safhasında bir
sonuç alınamadığı takdirde) yegane merci olmasından ve kararlarının (Yüksek Hakem Kurulu kademesinde) bağlayıcılık vasfı taşımasmdan alan bir sistemdi. Öte yandan, işçilerin toplu halde
ç1kardıkları menfaat ihtilafları dışında kalan hak ihtilaflarının iş

58
59

de Türkiye Cumhuriyeti tarafından tasdik edilmiştir. Bununla
beraber, 87 No. lu sendikalaşma hakkının korunması ile ilgili sözleşme hala tasdik edilmemiştir. Bu hususda bakınız : Rüçhan Işık,
"Milletlerara sı Çalışma Sözleşmelerinin Türk Mevzuatına Tesiri",
Sosyal Siyaset Konferansları , 19. cu Kitap , 1968, s. 172.
İş Kanununun 78, ci maddesini değiştiren 1950 tarihli ve 5518 sayılı kanun.
Bu tadilden sonra, işçilerin toplulukla iş uyuşmazlıklarının büyük
bir kısmını işçi mümessilleri kanaliyle değil de, sendikalar kana liyle çıkarmaya başladıkları dikkati çekmiştir .
Cebr1 tahkim sistemiyle ilgili değerlendirme için şu incele·meye bakınız: Orhan Tuna, "Türkiye'de Cebri Tahkim Sistemi
ve Tatbikatı'" , İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 26, Ekim 1966 Eylül 1967, No. 1 - 4.
1
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mahkemelerinde halledilmesi 1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile düzenlenmiştir.
1947 ile 1963 arası devrede Türk sendikacılığı ve endüstriyel
sistemi esas itibariyle otoriter sistemlerin özelliklerini taşı
mıştır. 1946'da çok-partili siyasi demokrasi devrine geçilmiş olmasına ve bu gayeyle hiç olmazsa şeklen dernek ve sendika kurma
özgürlüğünün tanınmasına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Çalışma
Bakanlığı gibi modern organizasyonların kurulmuş olmasına rağ
men, DP temsil ettiği çıkarların ve dünya görüşünün niteliği gereği, muhalefette iken vadettiği grev ve toplu pazarlık hakkını tanı
mamakta ısrar etmiştir. Bu durum karşısında, şeklen kurulmuş bulunan sendikalar varlıklarmı idame edebilmek ve bu amaçla üyelerine menfaatler sağlayabilmek için, kanundaki yasaklara rağ
men "siyasi manevra" faaliyetlerine girişmişler, işçi çoğunluğunun
tuttuğu iktidar partisi ile iyi geçinmek suretiyle üyeleri için tavizler
koparmaya çalışmışlardır. Bu yönü ile 1947-1960 arası Türk sendikacılığı Millen'in sınıflandırmasındaki "siyasi manevra esasına davanan Orta Doğu ülkeleri" grubuna girer görünmektedir80 •

ilişkiler

B.

1960

Sonrasında Başlıca Geılişmeler

ve 1963

Mevzuatı

:

27 Mayıs 19G8 siyasi değişmesi ile, tek-parti diktasma yönelerek
devletin tümü üzerinde gemenlik kurma teşebbüsüne girişen DP
iktidarına karşı Türkiye.nin aydınlar-bürokratlar-ordu üçlüsü direnme gücünü kullanmış, neticede bu güçlerin yaptığı hareket sonucu hazırlanan 1961 anayasası, bir yandan tek-parti diktasının
memlekette yeniden kurulması tehlik sini önleyecek d mokratik
mekanizma ve müesseseler kurarken, öte yandan, grev hakkı ve
sendika hürriyeti gibi konumuz açısmdan önemli yenilikl r getirmiştir.

H}61 Anayasasında grev ve sendika hürriyeti _gibi Batılı anlamda hür, demokratik baskı müesseselerinin kurulmasının öngö60

Yukarda s. 181'ıe bakınız. Ayrıca, bakmız . Bruce H. Millen,
The Polititical Role of Labor in Dev.eloping Countries, Washington, D.C. : The Brookings Institution, 196,3, ss. 8 - 16 ve müteakip
sayfalar.
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rülmesi, Türk sendikacılığı için yeni imkan ve ufukların doğuşuna
yolaçmıştır. Anayasadaki hükümlere uyan Türk kanunkoyucusu
15 Temmuz 1963 tarihli "Sendikalar· Kanunu"nu kabul etmiş, bunun gibi sendikaların toplu pazarlık ve grev-lokavt hakları da aynı
tarih ve 275 sayılı kanunla düzenlenmiştir. 274 sayılı yeni Sendikalar Kanununun konumuz açısından ilgi çeken yönleri, şunlardır:
Sendika üyeliği bakımından o sırada mer'i İş Kanunundaki işçi tarifi terkedilmiş, üyelik eski Sendikalar Kanununda olduğu gibi sadece
beden işçilerine inhisar ettirilmeyip, fikir işçileri de dahil ücret karş1lığı çalışan herkese sendikalaşma hakkı tanınmıştır; işyerlerinde
sendika temsilciliklerinin kurulması; böylece eskiden sendika üyesi
olma zorunluğu bulunmayan işçi mümessillerinin yerine her hal ve
karda sendikalı olması söz konusu temsilcilerin seçimi öngörülmüş
tür; milletlerarası sendika teşekküllerine sendikaların önceden izin
almadan katılmaları prensibi kabul edilmiştir; sendika hürriyeti
prensibi milletlerarası normlar'a uygun olarak düzenlenmiştir 61 . İş
çinin bir sendikaya girmesinui veya girmemesini bir istihdam şartı
olarak ileri sürmek (yellow-dog contracts, closed shop veya unionshop çeşidinden hükümler) yasaklanmıştır.
Öte yandan, 275 No.lu Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu, Türk sendikalarına, herşeyden önce grev hakkı ile desteklenen toplu pazarlık ve sözleşme yapmak hakkını tanımıştır. Rekabet
e · asına dayalı (çok sayıda) sendikacılık prensibinin doğal bir so-

61

Ayrıca

eski sendikalar kanununun aksine, sendikaların üst sengayesiyle genel kurullarında alacakları kararlar için gerekli nisap kolaylaştırılmış, bunun gibi sendikaların kurulabileceği iş kolları ve bunların birbirleriyle ilgili
olanlarının nasıl tesbit edileceği belirtilmiş, sendikaların üyelerine kar dağıtmak ve genel olarak kar gayesi gütmemek şartıyla
yatırım faaliyetlerinde bulunabilecekleri kabul edilmiş, sendika
üyelerince ödenecek aidatın, Cemiyetler Kanunundaki kayıtla
ra bağlı kalmaksızın sendikalarca tesbit olunacağı zikredilmiş, ayrıca sendikanın müraacatı üzerine aidatın işveren tarafından kesilmesi (check - off) prensibi konmuştur. :ilşçi sendikası üyeliği
için rüşt şartı konulmamış, 16 yaşını bitirmiş olanların, (ve hatta 16 yaşını dolduramamış olanların genel kurullarda oy kullanmamak şartiyle ve kanuni temsilcilerinin muvafakati ile) üye olabilecekleri kabul edilmiştir.

dika

kuruluşlarına katılmak
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nucu olarak, bir işyerindeki işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikanın işyeri seviyesinde, bir işkolundaki işçilerin çoğunluğunu
temsil eden milli sendikanın veya federasyonun da işkolu seviyesinde toplu sözleşme yapabilmesi prensibi kabul edilmiştir62 • Bir sendikanın pazarlık ) etkisine sahip oluşunun önemli sonuçlarından biri
otomatik "check-off" imkanına kavuşması olmaktadır; bu şekilde
yetkili sendika geniş mali kaynaklara kavuşabilmektedir. Ayrıca,
274 No.lu yasanın "işveren vekili" kavramını çok dar tutması sonucunda işçilerin üstünde yeralan birçok yönetim kademeleri işçi sayılmakta ve dolayısiyle bunlar da sendika üyesi olabilmektedir63 •
'hpılan bir toplu sözleşmeden kaide olarak yetkili sendikanın üyeleri faydalanabilmekte, o sendikanın üyesi bulunmayanların sözleş
meden istifadesi, ana aidatın üçte ikisini aşamayacak bir dayanış
ma aidatını ödemelerine ve ayrıca yetkili sendikanın yazılı iznine
bağlı bulunmaktadır.

Grev

hakkı

üzerine belirli

sınırlamalar konmuşsa

da -milli gü-

venliği ve sağlığı tehdit eden grev ve lokavtların Bakanlar Kurulu
tarafından bir aydan üç aya kadar durdurulması, hastahaneler gibi
kamu hizmeti gören bazı kurumlarda ve belirli hallerde grev yapılamaması, v.b. gibi- grev hakkı esas itibariyle 1961 Anayasasının
47. ci maddesiyle teminat altına alınmış ve daha sonra 275 No.lu
yasayla oldukça geniş bir biçimde düzenlenmiştir. Lokavt hakkının

Bununla beraber, pazarlığa yetkili sendikanın tesbiti hukuki prosedür yönünden çeşitli aksamalara ve karışıklıklara sebep olmakta ve mevzuatın tadili ile aksaklıkların giderilmesinin düşünüldü
ğ ü bu sıralarda üzerinde durulan başlıca meselelerden birini teş
kil etmektedir. Tatbik\atta ihtilaf do ğ urmuş v~ çelişik çeşitli
kazai kararlara sebep olmuş bir konu da, işkolu ve işyeri sözleş 
melerinin birbiri karşısındaki öncelik durumudur.
63 İdareciler, ustabaşılar v e sair - kumanda (!ine) fonksiyonlar ifa
eden birçok fikir işçileri bu şekilde sendikalaşmak imkanını bulmaktadır . Oysa mesela A. B. D .'de Taft - Hartley Kanunu bu çeşit personelin işçi sendikalarında yeralmalarını çeşitli bakımlar
dan mahzurlu bularak, bunları "işçi" tarifinin dışında bırakmak

62

tadır .

Bununla beraber, Türkiye'de de bazı şirketler, bu çeşit
personelin sözle5me dışında kalmasını sendikaya kabul ettirerek,
bunların ücretlerini sözleşmedeki seviyelerin üzerinde tesbit etmeyi başarmışlardır.
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Anayasada sosyal bir hak olarak teminat altına alınmayışının önemli
yönü, iktidara gelebilecek işçi sempatizanı herhangi bir partinin
275 No.lu Kanunu tadil ederek lokavt hakkını ortadan kaldırabilme
imkanmın mevcudiyeti, buna karöşılık muhafazakar bir partinin,
Anayasayı değiştirmedikçe (ki, bu da oldukça güç bir prosedürdür),
grev hakkının özünü zedeleyemeyeceğidir.
Burada mevzuatın ayrıntıları üzerinde durmam1za imkan olgöre, konumuz bakımından ilgi çekici görünen birkaç
noktaya işaretle yetinelim64 • 275 No.lu kanunun 27. ci maddesi gereğince, işverenler bir grev sırasında "hizmet akdinden doğan hak
ve borçları askıda kalmış işçilerin yerine, hiçbir suretle daimi veya
geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz." Görüldüğü gibi, grev kırıcılığı açıkça yasaklanmıştır 65 • Bu hükme temel teşkil eden zihniyeti bu faslın son bölümünde izaha çalışaca
ğız. Ancak, burada şu kadarını belirtelim ki, bizim araştırabildi
ğimiz kadariyle, Batı yasalarında dahi grev kırıcılığının açıkça yasaklanmış bulunduğu başka bir ülke mevcut değildir. Bu bakımdan
söz konusu hükmün memleketimiz bakımından endüstriyel ilişkiler
alanına getirilmiş bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz.
madığına

ile ilgili bir başka özellik de hak uyuşmazlıkları
prosedürde söz konusu olmaktadır. 275 No.
lu yasanın 19. ncu maddesine göre, "işçiye veya işçi teşekkülüne
mevzuat veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış olan haklar, toplu
iş sözleşmesiyle bağlı olan işveren veya işveren teşekkülü tarafın
dan veya onun teşvik veya tahriki ile bozulursa, toplu iş sözleşmesi
ile bağlı olan işçi teşekkülünün o işverene ait işyerlerinde veya o
işveren t şekkülünün mensubu olan işverenlere ait işyerlerinde
greve karar verme yetkisi vardır." Görüldüğü gibi, kanun hak uyuş
mazlıklarının çözümü için, direkt ekonomik baskı aracı olan greve
Grev

hakkı

<lolayısiyle düzenlenmiş

64

65

Mevzuatımızın birçok yönlerinin· gerek işçi

- işveren ilişkileri,
gerek sosyo - politik faktörler açısından incelenmesi için yukarda
zikredilen çalışmamıza bakınız : Dereli, The Development of Turkish Trade Unionism, op. cit.
Aynı şekilde kanuni bir greve veya lokavta katılan işçilerin de
bu grev veya lokavt sırasında başka bir iş tutamayacakları belirtilmiştir . Ancak kabul etmek gerekir ki, bu ve yukardaki hükme riayetin kontrolü güç, hatta imkansızdır.
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Toplu sözleşmenin veya mevzuatın işçi kuruluşu
ihlali halinde, işverene de aym şekilde lokavt hakkı tanmmıştır. Şüphesiz, tarafların, menfaat uyuşmazlıklarında olduğu
gibi uzlaştırma ya da grev veya lokavt sırasında anlaşarak özel
hakeme başvurmak ya da hak uyuşmazlığı çıktığı takdirde bunun
özel hakem yoliyle çözüleceğini toplu sözleşmede belirtmek imkanları mevcuttur. Ne var ki, yasa bu çeşit ihtilaflar için direkt ekonomik aksiyonu da açıkça zikretmektedir. Ancak, aynı maddenin 2.ci
bendine göre, taraflardan birinin veya Çalışma Bakanlığının "mahkemeye başvurması üzerine, Mahkemece hakkaniyet gerektiriyorsa yahut grev veya lokavtın durdurulmasında uyuşmazlığın konusu olan hakların korunması bakımından tehlikeli olan veya önemli
bir zararın doğacağı anlaşılan hallerde grev veya lokavtın durdurulmasma karar verilir." Görüldüğü gibi, Türk yasa koyucusu ancak taraflardan birinin veya Çalışma Bakanlığının başvurması ve
belirli şartların mevcut olması kaydiyle, mahkemeye, başlamış bir
grev veya lokavtı durdurma ve ihtiyat] tedbir alma yetkisini tanımış
izin

vermiştir.

tarafından

bulunmaktadır.

Oysa, birçok ülkede hak uyuşmazlıkları için grev hakkı tanın
mamakta, hukuki açıdan bunlar esasen elde edilmiş hakların ihlali sonucu doğdukları için çözümlerinin de, menfaat çatışmalarının
ekonomik baskı metodlariyle değil, yargı organları, yani iş mahkemeleri kanaliyle olması gerektidiği öne sürülmektedir. Hak uyuş
mazlıkları İsveç'te yargı yoliyle, iş mahkemeleri kanaliyle çözümlenmektedir66. Almanya'daki uygulama da bu ihtilafları iş mahkemelerinde halletmek yönündedir67 • A.B.D.'de hak uyuşmazlıklan
için mevzuatta herhangi bir grev yasağ1 bulunmamakla beraber.
taraflar bir gelenek olarak grev ve lo1 avt gibi ekonomik baskı melodlarını menfaat ihtilaflarında kullanmakta, ancak hak uyuşmaz
lıkları için gelenek olarak grev ve lokavttan pek yararlanmayıp, bu
ihtilafları genellikle özel tahkim yoliyle halletmektedirler. Ne var ki,
İsveç ve Almanya gibi Kara Avrupası ülkelerinde ihtisaslaşmış, sü66
67

T. L. J ohnston, Colılective Barga,inıing in Sweden, Cambridge :
Harvard University Press, 1962, ·ss. 147, 150, 151.
"ILO Report to the Government of Turkey on the Visit of a J oint
Mission of Experts on Labor - Management Relations", ILO,
Geneva, 1963 (teksir), s. 45.
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ratli çalışan ve çok sayıda iş mahkemesi bulunduğu gibi, A.B.D.de
gelişmiş ve etkili bir arabuluculuk ve özel tahkim mekanizm.asının
mevcudiyeti, hak uyuşmazlıkları konusunda grev yoluna gitmeyİ
esasen gereksiz kılmaktadır. Memleketimizde de zaman zaman hazırlanan tadil tasarılariyle hak uyuşmazlıkları için grev ve lokavt
hususunda
yolunu yasaklayıp, kaza! çözüm tarzını benimsemek
teklifler yapılmıştır.es.
Şüphesiz, bu modern. ve ileri kanunların sendikaların faaliyetleri üzerinde sınırlamalar koyan belirli yönleri de mevcuttur. Mesela, bunlardan biri, grev yapılan bir işyerinde giriş ve çıkış kapıla
rına sadece iki grev gözcü ü konulmasını öngören hükümdür. Bu
prensip tatbikatta sendikalar tarafından belki sık sık ihlal ediliyorsa da, Batı'da ve özellikle A.B.D.'deki duruma kıyasla kısıtlayıcı
bir hüküm olarak ortaya çıkmaktadır89 •

Öte yandan, 274 No.lu yasanın konumuz bakımından önem
ve açıkça sendikaların siyasi faaliyetlerini sınırlandırdığı
anlaşılan üç hükmü dikkati çekmektedir. Birinci nokta Bakanlar
Kurulunun izni olmadan Türk sendikalarının Türk devlet organları
da dahil, dJş kaynaklardan mali yardım alamayacaklarını emretmekolabildikleri
tedir. Bu hüküm, sendikaların artık serbestçe üye
TCFTU veya Milletlerarası Sendika Sekreterlikleri gibi kuruluşlar
dan yahut da Türk hükumetinin zaten üye bulunduğu milletlerarası
teşekküllerden gelen mall yardımları yasaklamamaktadır.
taşıyan

Aynı yasanın

16.

cı

maddesine göre de sendikalar "siyasi partiherhangi bir suretle maddi yardım kabul edem z ve onlara maddi yardımda bulunamaz ve
onların teşkilatı içinde yeralamazlar; bir siyasi partinin adı altında
mesleki teşekkül kurulamaz." Görüldüğü gibi, kanun sendikalarla
siyasi partiler arasında heme şekilde olursa olsun, organik bağlar
kurulmasını yasaklamakta, sendikaların meslekllik vasfını ön planda
tutmaktadır. Bununla beraber, siyası faaliyet yasağı 1947'deki nisbette dar tutulmamış, sendikaların politik konularda görüşlerini

1 rden veya onlara

68
69

bağlı teşekküllerden

Bu hususda bir tasarı metni için, mesela bakınız : "Teksif", Kasım, 15, 1967.
Bruce H. Millen, "'Turkey and India, Antipodes of Trade Union
Development'', (Teksir edilmiş konferans metni), s. 14.
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belirtmeleri, seçimler sırasında belirli bir partiye temayül ettiklerini
açıklamaları halinde bunun suç sayılamıyacağı da ifade edilmiştir.
Komisyon raporunda belirtildiği gibi, sendikaların geniş anlamda
siyaset yapabil~cekleri görüşü kabul edilmiştir.
Sendikalar bakımından siyası faaliyetleri kısıtlayan üçüncü bir
engel 275 No.lu kanunun 55. ci maddesinde yeralmaktadır. Buna
göre devlet, il özel idareleri veya belediyelerce belirli bir karar
almmasını sağlamak, alınmış bir kararı
kaldırtmak veya tadil ettirmek gayesiyle yapılan grevler kanunsuzdur. Madde, bu gayelerle yapılacak gösterileri yasaklamamakta, ancak Hindistan, Fransa, İtalya gibi ülkelerde sık başvurulan genel grevi menetmektedir.
Bunun gibi, "oturma" (işi yavaşlatma) ve "sempati" grevleri de
kanunsuz sayılmışlardır.
1963 sonrası devrede işçiyi ilgilendiren başka bazı kanunlar
da çıkarılmıştır. 12 Ağustos 1967 tarihli ve 931 No.lu yeni İş Kanumı muhteva bakımından olmasa da, mahiyet bakımından bunların
en önemlilerinden birini teşkil etmektedir. Ancak, bu kanunla eski
1936 tarihli İş Kanunumuzun sadece birkaç maddesi değiştirilmiş
tir70. Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin 931 sayılı İş Kanununu
iptal etmesi üzerine çıkarılan 25/8/1971 gün ve 1475 sayılı yeni
İş Kanunu da taşıdığı hükümler bakımından eskisinden pek farklı
bulunmamaktadır. Diğer önemli mevzuat esas itibariyle 1 Mart 1965
tarihli yeni Sosyal Sigortalar Kanunu ile, bazı iktisadi devlet teşek
külleriyle müesse elerinde, ilgili sendikanın yönetim kurulunca seçilecek bir işçi temsilcisinin, işletme yönetim kuruluna katılmasını
öngören 440 sayılı İklisad1 Devlet Teşekkülleri ve İştirakleri Hakkındaki Kanun ve buna ilişkin 9 Ağustos 1966 tarihli bir tüzükdür.
Böylece sınırlı ölçüde de olsa, işçilerin yönetime katılması ile ilgili
uygulama Türkiye' de de başlamış olmaktadır. Bu arada 17 Hazi-

70

bazı bakımlardan 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile çelişmektedir. Mesela "işveren vekili" kavramı Sendikalar Kanununda çok dar tutulduğu halde, yeni İş Kanununda geniş tutul-

Bu kanun

muştur. Bu şekilde Sendikalar Kanununa göre işçi ve sendika
üyesi ve hatta sendika yöneticisi olan birçok şahısların, İş Kanunumuz bakımından işveren vekili sayılması gibi çelişik bir durum
ortaya çıkmaktadır.
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ran 1965 tarihli ve 624 No.lu bir kanunla işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerine (memurlara) sendikalaşmak hakkı tanınmış
VE: bu kanuna dayanılarak birçok memur sendikaları kurulmuştur.
Ancak, toplu pazarlık ve grev hakkından yoksun bu sendikalar
önemli bir varlık gösteremedikleri gibi, konumuzun da dışında
bulunmaktadırlar. 12 Mart 1970 muhtırası ile ortaya çıkan siyasi
gelişmeler sonucu Anayasa'da yapılan bir değişiklikle kanun koyucu, grev ve toplu pazarlık hakkını istedikleri bir dönemde devlet
memurlarının sendikalaşma hakkını ortadan kaldırmış, memurlara
sadece dernek kurma hakkı tanınmıştır. Halen devam etmekte olan
mevzuat çalışaları ise, İşsizlik Sigortası Kanun tasarısı ile Tarım İş
Kanunu tasarısı üzerinde cereyan etmektedir. Bunlardan başka, yukarda belirttiğimiz gibi on yılı aşan bir uygulama sonucunda
1963 toplu sözleşme, grev-lokavt ve sendikacılık mevzuatımızda görülen başlıca aksaklıkların giderilmesi için de, sendikalar, işveren
ler, ve devlet organları tarafından tasarılar hazırlanmakta, ancak
herbir tarafın henüz meseleyi kendi çıkarları açısından ele almakta
olduğu, bunun ötesinde üzerinde birlik sağlanmış bir görüşün henüz teşekkül etmediği görülmektedir.
Bu arada Türk endüstriyel ilişkiler sistemi ve sendikacılığı baciddi bir gelişme 1970'te ortaya çıkmış ve sendika hürriyeti ve demokrasisi açısından önemli sonuçları olabileceği endişe
siyle başta aydınların olmak üzere çeşitli sendikaların ve çevrelerin
ilgisini çekmiştir. Şöyle ki, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 29/7 /
1970 tarihli ve 1317 sayılı kanunla bazı maddelerinin değiştirilmesi
öngörülmüş, bu değişiklik birçok işçi kuruluşlarının sert tepkisiyle
71
karşılaşmış ve 15, 16 Haziran 1970 işçi olaylarına yol açmıştı • Değiştirilen hükümler arasında özellikle herhangi bir işkolunda milli
bir sendika ya da federasyon kurulabilmesi için bu kuruluşun o iş
kolunda çalışmakta olan işçilerin en az l/3'ünü temsil etmesi gereği
sendika ve sendika üst kuruluşlarının serbestçe kurulabileceği yönündeki Anayasa hükmüne aykırı görülmüş ve bu iddia ile Türkiye
kımından

71

1317 no. lu yasanın sendika özgürlüğü ve sendika demokrasisi
prensipleri yönünden ayrıntılı bir eleştirisi için şu çalışmaya Lakılabilir: Bengü Dereli, "Teori ve Tatbikat Yönüyle Türkiye'de
Sendika Demokrasisi Meselesi", İ.Ü. İktisat Fakültesi'ne sunulmuş doktora tezi, Mayıs 1971, 238 ss.; özellikle ss. 98 - 105.
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İşçi Partisi tarafından Anayasa
Mahkemesinde dava açılmıştır.
Anayasa Mahkemesi 1317 sayılı yasadaki sözkonusu madde ile sendika özgürlüğüne aykırı gördüğü diğer bazı maddeleri 1972'de iptal etmiştir •
72

C.

Bir Hareket (Movement) Olarak Türk

Sendikacalığı

:

Görüldüğü gibi, Türkiye nisbeten kısa bir zaman devresi ıçm
de Batı'nın belli başlı model sistemlerine özgü birçok kurum ve ai<sjyon tarzını yasalar yoliyle bünyesine ithal etmiş bulunmaktadır .
Endüstriyel ilişkiler sistemimizin bu mevzuat yönü yanısıra hareket ve aksiyon (movement) yönü hakkında da kısa bazı izahlarda
bulunduktan sonra, bu sistemin teşekkül ve gelişmesinde iç ve dış
faktörlerin ve bu arada entellektüellerin rol ve fonksiyonlarını değerlendirmeye çalışabiliriz.

Türk sendikacılığı 1947'den 1960'a kadarki devrede, esas itibanyle cebri tahkim sistemimizin çizdiği dar sınırlar içinde işçileri
nıize yeteri kadar faydalı olamamış, bu sebeple Orta Doğu ülkelerinin tipik sendikacılığına benzer, siyasi manevra tipi faaliyetler
geliştirmiş, işçi kütlelerinin de iktidardaki DP'ye yatkın syasi eği
limler içinde bulunuşundan yararlanarak iktidara siyasi tavizler
vermek ve karşıhğmda zaman zaman (özellikle devlete ait işyerle
rinde) ekonomik tavizler koparmak suretiyle mevcudiyetini devam
ettirmiştir. Öte yandan muhalefetteki CHP de sendikalara nüfuz
~tmey
çalışmış, böylece 1947 Sendikalar Kanunundaki siyasi yasa\,Jara rağmen, sendikalar "partizan" siyasi faaliyetlere sahne olmaktan hiçbir zaman kurtulamamışlardır.
Bu devrede Türk sendikacılığmın çekirdeğini ((işyeri" ya da belirli bir mahaldeki işyeri sendikalarından oluşan ((mahalli" sendika teşkil etmiş, yasanın tarifine uygun olarak aynı işkolundaki mahalil sendikaların biraraya gelmesiyle işkolu çapında federasyonlar, değişik işkollarındaki mahalll sendikaların bölge esasına göre
birleşmesiyle ((birlik"ler teşekkül etmiştir. Özellikle birlikler heterojen yapılariyle siyasi faaliyetlt!re sahne olmuşlar, gerek iktidar partlsi, gerek muhalefet partisi kendilerine siyasi destek sağlamak ga72

Bakınız : Resmi Gazete, No.

14341, tarih: 19.10.1972.
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yesiyle birliklere nüfuz etmeye çalışmışlardır 73 • Nihayet, gerek liderlik, gerek bilgi ve iç ve dış yardım imkanlarının ancak birkaç
yıl sonra elverişli bir manzara göstermesi sebebiyle, Türk sendikalarını en üst kademede temsil etmesi tasarlanan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 1952'de kurulmuştur.
Birliklerin Türk-İş'den birkaç yıl önce, daha 1947 yılında kurulmuş olması sebebiyle, bunlar Türk-İş'in gelişmesine, benzer fonksiyonlar ifa etmeleri dolayısiyle kısmen engel olmuşlardır. Türk-İş'e
üye federasyonların ve diğer sendikaların Konfederasyonu gerek
maddi, gerek manevi yönden yeteri kadar desteklememeleri dolayısi yle, bu teşekkül 1960'a kadarki devrede önemli bir gelişme kaydedememiş tir.
Bu arada, federasyonlar gibi iş kolu seviyesinde teşkilatlan
hedef edinen, ancak onlar gibi teşkilatları otonom ve tüzel
kişiliğe sahip üye mahalll sendikalardan değil de, tüzel kişiliğe sahip bulunmayan şubelerden meydana gelen bir sendika türü, 1950le.rde doğup gelişmeye başlamıştır. İlk örneklerini Maden-İş ve
Petrol-İş gibi sendikaların teşkil ettiği bu kurnluş tipi merkezi yapısı ve bünyesinde tam bir füzyona yer verişi dolayısiyle, karar ve
nygulamada sürat ve malı fonların birikmesi gibi yönlerden başa
rılı olmuş, bu sebeple de 1960 sonrası devrede Türk-İş tarafından
propagandası yapılan ve başlatılan "milll sendikacılık-merkezileş
me" kampanyasında modellik etme vasfını kazanmıştır. Sendikacı
lar arasında "Türkiye-tipi sendika" diye isimlendirilen bu sendika
çeşidinin ana hedefi Türkiye çapında bir teşkilatlanmayı gerçekleştirmek olmuş, teşekkülün asıl başarılı örneği ise harp sonrası
de rede Batı Almanya'da doğup gelişmiştir.
mayı

73

Bakınız:

Resen, La.bor in Turkey's Economic Development, s. 445.
Daha 1947~de CHP bir sendika bürosu kurarak, sendikacılığı
kontrol altına almak teşebbüsünde bulunmuştu. CHP'ye yakın
sendikalar İstanbul İşçi Sendikaları Birliği içinde toplanmıştır :
Daha sonra DP'yi tutan sendikalar Hür İşçi Sendikaları Birliği
adında yeni bir birlik kurmuşlardır. Böylece iki büyük parti ara;;ındaki rekabet sendikacılık sahasına da aksetmiş bulunuyordu.
Bunlar için, bakınız: Sülker, Türkiye'de Sendikacılık, OPL cit.,
ss. 153 - 160.
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Bu devrede fikir işçilerinin sendikalaşmasının hukuken yasaklanmış olmasından ve aşağıda belirteceğimiz başka çeşitli sebeplerden dolayı, sendika liderlikleri esas itibariyle beden işçilerinin tekelinde kalmış, ~endikaların mall yönden yetersiz ve fonksiyonları
nm da sınırlı oluşu sebebiyle liderler çoğunlukla maaşlı-tam mesai
yapan kimseler değil, amatör sendikacılardan meydana gelmişler
dir. Liderlik mevkilerinin cazip olmay1şı sebebiyle de, sendika yönetiminde (bünye ve yönetimi tamamen merkezi birkaç milli sendika hariç) olagarşik temayüllere, sendika demokrasisinden sapma
haJlerine pek rastlanmamıştır 74 • Ancak, toplumda prestij ve itibar
bak1mından liderler oldukça dezavantajlı bir durumda bulunmuş
lar, gerek işverenlerin gerek onların teşvik ve tahrikiyle kamu otoritelerinin baskı ve suçlamalarma maruz kalmışlardJr.
Bu elverişsiz atmosfer içinde dahi bazı sendikalar ve bu arada
Türk-İş zaman zaman grev hakkının tanınması ve daha geniş bir

sendika hürriyeti için hükumete baskı yapmışlardır. Ancak bu devirde Türk sendikalarının başlıca fonksiyonları mecburi tahkim
sjstemi içinde toplu iş uyuşmazlıklarının çıkanlmasma aracılık etmek, siyasi otoritelerle i i ilişki1er kurarak bazı tavizler koparmaya
çalışmak, işçiler için yardım sandıkları kurmak gibi faaliyetlere
inhisar etmiştir. Buna rağmen, Bakanlar Kurulu Türk-İş'in ICFTU'
ya üye olmak için yaptığı çeşitli müracaatları olumlu karşılamamış
ve gerekli müsaadeyi vermemiştir. 1956'ya takip eden yıllarda da
hükumet Sendikalar Kanunundaki hükümler daha rijid bir şekilde
uygulamak suretiyle, kendi politikasını desteklemeyen bazı birlikleri kapatmak yoluna gitmiştir •
75

rn ir

Sendikac1lığım1Z1n 1960'dan önceki durumu hakkında kaba bir

vermek için, mesela 1958'de, İş Kanununa tabi olarak çalışan

işçi sayısmın 701.231, sendika üyesi sayısının 262.591, sendika sa-

yısının 394, birlik ve federasyon toplamının 18 ve konfederasyon

adedinin de 1 olduğunu belirtebiliriz76 •

75

Bu hususda, daha geniş bilgi ve kaynaklar için, bakınız: Dereli,
op. cit., s. 96.
Rosen, Labor in Turkey's Economic Development, s. 445. Cahit
Talas, İktimai İktisat, Ankara : Ankara Üniversitesi yayınların
dan, 1961, ss. 228 - 229.

76

Çalışma Bakanlığı kayıtları.
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27 Mayıs 1960 siyası değişmeleri Türk sendikacılığı için de
yeni imkanlar sağlamış, sendika hürriyeti ile grev hakkının 1961
yasasında teminat altına alınmasını müteakip, kamu otoritelerinin
de sendikalara karşı tutumu nisbeten yumuşam1ş, hatta bu arada
bazı grev hhareketlerine bile müsamaha edilmiş 77 , hür sendikacılık,
toplu pazarlık, grev hakkı, sosyal adalet gibi kavramlar üzerinde
gerek aydın çevrelerde, gerek halk efkarında geniş çapta durulmaya başlanmıştır., Yine bu devrede sosyalist akım Anayasanın getirdiği geniş hürriyet havası içinde gelişmeye başlamış, Türkiye İşçi
Partisi (TİP) adlı sosyalist bir siyasi örgüt kurulmuş, sosyalist yayınların hacmfode büyük bir artış dikkati çekmi~tir. Milletlerarası
teşekküllerle Türk-İş arasındaki ilişkiler sıklaşmış 1 , bu arada Türkİş yabancı uzmanların ve konu ile ilgili Türk aydınlarının işbirliğ'
ile hazırlanmakta olan kanun tasarılarınm muhtevasma geniş ölçüde etkide bulunmuştur.
1963'den sonra girişilen ve hukukı çerçevesini yukarda özetleyeni endüstriyel ilişkiler sistemi içinde Türk sendikacılı
ğının en belirgin özelliğini toplu pazariık, yani ekonomik-mesleki
fonksiyonlar teşkil etmiştir. 1963'de yeni yasaların yürürlüğe girdiği
tarihten 197l'e kadar kümülatif anlamda 9000'i aşan toplu iş sözleşmesi yapılmış, bu sözleşmelerin çoğunluğu iki yıllık sürelerle
akdedilmiştir • Yine 1963 mevzuatının çıkışından 1967'nin ortasına
kadar çeşitli grev olayları meydana gelmiş, genelikle (belediyelerdeki grev olayları hariç) kamu sektöründe grev temayülü özel sektöre kıyasla daha az olmuş , bunun gibi küçük işletmeler büyük iş
letmelere nazaran daha yüksek bir grev temayülü ile dikkati çekmişlerdir 0 • Buna karşılık, işverenlerin grevlere karşılıl gösteri v
diğimiz

79

77

78
79
80

Bakınız. "Kavel Olayı'', Türk - İş, Cilt l, No. 1, Mart 1963, s. 2 15; "Görüşmelerin Tahlili'', İşveren, Cilt 1, No. 6, Mart 1963,
ss. 9 - 12.
27 Mayıs 1960 devriminden sonra, hükumet Türk - İş'in ICFTU'ya üyeliği için gerekli müsaadeyi vermiştir.
Üçüncü B-eş Yıllık Kalkınma Planı, 1973 - 1977, T. C. Başbakan
lık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, s. 669.
Nusret Ekin, "Türkiye'de İş Uyuşmazlıkları, Grev ve Lokavtlar".
Türkiye'de İşçi - İ~veren Münasebetleri Konulu Seminere Sunulan Tebliğ, Ekim 1967.
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misillime niteliğinde giriştikleri bazı toplu lokavtlar hariç, lokavt
olayları önemli bir hacme varmamıştır. Bununla beraber grev temayülünün, diğer birçok Batı ülkelerindeki duruma kıyasla daha
yüksek olduğu dikkati çekmektedir.
Bu dönemde akdedilen toplu sözleşmelerle işçiler için birçok
ücret artışları ve yeni sosyal yardımlar elde edilmiştir. Yargı organları Sendikalar Kanunundaki bir hükme dayanarak yetkili sendikaya üye olmayan işçilerin sözleşmeden faydalanmasını sendikanm muvafakatine bağladığından, çoğu sendikalar bu muvafakati vermemiş, neticede bu sendikaların üye miktarında önemli artış
lar meydana gelmiştir. Sendikalar bir yandan üye ve mall kaynaklar itibariyle gelişirlerken, grev ve toplu pazarlığın mevcut olmadığı devrede Türk sendikacıhğında önemli bir yer işgal eden
"siyasi manevra" tipi faaliyetler tamamen yokolmamakla beraber,
geniş ölçüde azalmıştır. Bu arada Türk-İş, kendisini hiçbir siyasi
partiye bağlamamanm daha uygun bir hareket tarzı olacağını belirterek, "partiler-üstü., politika sloganını benimsemiş, böylece mevcut partileri uyarma ve hepsinin üzerinde işçi sınıfının çıkarlarını
düşünen bir politika izleme yolu tercih edilmiştir. Ancak, Türk-İş'in
böyle bir yol izlemesinin daha başka bazı sebepleri de olduğuna
aşağıda değineceğiz.

Öte yandan, federasyonların sadece iş kolu seviyesinde toplu
~özleşme yapabilmesine karşılık, 275
o.lu yasanın milli iş kolu
(Türki e tipi) sendikalarına hem iş eri, hem de iş kolu seviyesinde
sözleşme yapmak yetkisini vermiş olması ve bu tip sendikacılığın
harp sonrası Batı Almanya'da başarılı bir model teşkil etmesi sebebiyle, 1960'1 takip den yıllarda Türk-İş'in öncülüğüyle t şkilat
hünyesinin bütününü bu esasa göre yeniden şekillendirmek çaba<mıci girişilmiştir. Gerçekleştirilmek istenen hedef, her işkolunda tek
hir milll sendika kurulması, bu maksatla mevcut federasyonların
milli sendika haline gelmesi ve muhtar mahaJH sendikaların da mil]) sendikaların birer şubesi haline gelmeyi kabul etmeleri olmuş
tur. Ancak birçok çabaya rağmn , bu hedefler gerçekleştirilememiş,
Türk sendikacılığı hala çok sendikadan ve dağınık bir teşkilat yapı
sından kurtulamamıştır 1 • Bununla beraber, bazı işkollarında güçlü,
81

Merkezileşme ·

gayretlerinin

başarısızlıkla sonuçlanmasının başlı-
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milll çapta ve merkez! bünyeli sendika haline başarıyla geçebilen
de rastlanmaktadır 8 2 • Mali güç ve toplu pazarlık ba-

teşekküllere

ca sebeplerini şöylece özetleyebiliriz: 1. Türkiye'de 1947'den bu
yana gelişmiş federatif bir bünyenin mevcudiyeti, ekseri sendikaların milli sendika statüsüne geçmelerini engellemiştir. Mahalli ve otonom sendikaları tüzel kişilikten yoksun şubeler haline
geçmeye ikna edebilmek ekseriya mümkün olmamıştır. 2. Yeni
merkezi bünye, ekseri hallerde üye teşekküllerin (şubelerin) bütün mali fonlarının merkeze devredilmesini gerektirmektedir. Mahalli sendikalar, hareket serbestilerini kısıtlar diye buna muhalefet etmektedirler. 3. Bazı liderler merkezi bir bünyenin mali güç
ve toplu pazarlık bakımından sağlayacağı avantajları idrak edememişlerdir. 4. Türk - İş Başkanı Seyfi Demirsoy'un mensup bulunduğu Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçiler Sendikaları
Federasyonu gibi teşekküllerin dahi uzun zaman federatif bünyede kalmakta ısrar edişleri, bu bakımdan olumsuz bir etki yapmıştır. 5. Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı işler gibi bazı işkol
larının bünyesinin fevkalade heterojen oluşu veya madeni eşya
işkolunda işyerlerinin fazlaca dağınık bulunuşu da bu işkolların
da merkezi ve şube esasına dayanan teşekküller kurmayı güçleş
tirmiştir. 6. Mavi yakalı işçilerle beyaz yakalı fikir işçileri arasın
da tefrik yapılması da bazı işkollarında, mesela basında birleş
meleri önlemiştir. 7. Bazı miili sendikaların yönetimde gayet antidemokratik örnekler vermeleri, şubelere hiçbir faaliyet imkanı
tanımamaları, toplu pazarlıkta ·otorite devretmemeleri v.s. birçok
mahalli sendikanın şube ·s tatüsünü benimsemesini önlemiştir. 8. İş
verenlerin 'Sendikaları parçalamak ve sarı sendikaları teşvik etmek teşebbüsleri de merkezHeşmeyi önleyici bir etki yapmıştır.
9. Liderlerin farklı siyasi partilere mensup oluşları sendikacılığı
mızda siyasi bölünmelere yol açtığı gibi, birleşmeleri de çok defa
önlenmiştir. 19. Liderler arasındaki kişisel rekabet de sendikalan
parçalayıcı bir rol oynamış, birçok liderin arzu ve ihtirasları birleşmelerini, liderlik mevkilerinden gerektiğinde feragat etmelerini engellemiştir. 11. Bu devre içinde merkezi ve işkolu çapında
yapılmış toplu sözleşmelerin mevcudiyeti halinde, işyeri seviye·s inde sözleşme yapılıp yapılmayacağı hakkında kazai organlar
tarafından çelişik kararların verilmesinden sonra, Yargıtayın "iş
kolunda sözleşme varken işyerinde de sözleşme yapılabilir", kararını vermesi, merkezileşmek isteyen ve toplu pazarlığı da bu
maksatla merkezileştirmeye çalışan teşekküllerin aleyhine olmuş
tur (Bakıuız : Türk -İş Hukuku Yaı·gıtay Emsa•l Kararları, Toplayan : A.B. Orhaner, s. 36 - 38).
82 Şubat 1968 itibariyle Türkiye'de mevcut sendika ve üst - sendika
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kınımdan milli sendikalar daha müessir bir yapıya sahiptirler, ancak sendika-içi demokrasi ve liderlik y~nünden bu teşekküller baz1
mahzurlara da yolaçmaktadırlar. Merkezileşmenin bu yönlerine,
iJerde, son fasılda temas edeceğiz.

Bu devrede Türk-İş'in ve alt kademedeki diğer teşekküllerin
önem verdikleri veya hiç olmazsa önem verir göründükleri başlıca
faaliyet dallarından biri de, işçi eğitimi olmuştur. Türk-İş, milli
ve mahalll kademede çeşitli sendikalarla ve üniversitelerle işbirliği
yaparak işçi]eri sosyal, kültürel ve ekonomik konularda eğitme fonksiyonuna hız vermiştir. Bununla beraber, gerek kalite, gerek kantite yönünden bu eğitim seminerlerine esas itibariyle aydın çevrelerden çeşitli tenkitler de yöneltilmiş bulunmaktadır.
[.~'1'~ii',: \;(~'x:--

: -, .

1'

.

'

- ~ Türk~-s~ndikacılığını~ yapısı bakımından önemli bir gelişme
1967'de Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları'nın (DİSK'in) kurulmasiyle ortaya çıkmıştır. Gerçekte, daha önce çeşitli nedenlerle Türkİş'den iki defa kopma teşebbüsü olmuş, neticede Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hür-İş) ve Dayanışma Konseyi adlariyJe iki ·Konfederas.yon kurulmuşsa da, o zaman Türk-İş'den kopmanın
ana sebebini daha çok liderlik rekabeti teşkil ettikuruluşlarını şöylece

tesbit

etmiş

bulunuyoruz:

Sendika veya Üst - sendika tipi

Adet

Federasyonlar
Milli - işkolu

16
218

sendikaları

(Türkiye tipi)
İşkolu esasına göre, fakat belirli bölgeyi kapsayan
sendikalar
Mahalli Sendik2lar (Biı- şehir veya mahalli bölgeyi
kapsayan)

130

İşyeri sendikaları

211
127

Top 1 a m

702

19'71 itibariyle sendikalı işçilerin 435'i mahallli ve 302'si iş
kolu olmak üzere toplam 737 sendikaya dağılmış oldukları belirtilmektedir. Sendikalı işçi sayısı en yüksek olan iş kolları, gıda,
tekstil, genel hizmetler, madencilik ve enerji saktörleridir. İşve
renler arasındaki sendikalaşmanın ise nisbeten daha zayıf olduğu görülmektedir. Türkiye İşverenler Konfederasyonuna bağlı 18
işkolu sendikası toplam olarak 1100 işletme işverenini temsil etmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Plan, s. 668.
Toker Dereli -
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gı ıçm, bu teşekküller herhangi bir önemli varhk gösterememişler

dir. DİSK ise, programı Marksist tonlar taşıyan Türkiye İşçi Partisi ile endirekt şekilde de olsa belli bir işbirliği sonucunda kurulmuş ve Türk Sendikacılığına Türk-İş'in "partiler-üstü" politikasından farklı bir siyasi sendikacılık felsefesi getirmiştir.
Gerek
TİP'in Türk işçi hareketi yönünden çeşitli yönlerini, gerek DİSK'in
gelişme seyrini ve nihayet her ikisinin endüstriyel ilişkiler sistemirrüzin tarafları arasındaki "ideolojik uygunluk" (consensus) bakı
mından doğurması muhtemel sonuçları, aşağıda değerlendirmeye
çalışacağız. Burada şu kadarını belirtmekle yetinebiliriz: Disk, belki kuruluşunda propogandası yapıldığı kadar başarılı bir teşekkül
olamamış, ancak Hür-İş ve Daanışma Konseyi gibi kuruluşlara kı
yasla, ideolojik bir muhtevası olduğundan ve aydınların belirli bir
kesiminden destek gördüğünden önemli bir yaşama direnci göstermiştir.

Son yıllarda sendikaların üye sayısındaki artış, daha çok toplu
sözleşme düzeninin etkisiyle önemli bir miktara ulaşmışsa da, el-

deki rakamlar pek güvenilir bir nitelik taşımamaktadır. Türk-İş' e
bağlı sendikaların toplam üye miktarı 1966 sonu itibariyle 641.115
olarak gösteriliyordu 83 . Türk-İş'den ayrılan ve 1967'de DİSK'i kuran sendikaların üye miktarı ise, bu sırada 85.349 kadardı. Ancak,
Türk-İş üye miktarı başlangıçta DİSK'in ayrılması sebebiyle azalmışsa da, DİSK sendikaları daha sonra üyelerinin bir kısmını çeşit
li nedenlerle kaybetmiş ve böylece Türk-İş bünyesinde meydana
gelen azalma kısmen telafi edilmiştir. Ancak üye rakamlarının son
yı1larda yeni değişmelere sahne olduğu da muhakkaktır. Bununla
beraber, Türk-İş sözcüleri gerek yazılı belgelerde, gerek beyanatlarında Konfederasyonun 1 milyondan fazla üyeyi temsil ettiğini
belirterek üye adedini biraz mübalağa eder görünmektedirler 4 • Bu
incelemenin y azıldığı sırada güvenilir rakamlar elde etmek mümkün olmamıştır; bununla beraber, Konfederasyonun muntazam aidat ödeyen 600.000-700.000 kadar işçiyi temsil ettiği söylenebilir.
Aynı şekilde, DİSK'in üye miktarını Türk-İş yetkilileri olduğun83

Kaynak : Türk -

İş Araştırma Departmanı.

Alpaslan

Işıklı,

Toplu

İş Sözleşmeleri ve Türkiye Ekonomisi İçi.nıdeki Yeri, Ankara Üni-

84

versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1'967, s. 101.
Bakınız: Türk - İş, Üye Kuruluşlar Listesi, Türk - İş yayınların

dan, s. 7,
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dan çok düşük bir seviyede göstermekte iseler de, bu ikinci konfederasyona üye kuruluşların büyüklüğü dikkate alınarak, DİSK' in 100.000 kadar işçiyi temsil ettiği anlaşılmaktadır •
Konfederasyonlara üye olan ve olmayan bütün sendikalı işçi
lerin toplam miktarı 1 milyonu aşsa bile, Türkiye'de toplam üye
miktarının toplam aktif nüfusa oranının hala % lO'un bir hayli
altında bulunduğu açıktır. Sanayileşmiş ülkelerdeki oranlarla mukayese edildiğinde, yüzde lO'luk bir oran bile şüphesiz çok düşük
tür. Öte yanldan, toplam ücretliler dikkate alındığında sendikalaş
ma oranı % 3ffa yaklaşmaktadır. Tarımdaki işgücünün oranı azaldıkça, henüz % lO'a varmayan sendikalaşma oranının da tedrid bir
artış göstermesi beklenebilir.
1960 öncesi devrede Türk sendikacılığının Millen'in tahlil şe
masındaki Orta Doğunun "siyasi manevra tipi" sendikacılığa uygun düşmesine karşılık, 1963 mevzuatiyle Türkiye'de yerleştirilen
sistem hiç olmazsa şimdilik aynı tablonun birinci kategorisine, yani
A.B.D. sendikacılığına benzemektedir8 6 • Bu konunun ayrıntılarına
ilgili bahislerde değineceğiz.
85

D.

Türk Sendikacılığınm GelişmeSini :E ngelleyen Başlıca Fak-

törler:

Türkiye'de 1963 sonrası dönemdeki bütün gelişmelere rağmen
Türk sendikacılığının hala gelişmiş ülkeler sendikacılığına kıyasla
bir hayli geri bulunduğu, genellikle kabul edilen bir gerçektir. Endüstriyel ilişkiler sistemimizin içinde sendikacılığımızın gereği kadar gelişememiş olması, herşeyden önce bu faslın başında izaha
çalışt1ğım1z Türk sosyo-kültürel bünyesine özgü karakteristiklerden
ileri gelmektedir.
Türk - İş ve DtSK'e üye olan kuruluşların sayısı dikkate alınırsa ,
bu iki konfederasyon dışında kalan ve hiçbir üst teşekküle üye
olmayan birçok kuruluşun mevcut olduğu anlaşılır. Sendikalı üye
miktarının büyük çoğunluğu bu iki konfernsyona mensup bulunduğuna göre, Türk - İş ve DİSK dışında kalan sendikaların genellikle az üyeli küçük üniteler oldukları söylenebilir.
Bir Türk - İş kaynağı DİSK'in üye miktarını 13.6·5'0 gibi çok
düşük bir seviyede göstermektedir. Bakınız : Türk - İş, 7. ci Genel Kurulu Çalışına Raporları, Ankara 1968, s. 362.
86 Yukarda s. 18l'e bakınız.
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So ya-Kültürel Faktörler

Türk işçi sınıfının sosyo-kültürel davranışları ile ilgili belirli
karakteristikler, Türk işçi ve sendika hareketinin Batı'daki anlamda
tabandan başlayıp genişleyen, kendiliğinden doğup büyüyen bir
hareket olmasını engellemiştir . Belki yanlış yorumlanmış dini geleneklerden ve tevekkülden hareket eden bir muhafazakarlığa ve
sınıf bilinci yokluğuna, yukardaki paragraflarda değinmiştik. Genellikle yüz-yüze tenkitten kaçınılan, bu çeşit davranışların üstast münasebetlerini bozacağına inanılan "consensus'a yönelmiş"
bir ortamda, sınıf bilincinin doğsa bile uzunca bir zaman için bu
"otoriter" atmosferden kurtulamayacağı muhakkaktır. Bugün bile
işverenin davranışım çoğunlukla "iyi ve normal" olarak vasıflandı
ran işçilerle, tabandan kuvvet alan bir sendikacılığın, mesleki-toplu
pazarlık alanında bile kuvvetlenebilmesi oldukça güçtür. Öte yandan, işçilerimizde herşeyi devletten bekleme alışkanlığı da, kısmen
merkeziyetçilik geleneğinin ve devlet paternalizminin sonncudur.
Halk kütlelerinin bir yandan geleneksel orta sınıfımızdan (aydınlar
dan, bürokratlardan ve ordu mensuplarından) kendisini sosyal bakımdan uzak görüşüne karşılık, yenilikleri bunların kişiliğinde devletten bekleme geleneğine sahip oluşu da, "kendi kendine yardım"
yolunun gelişmesini yavaşlatan müessesev! bir faktör
olmuştur.
Endüstriyel işgücünün, henüz endüstrileşmekte oldukça geri olmamız sebebiyle gelişmiş ülkelere kıyasla bir hayli düşük oluşu, mevcut sanayi işgücünün de yerleşik ve gelenekleri belirlenmiş işçilik
~ekline henüz gelmemiş bulunması dolayısiyle sınıf bilincinin geliş
mesi güçleşm kte, bu da sendikadık zihniyeti ve bilincinin inkişafı bakımından
olumsuz etkil r
yapmaktadlf.
İşçil rimizde
kendilerini mensup bulundukları sendika ile özdeş kılma ve
onu benimseme alışkanlığı, henüz, o da toplu pazarlığın getirdiği
menfaatler karşılığında ve daha çok devamlı işçilik geleneğinin
kökleşmiş bulunduğu işyerlerinde, yerleşmeye başlamış bulunmaktadır.

b)

İşverenlerin Davranışları

Sendikacılığımızın gelişme seyrini tayin eden faktörlerden bi-

ri de işverenlerimizin davranışları olmuştur. Herşeyden önce Batı'daki anlamda bir işveren sınıfının memleketimizde henüz doğ-
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mağa başladığını hatnlatmalıyız.

Gelenekleriyle teessüs etmiş ve
Batı'daki gelişmeleri örnek alabilecek bir işveren sınıfı mevcut olmadığından, sendikacılık anlayışla karşılanmamakta, çok
kere
mukavemet görmekte ve bu harekete önderlik eden işçiler baskı altma alınmaya çalışılmaktadır. 1930'larda gelişmeye başlayan devlet
fabrikalarında idarecilerin çoğu ordu saflarından temin edilmiş
subaylar ve devlet bürokrasisine mensup yöneticiler oldukların
dan 7 , bunlar işyerlerini sert bir disiplinle yönetmeye başlamışlar,
devlet paternalizmi dışında, işçilere mümkün old~ğu kadar az taviz verme yoluna gitmişlerdir. 1950'den sonra belirgin şekilde gelişmeye başlayan yerli burjvazi ise, sendikacılığa ve işçilerin haklı
taleplerine karşı genellikle düşmanca bir tavır takınmış, 1963'den
sonraki dönemde ise toplu pazarlık yoliyle onlarla otorite paylaş
mak yoluna çok güç yanaşmıştır. Bugün bazı iktisadi devlet teşek
külleriyle müesseselerinde sınırlı biçimde uygulanan işçinin yönetime katılma sisteminin özel sektöre de teşmili teşebbüsüne işveren
lerin çeşitli mazeretler ileri sürerek büyük bir tepki gösterdikleri görülmektedir. Halen önemli mesele, işverenlerin bütün gerekleri ile
toplu pazarlık müessesesine, yani 1963'de kurulmuş bulunan kanun!
sisteme uymalarını sağlamaktır. İşverenlerin bu konuda gösterecekleri acz veya direnme, daha önce Morris'e atfen belirttiğimiz gibi,
işçilerin demokratik bakımdan olgunlaşmasına engel olabilir ve sisteme yabancılaşmalarına yolaçabilir.
İşverenlerin sendikacılığa ve toplu pazarlığa karşı davranış
ları genellikle olumsuz bir seyir takip etmişse de, son yıllarda sis-

temi genellikle benimseyen işverenlerin arttığı da görülmektedir.
Öte yandan ekseri devlet işletmeleri, gerek cebri tahkim sistemi sı
rasmda, gerek toplu pazarlıkta işçilere karşı ücretler ve sosyal yardımlar olarak daha tatmin edici imkanlar sağlamışlardır. Bununla
beraber, ücret taleplerine son yıllarda devlet sektöründe de mukarnmetin arttığı ve özel sektörün daha çok vasıflı işçi kullanması
dolayısiyle devlet sektöründe özel sektöre kıyasla ortalama ücretlerin hatta düştüğü ve bu sektörde de grev temayülünün yükselmeye başladığı dikkati çekmektedir8 • Ancak, bu temayülün de
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kısmen

siyasi iktidarların tutumuna bağlı olduğunu hatırlamaffilz

gerekir.
c)

Hukuk?, ve Siyası-idarı Sınırlamalar

Sendikacılığımızın geri kalışına ve işçi hareketimizin ekonomik
ve politik yönleriyle gelişemeyişine yolaçan önemli faktörlerden biri
de, hukuk! bakımdan konulan sınırlamalarla siyas1-idar1 otoritelerin tutumu olmuştur. Yukarda sendikacılığın İkinci Meşrutiyetten
bu yana geçirdiği safhaları incelerken bu hukuk! sınırlamalara değindiğimiz ve aşağıda aydınların rolünü incelerken bunları kıs
men tekrar ele alacağımız için, burada belirtmeyi gerekli görmüyoruz. Gerek sendika hürriyeti, gerek toplu pazarlık ve grev hakkı
ile ilgili olarak çeşitli devirlerde, çeşitli şekillerde konulmuş bulunan
tahditlerde, işçi sınıfının yukarda belirttiğimiz özelliklerinin de
şüphesiz etkisi olmuştur. İşçiler aralarında sınıf bilincini geliştiren,
sayıca kabarık ve tatminsizliklerini kendi kendine yardım mekanizması kanaliyle belirtme.k yolunda azimli ve iradeli bir kütle teşkil
edebilselerdi, siyasi iktidarlar ~endika ve toplu pazarlık-grev hürriyetlerini daha erken tarihlerde tanımak zorunda kalabilirlerdi. Bu
bakımdan, işçi sınıfının kalite ve kantite özellikleri ile siyası iktidarların hukuk! yasakları arasında karşılıklı bir münasebetin mevcut olduğu ifade edilebilir. Nitekim, söz konusu hürriyetlerin elde
edilmesi için, yine toplumumuzun "yenileyici" unsuru olan aydın
ların-bürokrasinin ve ordunun işçi liderleriyle bir anlamda işbir
liği yapması gerekmiştir.

Ayrıca, 1947'den bu yana, fakat özellikle toplu pazarlık dönemine girdiğimiz 1963' den beri sendikacılık ve grev alanlarında çeşitli uyuşmazlıklarla karşılaşan mahkemeler ve Yargıtay çok defa
aynı konu1arda çelişik ka'r arlar vermişlerdir ki, bu da sistemi yeknesak kaidelerden mahrum kıldığı için, sendikalarımızın çeşitli yönlerden gelişmesini engeller görünmektedir 89 • Öte yandan, başta iktidardaki siyası parti olmak üzere, siyası partilerin hem kendilerine oy toplamak hususunda destek bulmak, hem de -eğer varsa-

89

Yargıtayın iş davaları ile ilgili olarak vermiş bulunduğu birçok
çelişik karar için, bakınız: Orhaner, Yargıtay Emsal Kararları,
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parti programlarını ve görüşlerini işçilere kabul ettirmek için sendikalara nüfuz ve tesir etmeye çalışmaları, Türk sendikacılığının
siyasi partilere göre bölünmesinde şüphesiz önemli ölçüde etkili
olmuştur.

Bu arada ilgi çekici bir durum organizasyon tahlili açısından
önem taşıyor. Şöyle ki, yukarda serbestce üst sendika teşekkülleri
kurma hakkını kısıtladığından bahsettiğimiz 1317 sayılı yasanın hazırlanışında ve çıkışında bizzat Türk-İş ve ona bağlı bazı işçi
milletvekilleri de önemli ölçüde etkili olmuşlardır. Gerçekte Türkİş sendika sayısındaki çokluğu hiç olmazsa işkolu çapında faaliyette
bulunmak amaciyle kurulmuş bulunan teşekküller bakımından önlemek istemiş, organik yolla gerçekleştiremediği bu hedefe böyle
bir yasanın çıkarılmasına yardımcı olmak suretiyle varmak istemiş
tir. Ancak birçok aydın çevreye ve bu arada Disk'e göre, bu yasa
değişikliğinin asıl amacı Türk-İş'e rakip ikinci konfederasyon olan sol
eğilimli Disk'i ortadan kaldırmaktı. Bu nokta hernekadar o zamanki hüklırnet ve Türk-İş tarafından açıkça belirtilmemişse de
tekzip de edilmemiştir. Türk-İş yön~ticilerinin bu davranışı sendika hürriyeti ve demokrasisi prensiplerinin gerektiğinde organizasyonun güvenliği ve liderlik mevkilerinin güçlendirilmesi amaçları
için kolaylıkla feda edilebildiğini göstermektedir. Nitekim, yukarda
belirttiğimiz gibi Anayasa Mahkemesi 1317 sayılı yasanın getirdiği
bu ve diğer bazı değişmeleri iptal etmiş bulunmaktadır. Bu iptalde
güvenlikleri tehlikeye düşen sendika yöneticilerinin talepleri kadar
ve hatta onlardan da ileri ölçüde sendika hürriyeti prensiplerine
bağlılığı savunan aydın çevrelerin ve özellikle akademisyenlerle
siyas1 parti temsilcilerinin yaptıkları etkiler de önemli bir rol oynamıştır. Bu arada Meclis'teki AP ve hatla CHP'li sendikacı milletvekillerinin de tasarının kanunlaşması için yaptıkları işbirliği
Türk sendikacılık tarihi bakımından herhalde ilgi çekici bir çelişki
olmak niteliğini daima muhafaza edecektir. "Ortanın Solu" ve sendika hürriyeti prensiplerine bağlılığı savunan CHP'nin de başlan
gıçta bu tasarıyı desteklemiş olması aynı çelişkinin daha açık bir
belirtisidir. Ancak CHP daha sonra bir yanılmanın varlığım kabul etmiş ve söz konusu yasaya karşı cephe almıştır. Ne var ki~
Türk-İş yönetiminde yeralan CHP'li sendikacı milletvekillerinin tasarının kanunlaşması için sarfettikleri çabalar liderlikle ilgili gü-
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venlik duygularının parti bağlarından daha önce gelebildiğini göstermektedir.
d)

Sendika Liderlerinin Davranışları ve Türk Sendika LiderZerinin Başlıca Özellikleri

Türk sendika liderlerinin menşe ve davranışları da sendikacı
lığımızın bugünkü durumunu tayin eden faktörlerden biridir. 3. cü
fasılda az gelişmiş ülkelerdeki sendikalardan bahsederken belirttiğimiz gibi, bu ülkelerde sendika liderlerinin çoğu belirli sebeplerle
işçi sınıfı dışından gelen~ okumuş, aydın kişilerdir . Aydınların işçi

sınıfına daha global milli hedefler, bazen de sosyalist bir felsefe
aşılamak, kamu organlariyle ve işverenlerle ilişkilerde bazen daha

iyi sonuçlar almak gibi üstün yönleri olabilir. Ancak, aydınların iş
çi sınıfının dar mesleki gayeleri dışına çıkıp kendilerine siyasi bir
kariyer yapmak peşinde koşmalarının işçiler için mahzurlu olacağı
öne sürülebilir. Oysa, işçiye asıl yakın olan, onun dertlerinden anlayan yine işçiler arasından çıkmış bir lider olmaktadır. Ancak, aydın olmamanın ya da hiç olmazsa kendisini ekonomi, siyaset, bilimi
ve sosyal siyaset gibi alanlarda köklü bir şekilde yetiştirmemiş olmanın da belirli mahzurları doğmaktadır.
Entellektüellerin Türkiye'de sendika liderliklerine geçmeyişle
rinin ilk sebebi 1947 sendikacılık yasasının sendikalaşmayı fikir iş
çilerine yasak etmiş olmasıdır. Neticede, sendika liderleri de, (basın mesleğinde çalışanlara daha erken bir tarihte sendikalaşma hakkı tanındığı için, bunlar istisna edilmek kaydiyle) hemen daima
işçi saflarından çıkmışlardır.

Öte yandan, Asya ve Afrika işçilerinin büyük bir kısmı için
söz konusu olmayan bir durum Türkiye'de geçerli olmuştur. Türk
işçi sınıfı içinden sendikalara lider olabilecek yetenekte, okumayazma bilir, kendine güven ve cesarete sahip işçiler daima çıkmış
tır. Homojen bir nüfusa sahip bulunuşumuz, birçok ülkelerdeki dil
farklarının, sömürge idarelerinde genellikle rastlanan sömürgecilerin dilini bilmek gibi bir zorunluluğun mevcut olmayışı gibi faktörler işçilerimizin, birçok az gelişmiş ülkedeki durumun aksine,
sendika lideri olmaları imkanını kolaylaştırmıştır. 1963 sendikacı
lık mevzuatımızın fikir işçilerine sendikalaşmak hakkını vermesine rağmen, bugün bile sendika liderliklerinin büyük bir kısmı işçi-
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lerin elindedir. Bankacılık, basın, tezgahtarlık-büro işleri gibi esas
itibariyle fikir işçilerinin sendikalaşdığı iş kolları dışında, bu incelemenin yazarı, araştırmanın yapıldığı tarihte aydın sayılabilecek,
şu veya bu şekilde yüksek öğrenim yapmış sadece birkaç sendika
liderine rastlamıştır.
Prestijin yüksek öğrenim ve sosyal orijine dayandığı bir toplumda işçilikten gelme liderler, şüphesiz belli ölçüde dezavantajlı
bir durumda bulunmuşlardır. Öte yandan, belki yine statü ve prestij nedenleriyle beyaz yakalı işçiler de hem sendikalaşmak, hem de
beraber sendikalaşdıkları hallerde beden işçilerine lider olmak eği
limini pek göstermemişlerdir. Bu olsaydı, aydın liderler belki Türk
sendikalarının toplumda daha süratle itibar kazanmasına yardım
cı olabilir, hem de sendikacılığı daha global ~e milll ekonominin
gereklerine dönük hedeflere yöneltebilirlerdi. Bununla beraber, sendika liderleri, sendika içinde istihdam ettikleri hukukçulardan, iktisatçılardan, sosyal siyasetçilerden yararlandıkları gibi, birçok hallerde perde arkasında entellektüellerin ve politikacıların sendika90
cılık alanında önemli roller oynadıkları da bilinmektedir •
Entellektüellerin sendikaların içinde ve başında yönetici ohuak
rol almayışlarının bir sebebi de, Türk sendikacılığının, milli kurtuluş hareketlerinde fiilen yeralan ve böylece siyasi bir kütle hareketi teşkil eden Asya-Afrika sendikaları gibi politik bir mahiyet
taşımamasıdır.
Öte yandan, Türk entellektüelleri sendikalara bu
anlamda siyasi bir yön vermedikleri için, sendikacılığımızın AsyaAfrika tipi politik bir nitelik kazanmadığı da düşünülebilir. Herhalde her iki vakıa arasında birçok faktörle karışık olarak karşılıklı etki ilişkileri vardır.
1963 sonrası devrede sendikcılığmın aldığı şekil, daha çok toplu pazarlık yönü hakim A.B.D. tipi sendikacılık olduğu için işçi sı
mfından yetişmiş liderler bu karakterde bir sendika hareketinin nitelik ve fonksiyonlarına daha fazla uyar görünmektedir. Nitekim,
toplu pazarlık ve grev taktiklerinde tecrübeli bir sendikacı nesli,
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Millen bu hususa önemle işaret etmektedir. Bakınız: H. Millen,
"Turkey and India: Antipodes of Trade Union Development",
Teksir edilmiş konferans metni, 1968, s. 15.
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pek süratli bir tempoda olmasa da yetişmektedir. Ancak, son fasıl
da temas edeceğimiz aydın uzmanları kullanmadıkça mevcut sendika liderlerinin birçok bakımlardan yetersiz kaldıkları da bir gerçektir.
Aslında işçi sınıfı ve Türk sosyo-kültürel bünyesi ile ilgili olarak yukarda açıklamaya çalışdığımız birçok özellikler şüphesiz işçi
sınıfı içinden çıkan bu liderler için de geçerlidir. Onların da büyük
çoğunluğu muhafazakardır ve belki DİSK yöneticileri dışında, radikal akımlara aykırı bir tutuma sahiptirler. "Rızaya yönelmiş"
(consensus-oriented) ve otoriter bir kültürün özellikleri sendika liderlerinde de görülmekte, işverenlerin de aynı otoriter davranışlara
sahip olmaları dolayısiyle, aralarındaki münasebetler ya tamamen
saldırgan bir şekle bürünmekte yahut da sendika lideri işverenin
otoritesine tabi silik bir şahsiyet haline gelmektedir91 • İşverenle
hizmet akdi ilişkisini kesmiş profesyonel liderler daha çok birinci
gruba, amatör sendikacılar ise ikinci gruba girmektedir.

Özellikle sendikacılığın emekleme devresinde bulunduğu 19471963 arasında, kamu otoriteleri, sendikacılara baskı yapmışlar, iş
verenler de sendika liderlerini işten çıkarma gibi çeşitli yollara
başvurarak sendikalarla mücadele etmişlerdir. Halk efkarının gözünde sendikcılığı küçük düşürmek için, sendikacılar çok defa komünist olmakla suçlanmıştır • 1963'den sonra durum geniş ölçüde
değişmiş, sendikacılar toplumda itibar kazanmaya, sendikacılık da
birçok işçiye sosyal mobilite sağlayan profesyonel bir meşgale haline gelmeye başlamıştır.
92

1963' den önce çok az sendika lideri sendikalarından bir maaş
Rosen'in 1950'lerde yaptığı bir araştırmada 251 sendika

almaktaydı.

' 4Bu arada bazı sendika liderleri, işletme sevk ve idarecileriyle
olan münasebetlerinde, p"s ikol·ojik hatalar yaparak, ya daima tek
taraflı olarak meseleleri ele almakta ve problemlerin karşılıklı
demokratik bir vasat içinde münakaşasına imkan vermeyen müsamahasız bir tip haline gelmekte, yahut da çekingen ve işverene
tabi silik bir sendikacı olmaktadır." Bakınız: Tuna, "Türk Sendikacılığının Başlıca Meseleleri", op. cit., s. 18.
92 Bahir Ersoy, "İşçi Gözü İle İşçi ve İşveren Münasebetleri", "Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt 6, ss. 51 - 53.
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idarecisinin sadece 16'sı sendikadan maaş aldıklarını belirtmişlerdir 93 •
Bunların çoğunluğu o zaman iktidarda bulunan Demokrat Parti ile
ilişkileri olduğunu söylemişlerdir. Küçük şehirlerde faaliyette bulunan sendikacılar Demokrat Parti'yi, büyük şehirlerdeki sendikacıların bir kısmı da o zaman muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisini destekliyorlardı 94 • Türk sendikacılarınm bu şekilde siyasi parti sempatilerine göre bölünmeleri, sendikacılığın bütünlüğü için zararlı olmuş, bazı sendikacılar da çalıştıkları sendikaları sadece siyasi mevkllere geçmek hususunda bir vasıta olarak kullanmak yoluna gitmişler, böylece çıkarlarını temsil etmeleri gereken işçilerin
de güvenini kaybetmişlerdir. Öte yandan, gerek 1947, gerek 1963
tarihli sendikacılık yasalarında "sendika hürriyeti" prensiplerine
uygun olarak konulmuş bulunan "çok sayıda-rekabet esasına dayalı sendikacılık" kaidesi de, ekseri sendikacılar tarafından suiistimal
edilm,iş, bir sendika içinde yöneticilerle seçim yoliyle mücadele
edemeyen rakip lider adayları, hemen daima ikinci, üçüncü sendikalar kurarak işçileri parçalamak yoluna gitmişlerdir. Bu mücadele toplu pazarlığın sendikacılığa güç ve sendika liderlerine itibar
getirdiği 1963 sonrası dönemde daha da hızlanmış ve Türk-İş'in
sendikacılık bünyesini merkezileştirmek çabalarının başarısızlığa uğ
ramasının sebeplerinden biri olmuştur.
1963 sonrası devr de gerek sendikacılığın artan fonksiyonları
dolayısiyle itibar kazanması, gerek 274 No.lu kanunun sendika liderlerine tekrar seçilmedikleri takdirde eski işlerinde yeniden istihdam edilmek imkanlarını kısmen olsun sağlaması dolayısiyle, sendika liderliklerinin büyük bir kısmmm tam-mesai yapan, maaşlı,

profesyonel yön<:ticiler tarafından
işgal edildiğini görmekteyiz.
"Milli çapta faaliyet gösteren vasat bir sendika lideri, fevkalade iyi
ücret alan bir kişidir (lOOO'larda) 4.0DO ila 5.000 TL.sı ($ 440 ila
$ 550 arası) arasmda değişen maaşlar, nadir rastlanan hallerden
değildir." 9 5 Tabii, bundan daha yüksek ücretlere rastlandığı gibi,
daha düşük maaş alan birçok sendikacı da mevcut bulunmaktadır.

93
:)4
%

Rdsen, "Turkey'', Labor in Developing Economies, Walter Galenson ed., ss. 287 - 288.
ibidı., s. 288.
Millen "Turkey and India'', op. cit., s. 16.
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Ancak, sendikaların liderlik mevkilerinin cazip hale gelmesiyle oligarşik eğilimlerin çoğaldığı, özellikle ya pm merkezli eşen milli sendikalarda liderlerin dikta eğiliminin arttığı dikkati çekmektedir . .6.
cı fasılda daha ayrıntılı olarak değineceğimiz bu eğilimin Türk
stndikacılığı için birçok zararları yanısıra, özellikle genç liderlerin
yetişmesini önlemek gibi büyük bir mahzuru olmaktadır.
Bununla beraber, yabancı gözlemcilerin de
belirttiği gibi,
Tiirkiye'de "sendika lider1eri genel olarak zekl ve yeni fikirleri çabuk benimseyen kimselerdir. Bu liderler aynı zamanda ileri derecede pragmatikdirler. Bütün Türkiye'de insanın soyut (mücerret) fikirler kademesinde tartışma yapabileceği ancak bir avuç sendika lideri
mevcuttur. Bunların da çoğu, tahmin edilebileceği gibi, yeni sol
eğilimli konfederasyona, DİSK'e bağhdırlarwı.
Türk sendikalarının halihazırda siyasi partilerle olan ilişki,
leri birçok bakımlardan kendine özgü bir karakter taşımaktadır. Burada önemli olan nokta, Türkiye'de sendika liderlerinin çoğunluğu
nun uzLmca bir zaman muhafazakar olarak bilinen DP ve AP'ye
yakın olmak üzere, çeşitli partilere mensup olmuş bulunmaları ve
bu çeşitli parti bağlarının sendika faaliyetlerini etkilemiş olması
dır. Gerçekte, partizan bağ ve alakalar Türk sendikacılığında 1960
öncesi devreye kıyasi~ muhakkak ki azalmıştır. Ancak, bu bağların
sendikaların politikasında yine de belli ölçüde rol oynadıkları bilinmektedir. Bunun da liderleri ve dolayısiyle sendikaları bölücü
ve Türk sendikacılığının gelişmesine olumsuz etkilerde bulunucu
bir sonuç doğurmuş olması doğaldır. 1967'de bazı sendikaların bu
defa TİP doğrultusunda ikinci bir konfederasyon olarak DİSKi
kmmalan, yeni bir siyasi sendikacılık tipi doğurmuş ve Türk-İş'in
daha derli toplu, merkezi bir yapı kurma çabalarını geniş ölçüde
sekteye uğratmıştır.
14 Ekim 1973 seçimlerinde CHP'nin ve dolayısiyle "ortanın
solu" politikasının tahmin edilen seviyenin üstünde başarı sağla
mış bulunması, önemli
bir yenilik niteliği taşımasına
rağmen,
ortada görünür bir gelecek için sıhhatli tahminler yapabilmemizi

96

İbidl.,

s. 15.
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mümkün kılabilecek eğilimler henüz mevcut değildir. 12 Mart 1970
sjyas1 değişmelerinden sonra TİP"in kapatılmış olması, "radikal"
:ıydm çevrelerin de CHP'ye yaklaşmasına sebep olmuş, böylece
CHP bir yandan aydın 'ilerki" kesiminin sempatisini muhafaza
ederken, öte yandan da hiç olmazsa bu çalışmanın yapıldığı dönem
içjnde "radikal devrimci" kesimin geçici de olsa bağlılığını elde
ederek durumu güçlendirmiş görünmektedir. Ancak bir araştır
maya göre, "CHP'ııin ve onun bürokrat . milletvekillerinin bugünkü görünümüyle tekelleşmemiş sanayi çıkarlarının, şehir burjuvazisinin, esnaf ve sanatkarın, serbest meslekler ve memur kesimi dahil olmak üzere küçük köylülüğün bir siyasal örgütü olduğu, bürokratlarının ise bu kesimlere yandaşlığını
kanıtlamaktadır."
CHP'nin işçi kesiminden ve gecekondu semtlerinden oy almakla
birlikte ne programı, ne ideolojisi ve ne de savunduğu görüşled
açısından işçi sınıfının simgesi olamadığı belirtilmektedir. Ancak
"bütün bunlara rağmen CHP'li bürokratların sermaye ve özellikle
tekelci kesimiyle özdeşleşmi~ bir yandaşlık içinde olmadıklarını ancak küçük burjuva radikalizmi ile popülizmi arasında bocaladık
larını partinin yapısından, programmdan ve özellikle uygulanan
anketin bulgularından anlamak mümkün olmaktadır."
97

Ne var ki Türkiye'de "bürokratlar, aydınlar ve ordu mensupüçlüsünden oluşan "gelene) sel orta sınıfın değişmelerde oynadığı önemli rol hatırlanırsa işçi sorununun ele alınışında en önemli
tavizlerin yine de bu üçlüyü geniş ölçüde temsil eden CHP'den
geleceğini ileri sürmek herhalde yanlış olmaz. Türk-İş in bünyesi
içinde doğup geliş n, ancak b lirli nedenlerle henüz önemli bir
başarı gösteremeyen 12'ler hareketinin sosyal d mokrat karakteri
de, CHP'ye olan bu yakınlığın -diğer şartlar değişmediği sürecegelecekte de devam edeceğini doğrular niteliktedir 98 • Bunun gibi
işçi sınıfına özgü muhafazakarlığın kısa devrede değişip yerini raları"

97

Çölaşan,

"1973 Seçimlerinde Bürokrasi'', 12. ci Karacan ArBirincilik Kazanan Eser, Milliyet, 15 Temmuz 1974.
Alpaslan Işıklı, Sendikalar ve Siyaset, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınlarından, 1973. Türkiye'de sendikalar ve siyaset konusunda deskriptif bilgi edinmek isteyenler bu çalışmadan yararlanabilirler.

Emin

mağanı,
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dikal bir sınıf bilincine bırakacağını sanmak da herhalde gerçekçi
bir görüş olamaz.
Aşağıdaki

paragraflarda buraya kadar özetlediğimiz gelişme.
lerde aydınların rolünü değerlendirmeye çalışacağız.

3.

Türk Endüstriyel ilişkiler Sisteminin Gelişmesinde
Aydmlarm Rolü

A.

Genel Olarak :

a)

1925' e Kadar Olan Dönem

19. cu asır, Osmanlı İmparatorluğunda Batı anlamında ilk sanayileşme hareketlerinin başladığı devreyi temsil etmektedir. Bu
tarihe kadar ekonomik faaliyetlerde bulunanların büyük çoğunluğu
esnaf ve lonca teşkilatlan içinde kalmaya devam etmişlerdir. 19. cu
asırda bir yandan kapitülasyonlar çerçevesi içinde yabancı şirket
ler eliyle işletilen endüstri kolları ortaya çıkmış, bir yandan da aydınların önderliğinde batılılaşma hareketleri (yine başda orduda
ve devlet teşkilatında olma küzere) hız kazanmaya başlamıştır.
1839'u (Tanzimat'ı) takip eden yıllarda, sanayi işçilerinin hiç olmazsa büyük şehirlerimizde bir kütle niteliği kazanmaya başla
dıklarını görüyoruz. Ancak bu devrede Batılı anlamda bir işçi ve
sendika hareketi mevcut değildir 99 • Devletin aldığı ilk sosyal siyaset tedbirlerine Eğerli kömür havzası için çeşitli tarihlerde çıkarıl
mış nizamnamelerde rastlıyoruz. Havzadan çıkarılacak kömüre ihtiyaç fazla olduğundan üretimi arttırmak ve bu işkolunda çok kötü
olan iş şartlarını kısmen olsun düzeltmeye çalışmak, bu nizamnamelerin başlıca hareket noktasını teşkil etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğunda 1870 ile 1908 arası ileri derecede
canlı
ları

99

fikir hareketlerine sahne olmuştur. Ancak, bu devrin aydın
daha çok Avrupa'daki siyasal gelişmelerle ilgilenmişler, meş-

Oya Sencer, bu devirde işçiler tarafından makinelere karşı bazı
hareketlere girişildiğini belirtmekte ise de, biz bunların hem çok
sınırlı olduklarını, hem de bir esnaf hareketi niteliğinde kalıp
genellik kazanamadıklarını zannediyoruz.
Oya Sencer'in izah
tarzı için, bakınız : Sencer, op. cit., ss. 89 - 102.
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rutl idareye ve 1789 Fransız devriminin burjuva hürriyetlerine sempati duymuşlardır. "Sosyalizm"e ancak devrimci Ermeni komitelerinin önderleri arasında rastlanmakta, Jön Türkler sosyalist düşün
ceye yabancı kalmaktadırlar. Bununla beraber, Avrupa'dan gelen
fikir hareketlerinin etkisinde kalan bazı Osmanlı aydınlarında sosyalist düşünceye karşı sempatinin de yavaş yavaş doğmakta oldu100
ğunu görüyoruz • Ancak, siyasi tenkit ve muhalefetin temsilciliğini yapan Jön Türkler, sosyalist düşünceye yabancı kalmakla beraber, Avrupa'da çıkan gazete ve dergilerde emperyalizm aleyhine
yayın yapmışlardır.

Osmanlı İmparatorluğunda grev niteliği kazanan ilk işçi hareketlerine 1870'lerden sonraki yıllarda rastlıyoruz. Bu grevler (o
zamanki deyimiyle, tatil-i eşgal olayları) yabancı şirketlerce işle
tilmekte olan işyerlerinde meydana gelmişse de, bazı araştırıcıla
rm iddialarmm 101 aksine, Türk işçilerinin bu hareketlere antiemperyalist saiklerle girişmiş oldukları düşünülemez. Bizce bu hareketler ekonomik karakterlidir ve o zaman bu işyerlerinde çok kötü
olan istihdam şartlarına bir reaksiyon olarak doğmuşlardır. Yabancılara karşı duyulan kin ve düşmanlık hisleri bu grev hareketlerini
şiddetlendirmiş olabilir. Ancak, işverenler tamamen milli karakterde olsaydı bile, bu işçi hareketleri muhtemelen yine meydana gelc;cekti. Bu eğilim, bizce, 1908 İkinci Meşrutiyet hareketinden sonraki grev hareketleri için de büyük ölçüde geçerlidir. Ancak o zamanki Osmanlı aydınlarından sosyalist akımın etkisinde kalan radika11er, bu grev olaylan üzerinde işlemişler, bunların sosyalist açı
dan e debiy atını yapmışlar, sloganlarını geliştirmişlerdir . "Antiemperyalist mücad ele" bu sloganlardan biri olmak gerekir.

100

101

Nitekim, kesinlikle tesbit edilemezse de, Birinci MeşrUtiyetin ilanında , gerek bazı aydınlardaki bu ;s osyalist sempatilerin , gerek
1870'lerden sonra meydana gelen tatil-i eşgal olaylarının sınırlı
da olsa dolaylı bir etkisi olduğu düşünülebilir .
Kemal Sülker ve Oya Sencer, esas itibariyle bu iddiadadırlar .
Bakınız : Sülker, Türkiye'de İşçi Hareketleri, op. cit., ss. 6 - 7;
Sencer, op. cıit. (Eserin çeşitli bölümlerinde Türk işçi sınıfının
sosyalist bir eyleme girecek bilinçden yoksun bulunduğu belirtilmekle beraber, 'fantiemperyalist mücadele" temi sık sık işlen
miştir) .
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Osmanlı İmparatorluğunda 1880'lerden sonra işçi hareketlerine, işi bırakma olaylarına pek rastlanmıyor. Bunun geniş ölçüde
Abdülhamit' in 1908' e kadar süren istibdat yönetiminden, bu yönetimin koyduğu yasak ve tahditlerden ileri gelmiş olduğu muhakkaktır. 1908'de başlayan dernek kurma hürriyeti ile çok çeşitli fikir ve aksiyon dernekleri ve bu arada bazı sosyalist partiler kurulmuş102, bu yılın yaz aylarında ise çoğu yabancı sermayenin elinde
bulunan birçok işkollarında grev hareketleri meydana gelmiştir. Bu
hareketlerde de ana saik, bizce doktriner olmakdan çok ekonomiktir. Bunlarda sosyalist propaganda belki bir dereceye kadar etkili
olmuştur. Ancak, bu etki sınırlı kalmış, belki zaman zaman hareketin başlamasında rol oynamış, fakat hareketi teşkilatlandırma ve
işçilere sınıf bilinci kazandırma hususunda önemli bir sonuç doğur
mamıştır.

ilkin Avrupa Türkiyesi ve Batı Anadolu
Demiryolları işçileri, sonra da bu bölgelerdeki diğer ulaştırma ve
fabrika işçileri arasında grev dalgası başgösterip yayılınca, Jön
Türklerin yönetimindeki hükumet 8 Ekim 1908'de cemiyet kurma
hürriyetini tanıyan bir kanun çıkarmış olmasına rağmen, 9 Ağustos
1909'da Tatil-i Eşgal Kanunu ile kamu hizmeti sayılan işkollarında
grev ve sendikalaşma yasağını koymuştur. Böylece Batı'ya dönük
aydın da olsalar, iktidardaki elitlerin işçi hareketleri karşısında
genellikle müsamahasız bir tavır takındıkları görülmektedir.
1908 in son

aylarında

Sendikalaşma ve grev hakkının kısıtlanmadığı
işkollarında
1909'dan sonra zaman zaman grev hareketleri görülmüşse de, bunların önemsiz olduğu ve bu tarihden itibaren aydınların faaliyetlerini daha çok siyasi sosyalist partiler içinde topladıkları görülmektedir. 1908 devriminden sonra, İstanbul dan ziyade Selanik, İmpa
ratorluk içinde sosyalist faaliyetin merkezini teşkil etmiştir. Ancak,
Osmanlı İmparatorluğu içinde sosyalist akıma ilk katılanlar Ermeniler, Bulgarlar, Yahudiler ve Rumlar gibi azınlık gruplara men-

102

Türkiye'de komünist hareketlerin menşe ve gelişmelerini araş
yeni bir yabancı kaynakta, bu ve müteakip devrelerdeki
sosyalist siyasi kuruluşlar hakkında kıymetli bilgiler verilmektedir. (Bakınız: George S. Harris, The Origins of Coınm.unism
in Turkey, Hoover Institution Publications).
tıran
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sııp aydınlar olmuştur. Bu gruplar Avrupa ile daha yakından temasta oldukları ve Avrupa kültürünü ve dillerini bildikleri için, daha 1908 devriminden birkaç yıl önce milletlerarası sosyalist harekete katılmışlardı. Yüzyılın başında İkinci Enternasyonele giren
ve Türkiye'de sosyalizmin kurulmasını teşvik eden Bulgar Sosyalist
Demokrat İşçi Partisi ile Marksist bir programa sahip bulunan
ihtilalci Ermeni Dasnaktsution partisi gibi teşekküller, bu çeşit aydınların yetişmesine ve faaliyetlerine zemin
hazırlamışlardır 103 •
Bunlar Jön Türk devriminin getirdiği siyasi serbestiden faydalanarak faaliyetlerini zaman içinde arttırmışlardır. Bu aydınlardan birinin iddiasına göre, Jön Türkler sağladıkları hürriyetlerle işçilerin
teşkilatlanmasına ve bilinç kazanmasına yardımcı olmuşlardır 104 •

Sosyalist hareket Selanik'te daha çok musevller arasında ilgi
Ancak, etnik farklılıklar ve çatışmalar da hareketin yaygın ve kuvvetli bir nitelik kazanmasını engellemiştir. Bununla beraber, sosyalizm, o günkü şekliyle, Selanik'te gelişmeye başlayan
ve Türk ırkının ve geleneklerinin üstünlüğü prensibini savunan
"Türkçü" fikirleri dolaylı olarak etkilerniştir 10 :1 .
görmüştür.

Sosyalist fikirlerin Anadolu'ya kıyasla Rumeli'de kurulan sendaha fazla etkilediği anlaşılmaktadır 1 06 • 1908'den (özel

diakları

103

Özellikle "Rumeli'de kurulan sendikalar Bulgar sosyalistlerinin
etkisiyle sosyalist bir temel üzerinde yükseltilmeye çalışılmış ve
gerek Rumeli, gerekse tüm Osmanlı İmparatorluğunun işçi sorunlarından en önemlisi 'kozmopolit işçi sınıfı' ·: ;orunu, milliyet
ayrımlarının yerine sınıf bilinci konularak çözümlenmek istenmiştir." Bakınız: Sencer, op. cit., s. 206.
104 Ermeni Maradiyan'ın açıklamaları , Internationaler Sozialisten Kongress zu Kopenhagen, içinde "Türkei '' bahsi, 28 August bis
3. September, Berlin 1910, s. 19.
105 Ziya Gökalp'ın Selanik'teki çalışmalarına, buradaki sosyalistlerin önemli bir etki yaptıkları muhakkaktır. Ziya Gökalp ve arkadaşları, radikal sosyal reform kavramını sempatiyle karşıla~
mışlar , bazı ·s osyalist ve milliyetçi fikirleri bağdaştırmaya çalış 
mışlardır. Türkçü düşünürlerin sosyalist kavramlara bu şekilde
yer vermeleri, sonraları Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve Şevket
Sürayye gibi önemli aydınların Türk milliyetçiliğinden sosyalizme kaymalarını kolaylaştırmıştır.
106 "Selanik'de 1909 Mart ortalarında .Selanik' sosyal demokratların-:
dan Abraham Benoraya adlı bir Yahudi, bir sosyalist federasToker

Dereli -
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likle l912'den) sonra, Rumeli'deki sosyalist akımların, sosyalist yayınların ve sol eğilimli siyasi partilerin işçi sınıfını belirli ölçüde
etkilediği görülmektedir.
Daha sonra İmparatorluk Rumeli'deki
topraklarını

kaybedip Anadolu'ya çekilince, sosyalist aydınların
muhafazakar ve Batı ile daha az temasda olan Anadolu işçisi üzerindeki etkisi herhalde çok daha sınırlı kalmıştır. Nitekim, işçi meselesinin de Meclis-i Meb'usan'a daha çok sosyalist eğilimli azınlık
mebusları tarafından getirildiği dikkati çekmektedir 107 •
Önemli bir sosyalist sima olan Hüseyin Hilmi'nin (İştirakçi
Hilmi'nin) İştirak dergisini yayınlamaya başlamasından bir süre
ı;onra, Osmanlı Sosyalist Fırkası kurulmuştur. Kişiliği üzerinde tartışılmış bir kimse olan Hüseyin Hilmi1° , parti programına işçilere
yon

kurmuş

·9

ve

işçi

örgütlerini bu federasyon içinde toplamak
bir yayın organına da sahip olmuştur ...
1909 yılının ilk gününden başlayarak Sofya'da "Rabotniceski
Iskra" dergisi çıkmaya başlamış ve Türk işçi sınıfının haklarını
koruyan bu dergi, hareketin yayılmasında etkili olmuştur. Baş
makalesinde, amacının Makedonya ve Edirne çevresi işçilerinin
ve genel olarak Türk işçilerinin bilinçlenmesine yardımcı olmak,
onlar arasında sosyalist kıvılcımı tutuşturarak, politikacıların,
işçi , dostu maskesi altında Türk işçileri arasında yarattıkları ayrımları gidermek olduğunu bildirmek;tedir.'' Sencer,, opı, cilt.,
ss. 223 - 224.
107 Mesela, kendisini Osmanlı sosyalisti olarak tanıtan Eulgaristan
mebusu Vlahof'un Meclis - i Mebusan'daki ilgi çekici konuşması
için, bakınız : ibid., s. 234 - 236. Vlahof bu konuşmasında "bizde henüz bir işçi meselesi yoktur iddiasiyle hiçbir şey yapılma
dığını, oysa sade İstanbul ' da 'istihsaıatı azimetle' çalışan 40 binden fazla işçi oldu ğ unu belirtmekte, bunu dikkate alarak iş kanunlarının çıkarılması zamanının geldiğini, kanunlarla işçiled
koruyan devletlerin sanayide de ileri gittiklerini" söylemektedir.
108 Hüseyin Hilmi 1910'ların ve daha sonraları 1919 - 1921 döneminin en ilgi çekici siyasi tiplerinden biridir. Çeşitli kaynaklarda
Sosyalist Hilmi'nin şahsiyeti hakkında birbiriyle çelişen iddialar vardır. Bazı kaynaklara göre Hilmi, s·o syalizmi kendisine
geçim va~ıtası yapmış bir oportunisttir. Diğer bazı iddialara göre de Hilmi, sosyalizm davasını gerçekten benimsemiş, duygulu, heyecanlı bir tiptir. Cesareti ile bu davaya uzun yıllar hizmet etmiş. en tehlikeli zamanlarda bile eyleme girmekten çekinmemiştir. "Konuyla ilgilenen diğer yazarların üzerinde birleştik
leri gibi, sosyalizmi derinliğine bilmemektedir. Kültürden yokistemiş,

sayı

çıkan
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dönük bir karakter vermişse de 1910'lardan itibaren Türkiye' de sosyalist hareket baskı altına alınmaya başladığından, işçileri teşki
latlandırmak hususunda herhangi bir başarı elde edememiştir. Bunda 1909 Tatil-i Eşgal Kanunu ile sendikacılığın önemli ölçüde kösteklenmiş bulunmasının da rolü olmuştur.
1919-1923 dönemindeki işçi hareketlerinde durum biraz daha
ve bu dönemdeki grevlerde sosyalist siyasi kuruluşların
elkisi daha fazladır. Özellikle 192D'de İstanbul'da meydana gelen
bazı grevlerde Hüseyin Hilmi'nin önemli bir rol oynadığı ve bu
grevler başariyle sonuçlanınca da grevci işçilerde Sosyalist Fır
ka'ya sempatinin arttığı, işçiler arasında toplu halde üye kaydolmaların çoğaldığı belirtilmektedir. Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın bit
devamı olan Türkiye Sosyalist Fırkası 109 işgal döneminde bu çeşit
başarılar sağlamakla beraber, yabancı sermaye, işgalci kuvvetler ve
yerli hükumetin işbirliği sonucunda bu siyasi teşekkülde 192l'de
bölünme temayülleri görülmüştür. Nihayet Şubat 1922'de tramvay
işçilerinin başansızhkla sonuçlanan bir grevi Türkiye Sosyalist Fır
kasının da sahneden silinmesini kolaylaştırmıştır 110 .
Bu tarihden
sonra 1923 yılında bazı grevlere rastlanmışsa da, bunlar üzerinde
sol kuruluşların etkisi esas itibariyle kalkmıştır . Bu grev hareketlen, son derece kötü olan çalışma şartlarına karşı, kısmen işverenledeğişiktir

sundur. Ama onda bütün hayatı boyunca gözlenen özellik, bir
eylem adamı oluşudur." Bakınız: İbid., s. 238. Ayrıca şu kaynağı
bakınız: Mete Tuncay, Türkiye'de Sol Akımlar (1908 - 1925),
1967, ss. 48 - 56.
109 Türkiye Sosyalist Fırkası 20 Şubat 1919'da kurulmuştur ve gerçekte 1910'da kurulmuş olan Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın devamıdır. Başkanı Hüseyin Hilmi, yayın organı bu defa İdrak'
dir. Programında işçi sınıfının durumunun düzeltilmesi ile ilgili
hükümler mevcuttur. Programın metni ve parti hakkında daha
fazla bilgi için bakınız: Tarık Z. Tunaya, Siyasi Partiler, İstan
bul, 1952, ss. 463 - 467.
110 Sosyalist Hilmi'nin parti içinde daima tek adam olarak kalmak
istemesi, yeterli bir kadroya sahip bulunmaması, işçilerin sınıf
bilincinden mahrum oluşları, sermaye çevrelerinin bölücü hareketleri ve nihayet T.S.F.'nın diğer sol kuruluşlarla birleşmekten
her zaman kaçınmış olması bu çöküşde rol oynamıştır. Bakınız :
Sencer : op. cit., s. 278.
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rin de yabancı olmasına tepki gösteren Türk işçilerinin giriştikleri
protesto hareketleri niteliğindedir.
Türkiye Sosyalist Fırkası'nın kurulup geliştiği yıllarda İstan
bul'da ikinci bir sol kuruluş olan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist
Fırkası, sol işçi derneklerini birleştirmek ve bir sosyalist işçi federasyonu haline getirmek çabasını göstermiştir. "Teorik ve doktriner
lemel bakımından H. Hilmi'den çok üstün olan kimselerin yönettiği bu kuruluş, T.S.F.'nm elinde olan işçi hareketleriyle ilgilenmek
yerine, daha sistemli bir yoldan giderek İşçi Dernekleri'ni ele geç:;rmek istemiştir. Türkiye'de -Rumeli elden çıktıktan sonra görülen- büyük sol işçi örgütleri girişimi bu döneme rastlar."ııı Bu
partinin teşvik ve önderliğiyle Meclis-i Mebusan'a işçi milletvekilleri sokmaya çalışılmışsa da, 18 Aralık 1919 seçimlerinde bir
varlık gösterilememiştir. Bu siyasi kuruluş T.S.F.'nm aksine, milll
kurtuluş savaşı'nı ve Ankara hükumetini desteklemiş, ancak bir kütle hareketi sağlayamaması sebebiyle neticede başarısızlığa uğra
mıştır. Bu fırka ciddi ve T.S.F.'na kıyasla oldukça bilimsel bir hareket yaratmışsa da, işçilerde sınıf bilincinin yokluğu sebebiyle
tek ve birleşik bir cephe yaratmak çabaları bir sonuç vermemiştir.
Aynca, T.S.F. ile bu kuruluşun birleşememesi ve dış çevrelerin
baskısı, bu başarısızlığm sebepleri arasındadır.
Bu ve daha önceki gelişmeleri dikkate alarak durumu şöylece
özetleyebiliriz: Sosyalizm, Türkiye'de bütün entellektüel yönüne
ve çabasına rağmen, hiçbir suretle bir kitle hareketi olamamış, dolayısiyle emekçilerin, hatta azrnlık işçilerinin de iltifatını kazanamamıştır. İncelediğimiz bu dönemlerde gördüğümüz se ndikalaşma
ve grev hareketleri geniş ölçüde işçilerin kotü istihdam şartlarına
bir reaksiyonu olarak doğmuş kısmen de işçilerin milliyetçilik duyguları bu hareketleri körüklemiştir. Bu dönemde sosyalizm radikal
entellektüellerin tekelinde bir hareket olarak kalmış, sadece gör111

İbid.,

s. 278.
"Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi 22 Eylül 19ıl9'da kurulmuştur. Kurucuları arasında DT. Şefik Hüsnü ve Ethem Nejat vardır. Parti'nin kuruluşu Almanya'da tasarlanmış, daha sonra Türkiye'ye aktarılmıştır. Yayın organları Kurtuluş ve Aydın
lık dergileridir. Parti 1924 yılında kapatılmıştır."
T. Z. Tunaya, op. cit., s. 438.
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düğümüz bir-iki halde işçi sınıfının teşkilatlatma ve eyleminde kıs
men etkili olabilmiştir. Bu radikal entellektüeller, sosyalizmin teorik meseleleriyle meşgul olmuşlar, söz konusu hareketler için "antiemperyalist" ve "Marksist" sloganlar ortaya atmışlardır. Bu sloganlar olmaksızın da işçilerin o zaman çok kötü olan istihdam şart
larına bir reaksiyon olarak grev yapacakları muhakkaktı. Daha sonra Cumhuriyet devrinde ve 1925'de Takrir-i Sükun Kanunu ile bu
gibi hareketler baskı altına alınınca hem "spontane" şekilde ve
"mesleki" yönde gelişme trendi gösteren bir işçi hareketi duraklamaya uğramış, hem de radikal entellektüellerin önderliğindeki
sosyalizm hareketi ortadan kalkmıştır; doğmakta olan işçi sınıfının
bu entellektüellerin etkisinde kalan küçük bir kesimi de yeniden
geleneksel muhafazakarlığına bürünmüştür.
Dolayısiyle, gerek 1909 Tatil-i Eşgal Kanunu, gerek W23~ü
takip eden kısıtlayıcı tedbirler işçi hareketinin "mesleki" ve "siyasi" yönde gelişmesini engellerken, birtakım tayin edici faktörler
de bu hususda yine kısıtlayıcı etki yapmışlardır. Bunlardan ilki
Türk işçi sınıfının henüz yeni doğmakta oluşu dolayısiyle nicelik
(kantite) bakımından büyük bir kitle teşkil etmeyişidir. Tatil-i Eşga]
Kanunu da bunların önemli bir kısmını sendikalaşma ve grev hakkından mahrum bırakınca bu çeşit hareketlere fiilen katılabilecek
işçi sayısı geniş ölçüde azalmıştır. Nitekim (kalite) bakımından iş
çi sınıfının, büyük çoğunluğu itibariyle, sanayide yerleşik ve vasıflı
işçilerden meydana gelmeyişi ve yukarda, bugün bile devam ettiğini
belirttiğimiz bir karakteristik, " muhafazakarlık' ' ve " sınıf bilinci"
11 2
yokluğu da önemli engelleyici faktörler olmuşlardır • Bu bakım-

112

Bununla beraber, Türkiye'de ·s osyalizmin başarısını engelleyen
yegane faktörün halkın ve işçi sınıfının muhafazakarlığı olmadığını belirtmeliy~z . Elitlerin, özellikle Sovyet Rusya ile siyasi
saiklerle iyi münasebetlere giri ştiği ve Türkiye Komünist Partisi gibi teşekküllerin faaliyetlerine müsamaha edildiği Milli Kurtuluş Savaşı sırasında sosyalizmi benimsemeleri halinde, komünist bir rejimin ülkemizde kurulması kaçınılmaz olabilirdi. O
zaman islami kisve altında dahi birtakım ·s osyalist kuruluşların
ortaya çıktığını düşünürsek, milli mücadele ve onu takip eden
yılların şartları içinde, Türkiye'de kurulacak sosyalist bir dikta
rejimini islami gelenek ve müesseselerin bile önleyemeyeceği düşünülebilir. Atatürk ve etrafındaki elitler böyle bir siyasi ter-
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dan, radikal entellektüellerin önderliğindeki sosyalizm hareketine
Türk işçileri daima yabancı kalmışlardır. Hatta aydın ve ileri görüş
lü bazı işçi liderler işçileri etkilemede çok daha önemli fonksiyonlar
ifa etm.işlerdir 113 • 1908'de _başlayan hürriyet havası kısa ömürlü olmasaydı, bir de Cumhuriyet rejiminin ilk devrelerindeki sosyal ve
siyasi şartlar elverseydi, yetişmiş bir sendikacı neslinin devamı ile
Türk sendikacılığı zamanımıza kadar herhalde bir hayli gelişmiş
ola bilecekti.
Yine, bu devrede ortaya çıkan radikal entellektüeller ve bunların önderliğindeki sosyalist ve komünist partiler, gerekli şartlar
mevcut olmadığı için 11 4, nazik bir dönemde bulunulmasına rağ
men Türk toplumu için '(ideolojik uygunluğun" (consensus'un) sarsı1masına veya kaybına sebep olamamışlardır. Belki çok-partili hürriyet rejiminin devamı söz konusu olsaydı, zamanla işçi sınıfının
radikalleşmesi sonucunda toplumda ''consensus" kaybı
meydana
gelebilirdi. Ancak, Cumhuriyet rejimi ile Atatürk'ün önderliğinde
ki milliyetçi liderlerden oluşan elitler, 1925'i takip eden devrede
otoıiter yoldan yeni bir "consensus" kurmak ve bunu devam ettirmek hususunda başarı göstermişlerdir. Aşağıda belirteceğimiz gibi,
bu devreden sonra ((muhafazakar" aydınlarla ('ilerici" aydınların
Türk endüstriyel ilişkiler sistemi ile sendikacılığının teşekkül ve
gelişmesindeki rolleri ön p] ana geçmiştir.

cihi yapmamışlar ve harp sırasında siyasi gayelerle Sovyet Rusya ile flört etmelerine rağmen, Cumhuriyetin ilanından sonra
Batı'ya ve nihai durumda demokrasiye dönük bir cumhuri rejimin temellerini atmışlardır. Esasen "milliyetçi liderler" kategorisindeki elitlerin açık bir vasfı da, belli bir ideolojiye bağlı
kalmadan ülkenin şartları neyi gerektiriyorsa, ona uygun bir
kalkınma stratejisini benimsemek olmaktadır.
113 Mesela 1919' seçimlerinde tek işçi mebus olarak meclise giren ve
daha sonra Ankara BMM'de de görev alan Numan Usta'nın tutumu hakkında, bakınız : Se,.ncer, op. cit., ss. 288 - 289. Anlaşıl
dığına göre, Numan Usta bir sosyalist değildir ve memleketin düş
man istilasından kurtulmasını ve çıkarlarını korumasını varıl
ması gereken ilk hedef olarak görmekte, bunun dışında herhangi bir sosyalist slogan kullanmamaktadır. 1923'deki yeni işçi birlikleri hareketini de Numan Usta'nın yürütmesi öngörülmüştür.
114 Bu şartlar için yukarda ss. 61 - 96'ya bakınız.
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Yukarda endüstriyel ilişkiler sistemimizin özellikleri bakımın
dan hukuki çerçevesini çizdiğimiz 1923 - 1947 devresinde entellektüellerin konumuz bakımından herhangi önemli bir rollerinin söz
konusu olam,ayacağı tabiidir. 1940'lara kadar hem devletin ve iş
verenlerin, hem de işçilerin bağlandıkları yegane hedef, ülkenin
sosyal ve ekonomik alanlarda topyekun kalkınması olmuştur. Ülkenin aydın elitlerine göre Cumhuriyetten önceki işçi hareketleri
yabancılara yöneltildikleri için haklı görülebilirlerdi; ancak artık
kapitülasyonlar kaldırılmış, yabancı istismar önlenmiştir ve devlet
koruyucu çalışma mevzuatı ile işçi sınıfını zaten gözetmektedir.
1S24'de Meclis'e sevkedilen ilk İş Kanunu tasarısının gerekçesinde de "Türkiye'nin yakın bir gelecekte milll bir endüstriye kavuşa
cağı, bu endüstriyi güçlendirmek ve işçilerden azami verimi alabilmek için çeşitli iş kollarını kanunla kontrol altına almak ve serma~'e ile emek arasındaki çatışmaları önlemek gerektiği" belirtilmektedir ıı :; . Bu gaye ile henüz ilk 5 yıllık plan tatbikatının içinde, işçi
sınıfı kantitatif bakımdan önemli bir hacme varmadan, Batı'dan
esinlenilerek 1936 tarihli İş Kanunu kabul ec}ilmiş, fakat sendikacılıga izin verilmediği gibi, grev ve lokavt yasakları teyid edilerek
cebri tahkim rejiminin esasları vaz'edilmiştir. Halpern'in belirttiği
gibi, "maaşlı orta sınıf (ordu, bürokratlar, aydınlar) elitleri" işçi
teşekküllerini ve iş ihtilaflarını kendi kontrolleri altına almak eğili
rrUndedirler115. Modern Türkiye'nin elitlerini "milliyetçi liderler"
ve "ihtilalci entellektüeller" karışımı olarak gösteren Kerr ve meslekdaşlan da bu e1itlerin sanayi ihtilafları karşısındaki tutumunu
"kontrol altına almak" ve "yasaklamak" şeklinde belirtmektedirlP-r ı 1 1 .
1925'de Komünist Partisi'nin kapatılması ve liderlerinin tutuklanması, yeraltı faaliyetlerini tamamen durdurmamakla
beraber,
so ~yalist akımı kötürümleştirmişti. Sosyalist hareketten çekilen ay115
116
117

Resen, "Labor in Turkey's Economic Development'', op. cit.,
s. 207.
Halpern, op. cit., s. 70.
Clark Kerr, et. all., Industiralism and Industrial Man, Cambridge:
Harvard University Press, 1960, s. 71. Aynı zamanda ss. 216 ve
218 - 219'daki şemalara bakınız.
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dınlık yazarları 1930'da Kadro dergisi etrafında birleşip Sovyet
tecrübesini Kemalist doktrinle uzlaştırmaya çalışmışlardı. Başda
Şevket Süreyya Aydemir olmak üzere belli başlı solcu Türk aydın
ları tarafından yürütülen bu çalışmalar, bir süre Atatürk ve etrafın
daki diğer liderler tarafından tasvip görmüş ve çağdaş Türk tarihinde en etkili entellektüel denemelerden biri olmuştur. Ancak devlet önderliğindeki kalkınma dışında, Kadro yazarları işçi ve sendika
meseleleriyle herhangi bir şekilde meşgul olmamışlardır.

c)

194 7- 1963 Dönemi

Sendikacılık

konusu memleketimizde aydınlar arasında, çokpartili düzene geçtiğimiz 1946'dan sonra ve özellikle 1947 tarihli:
5018 sayılı Sendikalar Kanununun çıkması münasebetiyle tartışıl
maya başlanmıştır. Kanunla ilgili Meclis müzakerelerinden anladığımıza göre, politikacı aydınlarımıza sendikacılığı kurarken hakim bulunan düşüncelerden birisi, Batı'nm geçirdiği kötü tecrübelerden örnek alarak (aynı tecrübeleri geçirmek zorunda kalmamak
için) bu modern müesseseyi kurmak gerektiğidir • Bir söz~ü, tasarının sendika hürriyetinin bütün prensiplerini ihtiva etmekle birlikte, sendikaların gayrisiyasi (a politique) olmaları prensibini de
getirdiğini belirtmektedir. Sendikalara siyasi faaliyetlerin yasaklanmasını tasvip eden görüşler hemen bütün sözcüler tarafından tekrarlanmıştır11 9 . Bunun gibi sendikalarm herşeyden önce milll te11 8

118

11'9

Diyarbakır

mebusu Vedat Dicleli bu münasebetle yaptığı konuş
mada bu noktayı özellikle belirtmiş, Türkiye'de henüz önemli ölçüde bir işçi sınıfı mevcut olmasa dahi, Batı'da işverenlerin iş
çileri istismar etme eğilimine ülkemizde de ergeç rastlanacağı
nı, bunu önlemek için işçilere kanunlarla bazı haklar tanıma
nın gerektiğini ifade etmiştir. Bunun gibi, sözcü, bu haklar tanınmadığı takdirde, işçilerin memleket menfaatlerine aykırı, yabancı akımların tesirinde kalabileceklerini, bu teşekküller için
dernek kelimesi yerine "sendika" sözünün kullanılacağını, bu
kelimeden ürkmemek gerektiğini belirtmiştir. Bakınız: ''T.B.M.M.
Tutanak Dergisi", 47. ci Birleşim,_ 20.II.1947, ss. 296 - 297.
"Mesleke faydalı olacak teşekküllerin gayri siyasi oluşunda memleketin ve meslekin büyük menfaatinin faydasına olduğuna kaniiz (sic). Günlük iş ve dış siyasi cereyanlara filet olma veya o
siyasi cereyanların emrinde çalışan sendikaların hakiki gaye ve
menfaatlerinden inhiraf ettikleri görülmüştür. Bu itibarla, sen-
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şekküller olmaları,

Bakanlar Kurulu'nun izni olmadan milletlerarası
üye olmamaları da genellikle üzerinde anlaşılan konulardaııdır120. Müzakerelerden anlaşıldığına göre, politikacı aydın
larımıza hakim olan ana düşünce Türkiye'nin imtiyazsız, sınıfsız bir
toplum olduğu, bu sebeple sendikaların sınıf çatışmasını destekleye.cek birer müessese olarak değil, devletle ve işverenlerle işbirliği
yapıp ülkenin kalkınmasına hizmet edecek kuruluşlar olması geteşekküllere

rektiğidir.

Kanunun müzakeresi sırasında, hükumete hakim olan ana saı
kin sendikaları bir sosyal kontrol organı olarak kullanmak arzusu
olduğu da dikkati çekmektedir. Klasik Batı demokrasisini benimsemenin bir gereği olarak sendikacılığı bünyemize aktarmak lüzumu kabul edilmiş, ancak siyası faaliyetler önlenerek ve en önemlisi grev yasakları devam ettirilerek, bu teşekküllerin işçi sınıfının
devletçe kontrolünü kolaylaştıran bir araç olmaları sağlanmak istenmiştir121.

Burada dikkati çeken bir vakıa eskiden beri sosyal espri sahibi
veya sosyalist temayülü tanınan ba~ı aydınların sendikalar kanunu
tasamı aleyhinde konuşmalarıdır. Mesela, Cemil Said Barlas, böyle bir kanunun çıkarılması için vaktin daha çok erken olduğunu, bu
çeşit müesseselerin ancak tatbikat ilerledikten sonra kurulabileceğini ve bir de tasarının çok acele ve acemice hazırlandığını belirtmektedir. Daha aşağıda grev hakkı dolayısiyle girişilmiş münakaşalarda da değineceğimiz gibi, bu çeşit çelişmelere Türk sosyalistdikaları bu siyasi cereyanların dışında tutmak memleketimizin
kamu menfaatleri bakımından faydalı mütalea edilmiş ve bu prensip tasarının geçtiği her üç komisyonda tasviple karşılanmıştır."
ibid., s. 301.
120 ''Dördüncü bir prensip, gayet tabili telakki ettiğimiz ve hepimizin isabetine iştirak ettiğimiz sendikaların milli karakterleridir ... Bu hiçbir zaman dünya hadiseleri ile münasebettar olmamaya bizi götürmeyecektir. Bundan sonra temsili mahiyette, birliklerin kendi seçtikleri adamları göndermeleri kabil olacaktır.
Hiç şüphesiz Hükumetin de muvafakati alınacaktır." İbid., s. 302.
121 "Devletin nazımlığı altında sendikaları kuralım ve gerek işçi
leri, gerek işverenleri bu hakka kavuşturalım. Fakat bu derneklerin hiçbir vakit tehlikeli tandanslara kapılmasına imkan
vermeyelim." İbid., s. 297. .
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!erinde zaman zaman rastlanmaktadır. Öte yandan, konunun tartışılması sırasında DP'li bazı milletvekillerinin, muhtemelen o sıra
da DP'nin rn.uhalefette olması dolayısiyle grev hakkının lehinde
konuştukları ve hükumeti grev yasağını devam ettirmesi sebebiyle
yerdikleri dikkati çekmektedir. Nitekim, o zaman Çalışma Bakanı
olan Dr. Sadi Irmak bu konuda şu ilgi çekici cevabı vermektedir:
4'DP'li arkadaşımız tasarının heyeti mecmuasını sempati ile karşıladığını ifade ettikten sonra, tasarının başlı
ca eksiği olarak, grev yasağının devam etmekte olduğunu
belirttiler. Filhakika İş Kanunumuz grevle lokavtı menetmiş ve hatta bunların teşvikini bir suç saymıştır. Onun
için bunun münakaşa yeri daha ziyade İş Kanununun tadili vesileriyle olacaktır... Grev hakkı şüphe'siz liberal
ekonomi rejimlerinde belki yerinde bir tedbirdir ... Memleketimizde de liberal bir rejim takip etseydik, bu rejimin tabii haklarını tanımamız icap ederdi. Fakat, biz devletçi bir rejime sahibiz. Gerek CHP'nin ana prensibi, gerekse muhterem muhalifimizin programlarında da devletçilik ana prensip olarak yer tutmuş bulunuyor. Anayasamız da Devletçiliği tesbit etmiş bulunuyor. Böylece
bu görüşle grevin memnuiyetini devam ettirmekte bir hak
ve mantık vardır. Çünkü Devlet,, burada sınıflar arasında
çıkan ihtilaflarda hakem olmayı kabul etmi~ bulunuyorı22.

122

ibid., s. 303.
Bakan, tasarının acele olarak ve çok kısa zamanda hazırlan
dığı şeklindeki tenkidi reddetmekte ve çeşitli ülkelerdeki grev
hakkı ile ilgili yasaklara değinmektedir. Bu arada, Milletlerarası
Çalışma Teşkilatının da kanun koyucu üzerinde önemli bir etki
yaptığını anlıyoruz.

"Dikkate şayandır ki, beynelmilel iş teşkilatı statülerinde
sendikalar kurmak bir hak olarak tesbit edildiği halde, grevi
bir hak, bir vecibe olarak devletlere teklif etmemiştir.
Son iştirak ettiğimiz Beynelmilel !ş Bürosu vesilesiyle Amerika'ya giden arkadaşlarımızın edindikleri intiba da, bizzat Amerika'da grevlerin doğurduğu büyük hasarlar dolayısiyle, memnuiyet olmasa bile, bu silahın gittikçe daha az tahripkar bir silah olma:sına doğru teşebbüslerde bulunulduğu merkezindedir."
Bakan, bu noktada 1947 tarihli A. B. D. Taft - Hartley Kanunu
ile ilgili çalışmaları kastetmektedir.
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Öte yandan, grev hakkının lehinde konuşan milletvekilleri arao zaman muhalefet partisinde yeralan Fuat Köprülü gelmektedir. "Bugün hiçbir demokratik memleket yoktur ki, sendika
<lendiği zaman grev hakkı, amelenin elinde müdafaa vasıtası olarak kullandığı grev hakkı kabul edilmiş olmasın" diyen Köprülü,
bu hakkın şüphesiz tamamen başıboş bırakılamıyacağını, fakat grev
hakkı tanınmadığı takdirde "Sendika Kanununun hikmeti vücudu
olamayacağını, bunun sadece bir gösterişden, mantıksızlıkdan ibaret kalacağını" belirtmektedir 123 • Bununla beraber, Köprülü, sendikacılığın dar mesleki sınırlar içinde tutulmasını, diğer birçok sözcü gibi, yerinde bulmakta, bu maksatla sendika üyeliğinin sadece
heden işçilerine inhisar ettirilmesinin sendkacılığın mesleki çıkar
ları için faydalı olacağını ifade etmektedir 124 •
Görüldüğü gibi, geniş ölçüde çok-partili demokrasinin geregı
olarak, kısmen de ILO gibi milletlerarası teşekküllerin etkisiyle Türk
elitleri sendikacılığı, (çeşitli sendika hürriyetlerine de yer vererek)
bünyemize Batı'dan aynen ithal yoluna gitmişler, ancak bunu yaparken yukarda belirttiğimiz tahditleri de, "memleketimizin zaruretleri, ihtiyaçları, hukuki bünyemiz gözönünde tutulmakla beraber dünya mevzuatı da geniş ölçüde nazarı dikkate alınarak hazır
lanmıştır"1 2 ", demek suretiyle haklı göstermeye çalışmışlardır. Bahsedilen diğer ülkeler ise geniş ölçüde Faşist ülkelerle, Avustralya
ve Yeni Zelanda gibi kendilerine özgü şartları içinde cebri tahkim
sistemi uygulayan ülkelerdir.
Grev hakkı ile ilgili münakaşalar memleketimizde iki büyük
eçimin yeraldığı 1946 ile 1950 yılları arasında yapılmıştır. Böylece
gerek CHP, gerek DP grev hakkından seçim kampanyalarında bir
propaganda vasıtası olarak yararlanmaya çalışmışlardır 126 • Ancak
sında

123
124

İbid.,

ss. 305 - 306.
" Onun için bence bu kaydın bulunması da , o meslekle alakası
olmayan ve hariçten gelen birtakım politikacıların iyi veya fena
maksatla bir meslek teşekkülü içine girip o teşekkülün doğru
dan doğruya meslek menfaatine hadim olması icabeden gayelerini bozmada amil olabilir. Binaenaleyh kanunda bunun da bulunmasını biz de tamamiyle tasvib etmekteyiz." İbid., s. 306.
125 İbid., s. 304.
126 "Vaktiyle İş Kanununda grevin memnuiyetini Meclis'e getiren
arkadaşların bir kısmı karşı partide (DP'de) bulunan arkadaş
lardı." Muhiddin Baha Pars'ın sözleri, İbid., 'S. 313.
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bu devre içinde CHP grev hakkını tanımak istemediğini açıkça
belirttiği gibi, muhalefette iken grev lehind~ konuşan DP aydın
larına ve DP'nin iktidara geldiği .. eledin-''! grev hakkını tanıyaca
ğını

vaadetmesine rağmen, bu ikinci siyasi kuruluş da iktidarda bu-

lunduğu 1950'ler boyunca vaadini yerine getirmemiş, grev hakkını
tanımamıştır. Bu arada iktidarların etki ve propagandasına maruz
kalan bazı işçi gruplarının da hükumete grev hakkı istemediklerj
yolunda beyanatlar verdikleri de bilinmektedir 127 •

daha çok bağlı bulundukları siyasi
olarak grev hakkı karşısında samimi. olmayan tavırlar takınmaları, gerek işçilerin geleneksel muhafazakarlıkları içinde bu konuda önemli sayılabilecek herhangi bir
mücadeleye girişmemeleri 1946 - 1960 arası dönemin başlıca füelliğini teşkil etmektedir 128 • Bu devrede grev lehinde objektif ve bilimsel görüşler daha çok üniversite çevrelerinden, akademisyen entellektüellerden gelmiştir. Burada grev hakkı yolunda dersleri, yazıları ve hepsinden önemlisi kaleme aldığı bir eserle 129 mücadele
eden, o zaman İ.Ü. İktisat Fakültesi Doçentlerinden Dr. Orhan'nın
çalışmaları belirtilmelidir. İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat
Eııstitüsü'nde mjsafir Profesör olan Dr. Kessler'in talebesi ve asistanı olan O. Tuna, uzun yıllar hocası ile birlikte işçilerin eğitilmesi
ve bilinçlenmesi için çalışmış, 1948'de yine Profesör Kessler'in öncülüğüyle başlatılan ve talebelerle birlikte işçi ve işverenlere hitap
eden sosyal siyaset konferanslarının kesintisiz devamında etkili olmuştur. Hatta 1957'de Profesör Tuna'nın çalışma ve konferansların
dan tedirgin olan de rin Çalışma Bakanı kendisini komünistlikle
suçlamış ve konferansların iki yıl için aksamasına sebep olmuştur.
Gerek

politikacı aydınların

kuruluşların eğilimlerine bağlı

Bazı sendika temsilcilerinin beyanatı. Bakınız : Sülker, Türkiye'de İşçi Hareketleri, ss. 84 - 85.
128 Bununla beraber, 1950'de ve takip eden birkaç yılda işçilerin
dağınık ve zayıf bir şekilde de olsa bazı grev hareketlerine ve
protesto gösterilerine girişmiş olduklarını da burada zikretmeliyiz.
129 Profesör Orhan Tuna'nın grev konusundaki başlıca mücadele
eserini teşkil eden bu kitap, 1950'lerde aydın ve işçi çevrelerde
önemli tesirler yapmıştır. Bakınız: Orhan Tuna, Grev Hakkı, tş
Mücad!elelerinde Yeri ve Ehemmiyeti, İktisat Fakültesi yayın
larından, No. 57, İstanbul 1951.
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1946 - 1950 arası ile 1950-lerde özellikle grev konusundaki münakaşalar, memleketimizde bu konu ile ilgilenen aydınların tutum
ve davranışı hakkında birtakım ipuçları sağlamaktadır. Bir kere,
aydınlar kendi samimi kanaatleri heme olursa olsun, daha çok bağ
lı bulundukları veya sempatizanı oldukları siyasi partinin sözcülüğünü yapmışlar, bu konuda o partinin görüşlerini aksettirmişlerdir.
Sonra, grev ve sendikacılık aleyhinde bir tavır takınan aydınlar arasında bazı eski sosyalistlere de rastlamaktayız 130 • Bundan da, söz
konusu kişilerin sosyalizme samimiyetle inanmamış, modaya ya da
c;iyaset rüzgarlarına göre yön değiştiren kimseler oldukları sonucumı çıkarmamız gerekmektedir. Yahut da bu aydınlar, psikolojik
anlamda şahsiyet ve ideoloji yapıları bütünleşmemiş kişilerdir; bir
konuda sosyalizmin gereklerine uygun düşündükleri ve yazdıkları
halde, diğer bir konuda, hem de işçi sınıf ınm çıkarlarını ve refahını
ilgilendiren grev konusunda, tamamen iktidar elitleriyle aynı paralelde düşünüp yazmaktadırlar.

Gerçekte, 1947 yasalarına şekil veren politikacı aydınlar, esas
itibariyle bizim tipolojimizdeki "muhafazakar entellektüeller" grubuna girerler. Bazı istisnaları ve işveren çevrelerinin sözcülüğü
nü yapan temsilcileri bir yana bırakılacak olursa, Orhan Tuna ve
benzeri aydınlar ise "ilerici"
entellektüeller sıfatına uyar
görünmektedir. Bir süre öncesinin radikal entellektüelleri ise, kısmen
şekil değiştirip iktidar eliyleriyle kendilerini özdeş kılmışlardır; kıs
men de sosyalizm ve komünizmi şiddetle yasakfa,yan yasalar ve
takbih eden halk efkarı karşısında aktif herhangi bir role sahip değillerdir .

130

Nitekim, yukarda zikrettiğimiz Cemil Said Barlas'ın tutumuna
benzer şekilde, Vedat Nedim Tör'ın şu sözleri de ilgi çekicidir :
"Sosyal mesuliyetlerini müdrik devlet tipinin gittikçe mükemmelleş e n bir örneğini vermek üzere olduğumuz bir sırada, sosyal
bünyemize grev mikrobunu sanki bir matahmış gibi, sokmak istemek, içtimai irticaın en kaba ve en taze bir tecellisidir." Yeni
İstanbul, 5.3.1950.
Oysa, Vedat Nedim Tör, sosyalist Türklerin Berlin~de 1919'
da çıkardıkları bir dergide işçi sınıfının kurtuluşu için proleter
ihtilalini teşvik edici yazılar yazıyordu. Bakınız: Vedat Nedim
Tör, "Cemiyet Geliri ve Siyasi Partiler", Kurtuluş, Berlin, 1 Mayıs 1919.
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1960 - 1963 Gelişmelerinde Aydınlar

1960 siyasi değişmelerinden sonra "ilerici" aydınların yeni endüstriyel ilişkiler sistemimizin şekillenmesinde · ve gelişmesinde birine planda rolü olmuştur. Esasen daha önce de belirttiğimiz gibi,
1960 siyasi değişmeleri ordu ile işbirliği yapan aydınların, yani
maaşlı orta sınıfın önderlerinin eseridir 131 • 1963 yasalarının kabulünde birtakım iç faktörler, sendikaların ve bu arada Türk-İş'in sarfettikleri bazı çabalar rol oynamış bulunabilir. Bunun gibi, ILO,
ICFTU gibi milletlerarası kuruluşların da yaptıkları tavsiye ve tekliflerle şüphesiz önemli etkileri olmuştur. Ancak, bütün bu faktörler arasında entellektüellerin rolü küçümsenemeyecek bir mevkie
sahiptir. Bu rol önce yeni 1961 Anayasası'nın hazırlanışında ortaya
çıkmaktadır. 1950'.lerin son yıllarından itibaren aydınlar arasında
doğmaya başlayan ve 1960 değişmelerinden sonra hız kazanan bir
görüş, hür baskı gruplarının, bu arada hür sendikacılığın ve toplu
pazarlık sisteminin ve (grev hakkının) siyasi demokrasinin ayrılmaz
ve zaruri bir parçası olduğu görüşü, yeni AnayasamJzda yeralan
hür sendikacılık ve toplu pazarlık hükümlerinin nüvesini teşkil etmiştir. Anayasa'yı hazırlayan üniversite mensubu bilim adamların
dan müteşekkil bir aydınlar grubu metne hür sendikacılık, grev
ve toplu sözleşme haklarını da dercetmiş, Hükumetin ve Kurucu
Meclisin tasvibinden geçen bu haklar, halk oyuna da sunulmak
suretiyle yeni Anayasi'lmızın teminatı altına alınmış, ancak bu hakların düzenlenmesi yine Anayasa gereğince özel kanunlara bırakıl
mıştır.

Üniversite bilim adamlarından teşkil olunan Anayasa Komisyonu grev ve toplu sözleşme haklarım düzenlerken, bu haklar, karş1sında lokavt hakkına sosyal bri hak olarak yer ermemiştir. Gerek
bu husus, gerek Anayasa'daki grev tanımı ilerici bir görüşün ifade-

131

Burada konumuzun sınırlarını aşacagı ıçın 1960 siyasi değişme
leri ile Milli Birlik Komitesi dönemindeki diğer entellektüel gelişmeleri incelemiyoruz. Bu dönemin güzel bir tahlili için şu
araştırmaya bakınız: Walter F. Weiker, The Turkish Revoiution,
Aspects of Military Politics, Washington, D.C.; The Brookings.
Institution, 1963.
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sidir •• Komisyon "işçilerin iktisadi durumlarını kommak veya
düzeltmek gayesiyle grev yapabilecekleri" görüşünü benimsemek
suretiyle, sadece menfaat uyuşmazlıkları için değil, toplu sözleş
menin veya yasaların işverence ihlali halinde doğabilecek hak
uyuşmazlıkları için de grev · yapılabileceği prensibini kabul etrniş
tjr. Böylece daha sonra 275 No.lu kanunda hak uyuşmazlıkları için
de grev hakkının tanzimi için gerekli Anayasa teminatı sağlanmıştır.
Komisyon böylece grev ve sendika kavramlarında, ünlü Fabian sos~
yalistleri Webb'lerin klasik tanımlarını benimsemiş görünmektem,
bunun da grev hakkının kapsamı bakımından önemli sonuçları doğ
maktadır. Ancak, siyasi gayeli grevleri yasaklamak eğilimi hakim
bulunduğundan, grev hakkı gerek Anayasa'da 13 4, gerek 1963 mevzuatında "mesleki gaye", "iktisadi ve sosyal durum" açısından tan 1mlanmış tır.
13 2

132

Üniversitede teşkil olunan komisyonun hemen bütün üyeleri,
"ilerici" aydın tiplerdi. Özellikle Başkan Profesör Sıddık Sami
Onar, bir hayli ilerici ve reformist görüşlere sahip bulunuyordu.
Komisyon söz konusu maddeleri hazırlarken, bu alandaki ihtisas sahiplerinin, bu arada İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü Profesörü Orhan Tuna'nın fikrine başvurmuştur. Lokavt
hakkının s·osyal bir hak olarak benimsenmemesinde bu çeşit uzmanların fikrine başvurmanın önemli etkisi olmuştur.
1958 Fransız Anayasası gibi birçok modern Anayasalar bu
vasfiyle grev hakkını teminat altına almışlar, yasaklamamakla
beraber lokavt hakkından hiç bahsetmemişlerdir. Bunun tek istisnası Federal Almanya'da Hessen Land'ı Anayasasıdır. Bu Anayasa lokavt hakkını sadece zikretmemekle kalmamış, ayrıca ya-

133

Sidney ve Beatrice Webb, sendikayı ''ücretlilerin istihdam şart
larını korumak veya düzeltmek gayesiyle kurdukları devamlı
bir birlik (dernek)" şeklinde tanımlamaktadırlar. Bakınız: Sidney ve Beatrice Webb, The History of Trade Unionism, Landon,
New York: Longmans, Green, 1894, s. 1.
196·1 Anayasa:sının sendika hürriyeti ve grev hakkı ile ilgili hükümleri şunlardır: Mad. 46 - Çalışanlar ve işverenler, önceden
izin almaksızın , sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara
serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler.
İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir.
Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işle
yişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.
Mad. 47 - İşçiler, işverenlerle olan münasebetlerinde, iktisa-

saklamıştır.

134
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1961 Anayasası'nın kabulü ile 1963 mevzuatının çıkışı arasında
geçen zamanda gerek parlamento içinde, gerek parlamento dışında
aydınların yine önemli roller oynadıklarını görüyoruz. Bir kere yarn]ara esas teşkil etmek üzere Çalışma Bakanlığı çeşitli projeler hazırlamış135, bu arada Türk-İş'in hazırladığı tasarıda grev hakkını
mümkün olduğu oranda geniş tutmağa çalıştığı, işverenlerin ise Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği kanaliyle
hazırladıkları mukabil proede grev yapılamayacak alanları geniş
tutmak suretiyle grev hakkını sınırlamaya gayret ettikleri görülmüş
tür. Bu arada Profesör Orhan Tuna ve Asistanı Dr. Metin Kutal
136
müştereken Grev Hakkı başlıklı bir eser yayınlamışlar , bu eserde hem meseleyi mukayeseli metodla münakaşa ederek tatbikatçı
lara yararlı olmuşlar, hem de çeşitli projelerde grev hakkının ele
alınışını tahlil ve ve tenkit ederek parlamento üyelerine çalışmala
rında ışık tutmuşlardır. Tuna ve Kutal, bu eserde grevle ilgili meseleleri oldukça ileri bir görüşle ele almışlar, işveıenlerce teklif
edilen grev yasaklarından makul olmayanlara gerekçeleriyle işaret
ederek grevin kapsam ve alanının nihai tayininde etkili olmuşlar
dır137 .. Bunun gibi, çeşitli projelerde yapılan grev tanımlarında mevcut "iktisadi ve sosyal şartları korumak" şıkkının mevcut olmayışı
nı tenkit ederek, tasarıya söz konusu şartları düzeltmek yanısıra ,
korumak şıkkının da eklenmesi gerektiğini belirtmiş]er ve gerçekten Anayasa'nın tanımına da uygun biçimde 275 No.lu kanunun
17.ci maddesinde grev tanımının bu şekilde yapılmasında etkili olmuşlardır138.

di ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amaciyle top1u sözleşme ve grev haklarına sahiptirler.
'
Grev hakkının kullanılması ve isthmaları ve işverenlerin
hakları kanunla düzenlenir.
Görüldüğü gibi, işçilerin işverenlerle olan münasebetleri temel alındığından, siyasi grevler tarifin dışında kalmaktadır.
135 Bunlar için, bakınız: Beyaz Kitap, Çalışma Bakanlığı, Ankara,
1961.
136 Orhan Tuna ve Metin Kutal, Grev Hakkı, Başlıca Meseleleri ve
Memleketimiz Balpınından Tanzimi, İktisat Fakültesi yayınla
rından, No. 131, İstanbul 1962.
137 Bakınız : ibid., ss. 112 - 118.
138 O zaman, 1963 yasaları için teşkil olunan meclis komisyonunda
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274 ve 275 sayılı yasaların esasları, 1960'dan önce, CHP Araş
Bürosunda hazırlanmıştır. 275 sayılı yasa için, CHP'nin yapmış olduğu hazırlık, Milli Birlik Hükumetinde Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi İçtimai İktisat Kürsüsü Profesörü Cahit
Talas'ın Çalışma Bakanlığı sırasında yapmış olduğu çalışmayla birleştirilmiş ve her iki hazırlık da bazı hakların genişletilmesi bakı
mından, Bülent Ecevit'in 1962 ve 1963'deki Çalışma Bakanlığı sı
rasında daha ileri götürülmüştür. Kanun tasarılarının işçi-işveren
ve devlet temsilcileri arasında tartışılmasmı öngören 3.cü Çalışma
Meclisi de bu bakımdan etkili olmuştur. Üniversite mensupları da
3.cü Çalışma Meclisi'ne gözlemci olarak katılmışlar, toplantılarda
resmi bir rolleri olmamasına rağmen işçileri ve devlet temsilcilerini
birçok meselelerde aydınlatarak "ilerici" fonksiyonlarını ifa etmiş
lerdir. Öte yandan, işverenler de "muhafazakar aydın" kategorisine sokabileceğimiz bazı üniversite mensuplarının çeşitli tavsiye ve
tekliflerinden şüphesiz faydalanmışlardır.
tırma

1963 yasalarının çıkmasına öncülük eden aydınların daha çok
CHP'de toplandığını görüyoruz. Bu bakımdan o zaman koalisyon
hükumetinde bakanlıklar paylaşılırken Çalışma Bakanlığının Bülent
Ecevit gibi CHP'nin "ilerici" bir entellektüeline verilmesi Türk
eııdüstriyel ilişkiler sisteminin geleceği için olumlu sonuçlar doğu
ran bir olay olmuştur. Ecevit bizce Türkiye'de yeniliklere önderlik
eden geleneksel orta sınıfın (maaşlı orta smıfın) değişen koşullara
göre tipik bir örneğini teşkil etmektedir. Ancak, öteki partilerden
de bu yasaları destekleyenler çıkmıştır. Gerçekte parti bağları, bu
bakımdan kesin anlamda tayin edici bir rol oynamamışlardır. Mesela, Ali Ş. Ağanoğlu CHP'ye mensup bulunmakla beraber, "memleket kalkınmasına olumsuz etki yapar" görüşünden hareketle söz
konusu tasarıların aleyhinde bir tavır takınmıştır . Bu arada işveren
ler Parlamento'da AP'ye ve kısmen de CHP'ye mensup temsilcileriyle kanunları engellemeye çalışm1şlarsa da, Türk-İş'in baskı rolünü başariyle ifa etmesi, gelecek seçimlerde kanunlara olumsuz oy
veren mebuslar hakkında aleyhde propaganda yapacağını belirtüye bulunan Orhan Apaydın ' ın (YTP) ifadesi, (özel mülakat).
Tuna ve Kutal'ın bu eseri o zaman Parlamentodaki ilgililere dağıtılmış ve yasaların çıkışı sırasında milletvekilleri üzerinde bu
yoldan bir etki yapmaya çalışılmıştı.
Toker Dereli -

22

338

TÜRKİYE'DE AYDINLAR ve

İŞÇİ

HAREKETi

mesi bu engelleme teşebbüslerini etkisiz bırakmış, AP milletvekilleri
genellikle daha ilerici olarak bilinen CHP'ye kıyasla dahi tasarılar
karşısında daha olumlu bir tavır takınmak zorunda kalmışlardır 139 •

1963 mevzuatının çıkışı sırasında iktidardaki elitlerin (özellikle işverenlerin) bu modern yasalara meclisdeki sözcüleri kanaliyle
muhalefeti olmuştur. Ancak, söz konusu hakların özü Anayasa'da
esasen yeraldığı ve dolayısiyle kanunların çıkmasına zaruri nazarla
bakıldığı için, bu muhalefet daha çok zımni bir nitelik almıştır.
1960',ı takip eden aylarda meydana gelen bazı olaylar ve özellikle
Kavel grevi de işverenlerin bu tutumunu doğrular mahiyettedir.
Ayrıca lokavt hakkının grev hakkına paralel bir hak olarak kanuna dahil edilmesi ve grev yasaklarının çoğaltılması ile ilgili teşebbüsler de, işverenlere yakın "muhafazakar aydınlar" tarafından
desteklenmiş, işverenlerin parlamentodaki temsilcileri tarafından
dile getirilmiştir.
Burada şöyle bir soru akla gelmektedir: Acaba, 1960 siyasi demeydana gelmeyip, CHP normal seçim yoliyle iktidara
gelseydi, toplu sözleşme ve grev yasalarınt teklif edip parlamentodan geçirir miydi? CHP Türk devrim tarilıinde birçok reformların
öncülüğünü yapmış ise de, böyle bir soruya derhal olumlu bir cevap veremiyoruz. "Ortanın Solu" hareketinden önce CHP'nin bünyesinde işverenler ve toprak sahibi aristokrasi gibi ileri ölçüde tutucu unsurlara da yerverişi, CHP aydınlarından gelebilecek böyle
bir teklifin herhalde geniş ölçüde engellenmesine sebep olabilecekti. Ancak, daha sonraları durum herhalde önemli nisbette değiş
mişti ve Türki e İşçi Partisi ile CHP birçok sosyal reformların
şampiyonluğunu yapar duruma ge1mişlerdi 1 4 0 •
ğişmeleri

"Türk İşçisi Yeni Bir Yolun Başında ' ', Yön, Cilt 2,
No. 70, Nisan 1963, s. 4.
,
140 "İşçilerin devlet sektöründe yönetime ve kara katılması düşün
cesi, tamamiyle CHP'nin yönetici kadrosundan gelmiş ve 440
sayılı kanunun ilgili hükümlerini meydana getirmiştir. Fakat,
henüz bu konuda işçilerden, hatta sendikalardan gelen bir bas k ı
olmadığı için, bugünkü iktidar, bu kanuni hakların uygulanmasını rahatlıkla önleyebilmektedir. Oysa, yalnız sosyal adalet bakımından değil, geniş devlet kesiminin iktidarlar elinde bir siyasal baskı aracı olmasını önlemek ve devlet sektörünün daha
verimli işlemesini sağlamak bakımından da, bu hakların en ge-

139

Bakınız:
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1963 yasalarını düzenleyen aydın çevreler, daha önce bahsetbir davranışa başvurarak yabancı model sistemlerden genellikle taklit yoluna gitmişlerdir. Bununla beraber, tek bir
Batı ülkesinin sistemini ithal etmek değil, çeşitli model sistemlerden
değişik aksiyon biçimlerini benimsemek yolu tercih edilmiştir 141 •
Yasakoyucunun aynı zamanda siyasi bağlar ve temas sıklığı dolayısiyle A.B.D. sisteminin de geniş ölçüde etkisinde kaldığı anlaşıl
maktadır. Mesela, A.B.D.'de 1947 tarihli Taft-Hartley Kanununun
Başkana milli sağlık ve güvenliği tehdit eden grevleri 80 güne kadar erteleme yetkisini veren 206. cı maddesi, sendikalarla siyasi
partiler arasında mall yardımlaşmayı yasaklayan 304. cü maddesi,
bazı kamu görevlilerinin grev yapmasını yasaklayan 305. ci maddesi, Türk yasaları tarafından hemen aynen benimsenmiştir. Bu çeşit benzerlikler daha da çoğaltılabilir.
Ancak bu "tasarıların hazırlanışında, demokratik çalışma haklarınm mümkün olduğu kadar geniş olması gerektiği, yarım haklarrn, aşamalı olarak hak tanımanın, huzursuzlukları arttırmaktan
başka sonuç vermeyeceği düşüncesi hakim olmuştur. Başka ülkelerin yasalarından yararlanılmış, fakat, yasaları kadar tecrübeleri de
gözönünde tutulmuştur. Türkiye'nin özel şartlarına ise öncelikle yer
verilmek istenmiştir." •

tiğimiz yaygın

142

niş

ölçüde uygulanmasını zaruri goruyorum.
Son CHP hükumetinin hazırladığı tüzük ve yönetmelik uygulansa idi, yönetime katılma atelye seviyesinden başlayarak
bütün işyerini kapsayacaktı." (Bülent Ecevit'in ifadesi, özel.
mülakat).
141 "Gerçekten bazı memleketler ve bu arada mesela Türkiye belirli bir sistem üzerinde karar kılmak yerine, çeşitli model sistemler karşısında eklektik bir seçim yolunu tercih etmişlerdir. Bu
memleketler, kendi endüstriyel ilişkiler sistemlerini tesis veya
tadil ederlerken, müessiriyet ve intibak kabiliyeti mülahazalariyle ve muhtemelen de dış siyaset ve ideoloji bağları dolayısiy
le çeşitli model sistemlerin münferit unsurlarını kendi bünyelerine aktarmışlardır." Bakınız: John F. Windmuler, "Model Sınai
Münasebetler Sistemleri", Inıd.u....~rial Relations Rese;arch Association, Proceedings of the Sixteenth Annual Meeting, Boston,
Massachusetts, December 27 - 28, 1963'den çeviren Toker Dereli,
İktisat Fakii(ltesi M.ecmu.asıı, Cilt 25, No. 1 - 2t'd.en ayrı bası,
ss. 16 - 17.
142 Bülent Ecevit'in ifadesi, özel mülakat.
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Bu noktayı doğrulamak gayesiyle belki birçok örnek arasından
ikisi üzerinde durabiliriz. Bunlardan birincisi grev kırıcılığının yasaklanması ile ilgili hükümdür. "İşveren, kanuni bir grevin veya loavtın süresi içinde, hizmet akidlerinden doğan hak ve borçları askıda kalmış olan işçilerin yerine hiçbir suretle daimi veya geçici
olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz." Biz, tetkik
edebildiğimiz kadarı, çeşitli Batı kanunlarında grev kırıcılıgını böyle açıkça yasaklayan herhangi bir hükme rastlamadık 143 • Bu konuda
hkrine başvurduğumuz, o zaman Çalışma Bakam olan ve 1963 Yasalarının çıkmasmda etkili bir rol oynayan Ecevit, bu hükme esas
teşkil eden gerekçeyi şu şekilde açıklamıştır:
Toplu sözleşme ve grev haklarını öteden beri yasalarla tanımış olan demokratik sanayi ülkelerinde genellikle işsizlik sorunu ya hiç yoktur, ya da çok azdır. Onun
için iş.çiler haklarını daha kolaylıkla koruyabilmektedirler.
Bizdeki işsiz bolluğu ise, toplu sözleşme ve grev hakları
nı etki'.5iz kılabilecek ölçüdedir. Grev yapan işçilerin yerine, daha düşük ücretle çalışacak işçileri derhal bulmak
mümkündür. Bu hakları Batı'daki kadar etkili kılabilmek
için, Batı'nın yasalarından daha ileri ölçüde işçiyi koruyucu hükümler getirmek gerekli idi.
Toplu sözleşme ve grevle ilgili bazı öyle haklar vardır
ki, bunlar sanayileşmiş demokratik ülkelerde, kanuni hak
olmasa bile fiili hak durumuna gelmiştir. Örneğin, grev
kırıcılığı yapılması işçibr tarafından genellikle fiilen ön -·
lenir. Bu fiili önleme teşebbüsleri de bazen sert çatışma 
lara, hatta kanlı olaylara yol açabilir. Türkiye'de böyle
fiili teşebbüs ve durumlara ihtiyaç bırakılmamak istendi. Böyle fiilli teş ebbüs v e durumlar olursa, yeni çalışma
düzenine alışmamış ve demokrasisi henüz kökleşmemi ş
olan toplumumuzun aşırı kaygıya kapılacağı ve yeni ça lışma düzenine karşı toplumda tepkiler uyanacağı düşü 
nüldü14<l.
143

tatb ikatında , o da mahkeme içtihatlariyle belirbir prensibe rastlamaktayız : Bir grev, işverenin
haksız fiili (unfair labor practice) sonucunda meydana gelmi ş
bulunuyorsa, bu grev sırasında işveren grevci işçilerin yerine
başka işçi istihdam edemez. Bakınız : Gordon F. Bloom ve Herbert R. Northrup, Economics of Laıbor Relations (fourth edition),
Homewood, Ill. : Richard D. Irwin, Inc., s. 278.
Bülent Ecevifin ifadesi, özel mülakat.

Sadece A .B.D.
lenmiş

144

şöyle
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Yine yukarda belirttiğimiz gibi, birçok batı ülkesinde hak uyuş
için grev ve lokavt hakkı fiilen veya kanunla yasaklan145
dığı halde , memleketimizde, bu hak, belirli prosedürlere uymak
kaydiyle kabul edilrniştir 146 • Bunu izah ederken, Ecevit şu hususları özellikle belirtmektedir: "Memleketimizde iş mahkemeleri az
sayıdadır ve yeterince ihtisaslaşmamıştır . Ayrıca, bu mahkemeler
çok yavaş işlemektedir. Bu yavaşlıktan yararlanan bazı işverenler,
yasalarla veya toplu sözleşmelerle sağlanan hakları işçilerden kolaylıkla esirgeyebilirlerdi. Onun için toplu sözleşmelerle veya yasalarla sağlanan hakların çiğnenmesi durumunda da grev hakkı tamaşlıkları

nınmıştır."ı47.

Meclis müzakerelerinin birçok safhalarında söylenenlerden şöy
le bir eğilim çıkarmamız mümkündür. Türk entellektüelleri (özellikle burada politikacı aydınlar) dalına en mükemmeli bulmak ve
onu bünyemize aktarmak iddia veya eğilimindedirler. Hatta henüz
dış memleketlerde bile bulunmayan birtakım ilerici hükümlerin
benimsendiği belirtilmektedir. Çalışma Bakanı olan Bülent Ecevit'in
Meclis'de sarfettiği şu sözler bu bakımdan ilgi çekicidir.
Şimdi, tasarıda; işçi haklarını kıs1cı

hükümler, toplu
ve grev hakkının özünü zedeleyici hükümler,
başka demokratik memleketlerdeki ölçülere aykırı hükümler bulunması şöyle dursun, bir iftihar verile's i gibi
görmemeniz ricası ile şunu belirtmek hakkımdır ki, zannederim, başka pek az memleketin mevzuatında rastlanabilecek, hatta bazı memleketlerde hiç rastlanamayacak
ileri hükümler bu kanunda yer almıştır 148 •
sözleşme

"Kanunlarda buna cevaz olan hallerde de ekseri şıklarda toplu
iş sözleşmeleriyle bu hak fiilen ortadan kaldırılmıştır, kullanılma
maktadır. Bunun yerine kullanılan yol, hatta normal olarak mahkemeye gitmekten ziyade, evvelden toplu iş sözleşmeleriyle tesbit edilmiş olan özel tahkim usullerine müracaat etmektir. Komisyonumuzun hak ihtilaflarında değişik prosedürlere uymak
şartiyle, grev ve lokavt imkanını açık tutmasının sebebi nedir.
Bunu raporumuzda tafsilen izah ediyoruz." Geçici Komisyon sözcüsü Coşkun Kırca'nın (İstanbul) ifade'si, Meclis Görüşmeleri,
Türk Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatı, Hazırlayanlar : Erdal Egemen, Mehmet Odabaş, Ankara, s. 19'5.
146· Yukarda ss. 294 - 296'ya bakınız.
147 Bülent Ecevit'in ifadesi, özel mülakat.
148 Bakınız : Türk Toplu is Sözleşmesi Mevzuatı, op. cit., s. 125.
145
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Görüldüğü gibi, bu kanunları hazırlayan entellektüeller, memleketimizin şartlarını (işsizlik, işverenlerin hasmane davranışları, iş
mahkemelerinin yetersizliği gibi) belli ölçüde de olsa dikkate almış
lardır. Şüphesiz, bu dikkate rağmen, "strüktürel muhtevanın" kompleks değişkenlerini tüm olarak kontrol etmek ya da sonradan ortaya çıkabilecek gelişmelerin (intervening factors) varlığını hesaba
katmak imkanı, her zaman mevcut olmadığından, yine de sistem
için "önceden tahmin edilemeyen" bazı olumsuz fonksiyonların doğ
ması muhtemeldir. Bu çeşit aksamaların kısmen mahkeme içtihatlariyle, kısmen de yasalarda yapılacak tadillerle giderilmesi, doğal bir
yoldur. Ancak, bugüne kadarki uygulamada yargı organları aynı
konularda çok çelişik kararlar vererek bu alandaki yetersizliklerini
göstermişlerdir. Yasalardaki aksamaların giderilmesi için girişilmiş
teşebbüsler ise, maalesef "ilerici" ve cesaret verici değildir. Değişiklik teklifleri daha çok, muhafazakar AP iktidarının işbaşında olduğu devrede işverenlerden ve onlara yakın "muhafazakar" aydın
lardan gelmiştir. Üzerinde çok tartışılmış bir tadil teklifi hak uyuş
mazlıkları için grev hakkını kaldırıp, bu çeşit uyuşmazlıkların hukuld nitelik taşımaları dolayısiyle iş mahkemelerinde çözülmelerini
öngören projedir 149 • Sistem işverenlerce iyice benimsenmeden, iş
mahkemeleri yeterli hale getirilmeden ve özel tahkim sistemi geliş
nıeden yapılacak böyle bir değişiklik ise, sistemin sıhhati için aksaklıklar doğuracaktır. Bir müessese, yerine aynı gizli ve açık fonksiyonları ifa edecek başka alternatif müessese ve mekanizmalar ikame edilmeden ortadan kaldırılacak olursa, çeşitli "olumsuz fonksiyonların" doğması muhakkaktır . Türk-İş temsilcisi işçi milletvekillerinin de desteklediği 1317 sayılı tadil ise, sendikalarda "çokluk"
prensibi, işyeri s endikalarının işyeri seviyesinde sözleşme yapmak
imkanı gibi sendika hürriyetinin özü sayılabilecek başlıca esasları
ortadan kaldıracak bir nitelik taşımıştır. Ancak yukarda belirttiği
miz şekilde Anayasa Mahkemesi 1317 sayılı tadil yasasının sendika özgürlüğünü zedeler gördüğü belirli maddelerini iptal etmiştir 150 .

149

Bu proje hakkında yukarda zikredilen çalışmamızda etraflı bilgi
mevcuttur. Dereli, op cit., ss. 144 - 147, 175 - 176, 191 - 192,
233 - 234.
Türk- İş'in "sendika hürriyeti'' prensiplerini zedelemeden, organik şekilde bünyesi içinde bir merkezileşme sağlayamaması üze1•

150
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Gerçekte, burjuva demokrasisinde yasaların toplumdaki iktidar
münasebetlerine göre belirlendiği, siyası gücü üstün olan grubun
kendi lehine olan tadilleri elde etmesinin demokratik oyun kaidelerinin doğal bir gereği olduğu düşünülebilir. Ancak "ilerici" Türk
entellektüelleri sistemin bütünü ve sendikacılığın kendi çıkarları için
de zararlı olabilecek bu çeşit teşebbüslere karşı tarihl kontrol ve
engelleme fonksiyonlarım yine ifa edip I.317 sayılı yasanın sendika
.. zgürlüğüne aykırı düşen hükümlerinin iptalinde etkili olmuşlar
dır. Gerçekten kanunun çıkışından iptaline kadarki devrede üniversite çevrelerinin ve diğer bazı aydınların sözlü beyan ve çeşitli
yazılariyle, sözkonusu iptal işlemi için gerekli fikir ortamını hazır
ladıkları bir gerçektir.
Buraya kadar belirttiklerimizi özetleyip
sendikalarla ilişkilerini tahlile çalışab~liriz:

aydınların

rolünü ve

1947'den bu yana gelişmesinde, bazı pokendi kendisini yetiştirmiş bazı aydın sendikacı
ların belirli ölçüde rolü olmuştur . Yeni hakların elde edilmesinde
1960'dan önce cesaretle mücadele eden bazı akademisyenlerin de
önemli hizmetleri görülmüştür. Kurucu Meclis'de yeni Anayasa'nın
hazırlanışına katılan akademisyenlerin de 1960 sonrası gelişmede
küçümsenemeyecek etkileri olmuştur.
Türk

sendikacılığının

litikacı aydılarla,

Bu önder gruplar, genellikle kütleden gelen itişin daha önünde
Bu da Türkiye için doğal bir durumdu. 1908'de başla
yan sendikacılık hareketimiz tarihl sebeplerle kesildiği için, sanayileşme hareketimiz yeni olduğu ve köyden şehre sürekli göçlerle
beslenirken işçilerimiz genellikle köy ilişkilerini de sürdürdükleri
için, işçi sınıfı muhafazakar olduğu ve yerleşmiş, kökleşmiş bir işçi
sınıf mm tabandan gelen itişi henüz oluşamadığı için, sendikacılı
ğımızın gelişmesinde aydınlarla belirli bazı önder grupların rolü
daima birinci planda gelmiştir.
g·tmişlerdir.

rine, sendikaların sayısını bu çeşit mevzuat tadillerine giderek,
kanun yoliyle azaltmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Bunun ise,
sendika demokrasisi ve sendika hürriyeti bakımından büyük
mahzurlar doğurup oligarşik temayülleri şiddetlendireceği muhakkaktır. Esasen belli ölçüde mevcut bulunan bu oligarşik temayüllere son fasılda temas edeceğiz.
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· de,

1963 Yasalarının çıkmasında rol oynayan en önemli faktörler
tesirlerle karışık olarak, şunlardı:

birtakım dış

siyasi demokrasinin işleyemeyeceği ve topluma ya1946 - 1000 dönemindeki tecrübelerle anlaşılmış
tı. Siyasi demokrasinin sağlam sosyal dayanaklara kavuşturulmas1
gerekli görülüyordu. Bu görüş, şüphesiz geniş ölçüde "ilerici" ay-

1.

Yalnız

rarlı olamayacağı

dınlar arasında gelişmiştir.

2. Demokratik bir rejimde sanayileşme hareketi ilerledikçe
ilemokratik çalışma düzenini kurmak gerekli olacaktı. Bu konudak·
gecikmeler, toplumda gerilim ve bunalımı arttırabilir ve zaten tam
rayına oturmamış demokrasimizi tehlikeye düşürebilirdi. Bu görü~
de şüphesiz belli ölçüde "ilerici" entellektüeller tarafından geliş
tirilmiştir.

3. Sanayileşme hareketiyle ve ekonomik gelişmeyle birlikte
sosyal adalet ve güvenlik tedbirleri de alınmazsa, sanayileşme ve
gelişme, toplumdaki adaletsizlikleri ve dengesizlikleri arttırır ve aşı
rı sınıflaşmalara ve sert sınıf çatışmalarına yol açabilirdi. Zamanın
da alınacak tedbirlerle bunların önlenmesi düşünülmüştür. Bu görüşün de kısmen "ilerici", kısmen de "muhafazakar" aydınlar arasında gelişmiş olması muhtemeldir. Sırf işverenlere kalsa, kendileri
içjn bir emniyet supabı olarak çıkarılan bu yasaları, herhalde daha
uzun bir zaman engellemek yoluna gideceklerdi.
B.

Sendikacıların Aydınlara Karşı

Tutumu :

Yeni endüstriyel ilişkiler sistemimizin gelişmesinde ve işçilerin
sermaye karşısında haklarının korunmasında belirtilen
ölçüde
önemli payı olan aydınlarla sendikacılar arasındaki ilişkiler ise, ilgi
çekici bir trend izlemektedir. 1963'den önceki dönemde büyük
bir çoğunluğu amatör olan sendikacılarla yukarda çeşitli örneklerini vermeye çalıştığımız "ilerici'' aydınlar arasındaki ilişkiler son
derece dostane ve yakındı. Sendikalar bu devrede henüz ileri haklara kavuşmamışlardır, mali bakımdan zayıfdırlar, sendikaların liderlik mevkileri cazip hale gelmemiştir. Sendikacılar "kendilerinden feyiz aldıkları hocalarla" işbirliği yapmakta, yukarda belirttiğimiz gibi onlardan ileri bir yardım ve destek görmektedirler. An-
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cak, 1963'ten sonra yeni yasaların getirdiği imkanlarla, sendikalara
karşı kamu politikasının ve işveren davranışlarının değişmeye başla
masiyle sendikalar kuvvetlenmiş ve sendika liderleri profesyonel
gelir cazibesi fazla ve en yüksek devlet makamlariyle temas imkam
sağlar bir hale gelmişlerdir. Bu safhadan itibaren, her iki grubun birbirine karşı davranışlarının değişmekte olduğunu görüyoruz. D.aha
önce Iürk-İş'in bu seviyeye gelmesi için çalışmış bilim adamlariyle
bazı genç aydınlar, Konfederasyonun birçok meseleler ve haksızlık
lar karşısında susması, "partiler-üstü politika"nın beklenilen sonuçları vermemesi ya da sendika liderlerinin dikta ve suiistimal yoluna gitmeleri gibi hallerde geleneksel tenkit görevlerini yapmaya devam etmişlerdir. Ancak, bu entellektüel tenkitler Türk-İş'i ve daha
birçok kuruluşu tenkitleri değerlendirip kendi kendilerine çekidüzen vermek yerine, bilim adamlarından uzaklaşmaya sevketmiştir .
Bu yabancılaşmanın sebeplerinden biri de, herhalde sendikacıların
statüsünde meydana gelen ani yükselme olmak gerekir. Belki statüsü ve prestiji çok kısa zamanda yükselen birçok sendikacı, 1960'dan önceki durumlarını, hatta işçilik yıllarını bilen bilim adanılan
karşısında bir çeşit eziklik ve sıkıntı duymuşlar, çeşitli komplekslerden kurtulmak için de "hocalar"la temasları kesmek yolunu seçmişlerdir. Bilim adamlarının onlara hata ve kusurlarını belirtirken
bazen geçmiş durum ve statülerini hatırlatır nitelikte bazı davranış
larda bulunmaları da, bu yabancılaşma sürecini herhalde hızlan
dırmıştır. Bu sonuç, açık tenkidin bütün dostluk ve işbirliği bağları
nı koparma eğilimi gösterebildiği "rızaya yönelmiş" (consensusorien ted) bir kültürel özelliğin belirtilerinden biri olmaktadır •
151

151

Bu konuda verilebilecek en tipik örneklerden birisi, 7. ci Türk !ş Genel Kurulunda idarecilerin ve özellikle o zamanki Genel
Sekreter Halil Tunç'un Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Cahit Talas'a yaptığı hücumlardır . Profesör Talas ' ın daha önceki yıllarda Türk sendikalarının hiçbir siya-si partiye bağlanmayıp partilerdışı bir politika izlemeleri gerektiğini
savunmasına karşılık , şimdi bu görüşlerini değiştirmesi ve Türk İş 'in partiler üstü politikasını tenkit etmesi, sadece toplu pazarlığın yeterli olmayıp Türkiye gibi bir ülkede sendikaların belli
bir parti ile ilişki kurup siyasi aksiyona girişmeleri gerektiğini
savunması, Türk - İş yetkililerinin sert tepkisiyle karşılaşmıştır.
Bu tepkiye hem Türk - İş 7. ci Genel Kurulu Çalışma Raporları'-
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Bazı "radikal" aydınların 1967'de Türk-İş'e rakip solcu
bir
konfederasyon olarak kurulan DİSK'le ilişkiler kurmaları da, Türkİş"in ve Türk-İş'e bağlı birçok sendikaların sözkonusu aydınlara
cephe almalarına sebep olmuştur. Ancak, bu açıklamalara bakarak
sendikacılarımızın aydınlarla hiç işbirliği yapmadıkları sonucuna
da varmamak gerekir. Türk-İş ve bu konfederasyona üye sendikalarla işbirliği yapan aydınları iki kategoriye ayırabiliriz. Birinci kategori Türk-İş'in politikasını tasvip eden ve onu her türlü tenkitten
kaçınan "muhafazakar aydın" tiplerdir. İkinci kategoriyi ise, Türkİş' e herhangi bir şekilde bağlı olmamakla beraber, işbirliği talep
edildiğinde ilgili sendikalara yardıma çalışan ancak, belki daha uzlaştırıcı ve objektif olmaya çalışan bir tutumla ve gerektiğinde ,
Türk sendikacılığının "ideal"den sapan yönlerini eleştirmekten kaçınmayan tiplerdir. Esasen böyle yapılmayıp da, sert ve açık tenkide geçildiği takdirde, aydının sendikacılığı etkilemesi ve sendikacıları eğitme fonksiyonu imkansız hale gelrn.e ktedir.

1963 ·sonrası dönemde hemen bütün sendikalarımızın en çok
işbirliği yapıp yararlandıkları kimseler hukukçular olmaktadır, ki;
bu eğilimi de doğal karşılamak gerekir. Sendikacılık ve toplu pazarlıkla ilgili yasa ve kaidelerin artmasının ilk belirli sonucu, her memlekette, sendikaların istihdam ettiği hukukçuların sayısındaki yükseliş olmaktadır 152 • Öte yandan, 1963 öncesi dönemde sendikacılıkla
hiç meşgul olmamış, bu alanda hiçbir idealist çalışma göstermemiş
birçok hukukçu ya da iktisatçının, şimdi sırf gelir cazibesinin yüksekliği sebebiyle sendikalara müşavir olarak hizmet etmek istemeleri ise, ilgi çekici bir gelişmedir. Şüphesiz bu gelişmeyi piyasa kanunları çerçevesinde doğal karşılamak gerekir. Asıl ilgi çekici ve

nda (Ankara, 15 Nh;an 1968) yer verilmiş (bakınız: ss. 60- 73) ,
hem de Genel Sekreter Halil Tunç, Genel Kurulun kapanış konuşmasında aynı konuyu uzun uzadıya münakaşa etmiştir . Bakınız : Türk - .İş, 7. ci Genel Kurul Çalışmaları, Ankara, Türk İş Yayınları, No. 62, s. 142. Talas'ın siyasi sendika faaliyetlerini
savunan görüşleri için mesela bakınız: "Sendikacılığımız", Cumhuriyet, 9, 10 Temmuz 1969.
152 Bu hususta mesela, bakınız: Lloyd C. Reynolds, Labor Eco11ıomics and Labor Relations, (Fourth Edition), New Jersey :
Prentice - Hall, !ne., 1964, s. 137.
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biraz da hayret uyandırıcı olay, sendikacılarımızın 1963 öncesi dönemde sendikaların bugünkü duruma gelmeleri için büyük bir idealle mücadele etmiş aydınların hizmetlerini tamamen inkar etmeleridir. Hatta Türk-İş'e bağlı bir sendikacı, bilim adamlarının ve
üniversitelerin Türk sendikacılığının bugünkü duruma gelmesinde
hiçbir hizmet ve rolleri olmadığını söyleyecek kadar ileri gitmiş
tİr15~. Oys·a, Türk toplumunun aydınlar, özellikle üniversite mensupları hakkında genel olarak olumlu ve yüksek değer yargıları vardır.
Yukardaki iddia, toplumun bu
yargılariyle çelişme halindedir.
Gerçeklere pek uymayan bu iddia belki bir çeşit psikolojik kendi
kendini savunma (self-defense) mekanizmasının sonucu olabilir. Neticede, bir anlamda "rollerin tersine çevrilmesi" (reversal of roles)
durumu ortaya çıkmaktadır.
Buna rağm.en 1960'ların sonlariyle -diğer şartlarda bir değiş
me olmadığı sürece- 1970'lerde sendikacıların da aydınlarla işbir
liği halinde işçi ve sendika hakları için mücadele etme eğilimi
kendisini hissettirmektedir. CHP'den milletvekili seçilen sendikacılara ilk defa 1969 seçimlerinde rastlamaktayız. Bu seçimde aynı
zamanda grubunda en fazla sendikacı milletvekili toplayan part]
CHP olmuştur. Bu gelişme ile o tarihte CHP'de Ecevit önderliğin
de başarısını ispatlamaya başlayan "ortanın solu" hareketi arasında
bir ilişki kurulabilir.
Bunun gibi DİSK'e mensup bir sendikacı olan TİP milletvekili
Rıza Kuas da 1970'de Meclis'e sunduğu 275 no.lu yasa ile ilgili deği153

hareketinin bütün sorumluluğu ve şerefi, yalnız Türk
aitir. Eğer eksiklik, aksaklık ve hedefine ulaş
makta gecikme varsa, elbette ki, bunun sorumlusu başta iktidar lar olmak üzere tarafsız bilim müesseseleri olacaktır . " Bakınız:
Sedat Ağralı, Günümüze Kadar Belgelerle Türk Sendikacılığı,
İstanbul, 1967, s. 67.
"İşçi hareketlerinin bugünkü seviyeye varmasındaki şeref
yalnız işçilere ve onların liderlerine aittir. Ancak işçiler bir güç
halini alıp her türlü eksik ve aksak teşkilatlanmalarına rağmen
kamuoyunda ciddi kuruluşlar olarak kabul edilmelerinden sonra birç·ok ilim adamı, yazar, politikacı, işçi hamisi olma fırsatını
kollamıştır. Ama Türk sendikacılığı bu devreleri çok gerilerde
bırakmış , yalnız kendine ve gücüne inanan varlık haline gelmiş
tir.''' İbidı., s. 134.
"Türk

işçi

sendikacılarına
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şiklik tasarısında İl Hakem Kurullarına üniversite öğretim üyelerinin

de girmesini sağlamak ve Yüksek Hakem Kurulundaki üniversite
üyelerinin sayısını arttırmak öngörmüştür. Bunlar sendikacılarla aydın-akademisyen yaklaşmasının belirtileri olarak görülebilir. Türk-İş içinde doğup gelişen ve "sosyal demokrat" bir giri~im olan 12'ler hareketi de, kanımızca sendikacılarla "ilerici" aydınlar arasında işbirliğini kolaylaştıracak uygun bir ortam yaratabilecektir.
öğretim

Türk endüstriyel ilişkiler sisteminin ve sendikacılığının bugünkü demokratik seviyeye erişmesinde birinci planda rol oynayan ajanlar arasında aydınlar gelmektedir. Esasen Türkiye'nin batılılaşma
hareketleri tarihi ve toplumun bu faslın başında izaha çalıştığımız
tayin edici faktörleri dikkate alınırsa, bunun aksi yönde bir gelişim
esasen tasavvur edilemezdi. "Aydınların ve onların öncülüğüyle
kendi kendisini yetiştirmiş bazı aydın işçilerin önderliği olmaksızın
Türk işçi hareketi bugünkü gücünden çok daha gerilerde olurdu"
demek herhalde aşırı ve mübalağalı bir görüş olmayacaktır. İşçi
sınıfının daha bilinçli ve kalabalık bir kütle hareketi yarattığı 19. cu
ve 20. ci yüzyıl Avrupa ve Amerika'smda aydınların işçi hareketlerindeki rolüne kıyasla, Türk aydınlarının rolü muhakkak ki çok daha
önemli olmuştur.
C.

DİSK Hareketi ve Türk Endüstriyel İlişkiler Sistemi İçinde
"İdeolojik

Uygunluk'' (Consensus) Meselesi:

1960'a kadarki devrede ve 1963 yasalarının hazırlanışında ve
kabulünde Türkiye'de "ilerici" entellektüellerin rolü ön
planda
gelmektedir. 1961 Anayasası'nın getirdiği yeni burjuva hürriyetleri,
memleketlerimizde "radikal" entellektüellerin tekrar sahneye çık
malarını kolaylaştırmJş ve takip eden yıllarda sol akım bir haylJ
kuvvetlenmiştir. 1967'de belirli gelişmeler sonucunda kurulan ikinci önemli konfederasyon DİSK, Türk sendikacılık sahnesine yeni
bir siyası aksiyon çeşidi getirmiş, böylece toplu pazarlığın geliş
mesiyle 1963'den sonra önemini kaybeden "siyası manevra" faaliyetlerinin yerine, görünüşte Kuzey Avrupa-İngiliz tipi bir siyas]
sendikacılığı savunan yeni bir "siyasi" sendikacılık geçirilmek istenmiştir.
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DİSK'in mahiyetini ve Türk endüstriyel ilişkiler sistemi içinde
"consensus" (ideolojik uygunluk) bakımından taşıdığı önemi anla·
yabilmek için, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP'in) doğuşunu ve rolüne
özetlememiz gerekir. TİP, işçi haklarmın parlamentoda da savunulması gerektiğine inanan birkaç sendika lideri tarafından 13 Şu
bat 196l'de kurulmuş, fakat özellikle başlangıçta önemli bir varlık
gösterememiştir.

Kendi aralarında uzun süre liderle yönetim, kollektif
yönetim tartışmaları yapan TİP kurucuları aydın bir yöneticiden ve gerçek bir liderden yoksun bulundukları için,
birçok işçiler partiye üye ve tanınmış sendikacılar Parti
kurucusu ve yöneticisi olduğu halde beklenen gelişme görülmemiştir. TİP'e yakınlık göstermeyen Türkiye Sosyalist Partisi de yalnız okumuş - yazmışlardan ibaret bir
kuruluş biçiminde kaldığı için o da başka nedenlerle gelişememiştir154.

Daha sonra TSP, TİP'le birleşmeyi kabul etmiş, iki teşekkül
1962'de TİP'in çatısı altında birleşmiştir. Bu tarihlerde Türk-İş ve
çevresindeki sendikacılar, işçileri Parlamento'da temsil edecek bir
Çalışanlar Partisi kurmak üzere teşebbüse geçmişlerdir. TİP kuru155
cusu sendikacılar bunu "işçilerin
parçalanmasının önlenmesi"
için engellemeye çalışmışlar, bu teşebbüsün TİP i genişletmek ve
güçlendirmek hedefine yöneltilmesine çalışmışlardır. TİP yetkilileri Ankara'da bu yeni kuruluşu önlemede başarı sağlayamayınca
"parti yürütmenin sendika yürütme olmadığı gerçeğini tecrübe ile
denemiş olarak Partiye lider arama konusunu ele almışlardır." Bu
arada liderliğe davet edilen isimler arasında "ilerici", hatta "muhafazakar" eğilimli bazı bi1im adamlarına bile rastlamaktayız. Ayn'
husus, Çalışanlar Partisi kurma teşebbüsünde üzerinde durulan ay·
dm isimler için de geçerlidir.
Bu isimler üzerinde durulması TİP'in lik kuruluşun
da görev alanların işçi konulariyle ilgilenen herkesi iyi
niyetle gördüklerini, onların so'syal V€ ekonomik felfefelerinde belli bir ayırım yapmaya gerek duymadıklarını
154
155

Sülker, Türkiye'de İşçi Hareketleri, s. 71.
İbid., s. 72.
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da anlatmıştır. TİP yöneticileri kendilerine aydınlardan
bir lider seçmek ihtiyacını kesin olarak duyunca çeşifü
müzakerelerden sonra Doçent Mahmet Ali Aybar üzerinde karar kılmışlardırts6.

Bunu takip eden safhalarda TİP içinde aydın hakimiyetinin
arttığını ve kuruluşun "radikal" entellektüellerin yönetiminde radikal bir reform programını, CHP'nin "ortanın solu" programına kı
yasla çok daha solda bir programı benimsediğini görüyoruz. TİP
tüzüğünde, parti yönetim organlarında % 51 aydın, % 49 işçi bulundurulması öngörülmüştür. Buna rağmen, 1965 seçimlerinde Meclise giren 15 TİP milletvekilinden 12'si aydın, 3'ü sendikacıdır. Bt
oranın sosyalizmin teorik yönü bakımından çeşitli problemler doğurduğuna sosyalist neşriyatta temas edilmiştir • Çeşitli düşünürler
TİP'in yönetim kurullarına aydınlarla eşit oranda sendikacı seçilmesinin hatalı olduğunu, kol emekçileri ile kafa emekçileri ve köylüler
arasında sun'i bir ayırım yapıldığını , sendikacıların emekçi kütlelerin tümünü temsil kabiliyetinden yoksun bulunduğunu, aydınlara
daha fazla öncelik verilmesi ve "işçi sınıfının öncülüğü" kavramının
"tüm fikir ve kol emekçilerinin öncülüğü" tarzında anlaşılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir 159 ." Aslında burjuva aydınlarının sosyalizme bağlandıktan sonra, işçi partileri içindeki sendikacı unsurlardan
çok daha radikal olma eğilimine. 3.cü fasılda işaret etmiştik.
157

158

Bir Çalışanlar Partisi kurulması fikri kısa zamanda unutulmuş .
Türk-İş bunu takiben "partiler-üstü" politika sloganını benimseyerek
TİP'e cephe almıştır. Bunda belirli bir partiye bağlı olmanın Türk
işçi hareketine zarar vereceği, Türk-İş'de bütün partileri temsil eden

156
157

158

159

İbid.,

s. 74.
Muvaffak Şeref, 4-'Sosyalizm Tartışmaları, Metod ve
Teori Meselemiz", Yön, Yıl 5, Sayı 179, 2 Eylül 1966, ss. 10 - 11.
İsmet Sungurbey, "TİP Parti Tüzük ve Programının Gerektirdiği
Partiyi Geliştirici Politikayı İzlemelidir", Yön, Yıl 5, Sayı 178,
26 Ağustos 1966·, s. 10.
Muvaffak Şeref, ibid., ss. 10 - 11. "Parti organlarına ·s eçileceklerin yarısının işçilerden gelmesi zorunluğu , aslında çoğunluğu
sosyalizmden habersiz oportünist ve bürokratik küçük burjuvalar olan sendika yöneticilerine değerli unsurların feda edilmesi
pahasına, haksız imtiyazlar tanınmasına yol açmıştır."
Bakınız:
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sendikacılar yeraldığı

için bir partiye · bağlanılması halinde Konfederasyon'un parçalanabileceği görüşü hakim olmuş, bunun yerine partilere çeşitli yollarla baskı yapılarak "partiler-üstü" bir politika izlenmesi uygun görülmüştür. Gerektiğinde, TİP hariç olmak üzere, bütün partilerle işbirliği yapılması prensibi kabul edilmiştir.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(DİSK)
TİP'e bağlı sendikacılar tarafından 13 Şubat 1967 tarihinde kurulmuştur. İktidarın 1965 seçimlerinde AP'ye geçmesinden sonra Türkİş, TİP' e yakın sendikacıların ağır tenkitlerine maruz kalmış, bt
sendikacılar

ve birçok "ilerici" aydın Konfederasyonun hükumetin
işçi aleyhdarı uygulamalarına karşı sesini yükseltem~diğini, AP hükumetine birçok tavizler verdiğini öne sürmüşlerdir 160 • Türk-İş'in
"partiler-üstü" politikasının uygulamada tamamen iktidardaki partiye boyun eğme şekline dönüştüğü birçok çevrelerce tekrarlanmıştır .
TİP çevreleri Türk işçi sınıfının kurtuluşunun ancak işçilerin siyasi
teşkilatlanması kanaliyle gerçekleştirilebileceğini id~a etmişlerdir :
onlara göre toplu pazarlık ve grev hakkı gibi sun'i metodlar bu amaç
için yetersizdir ve "tamamen bir burjuva yutturmacasıdır." TİP
Türk-İş'i kontrol altına almak çabaları başarısızlıkla sonuçlanınca ,
partinin Malatya Kongresinde, kendilerine bağlı ya da yakın yöneticilerine talimat vererek, kanunen TİP' e organik bağlarla bağlan
ması mümkün olmamakla beraber, uygulamada çok muhtemelen
İşçi Partisinin organı olarak çalışacak yeni bir işçi konfederasyonu
kurmalarını istemiştir.
Böylece,
Türkiye'de kanuni yasaklara
rağmen, bu defa radikal entellektüellerin işçi hareketine nüflızt
ile yeni bir "siyasi sendikacılık" nev'i doğmuştur .
Bununla beraber, b azı çevreler ve özellikle Türk-İş yetkilileri
DİSK'in kuruluşunu sadece ideolojik görüş farklarına bağlamamak
eğilimindedirler. Türk-İş liderlerine göre, DİSK'in ikinci bir konfederasyon olarak

kuruluşu

birkaç lider heveslisinin Türk sendika-

160 Mesela, Engin Ünsal bu konu ile ilgili olarak şöyle diyordu :
"Türk - İş'in 'işçi haklarının sendikalar tarafından alına
mayacağı, aksine hükumetler tarafından verileceği düşüncesine '
yanlış olarak inanması, Türk - İ!lin tavizkar bir kimliğe bürünmesine yol açmıştır."' Milliyet, 17 Ocak 196·7.
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cılığında iktidar sahibi olmak arzusundan ileri gelmektedir 161 • Öt e

yandan, 1966 içinde meydana gelen ve Türk sendikacılığında önemli
yankılar uyandıran Paşabahçe grevinde bazı sendikaların davranı
şına karşı Türk-İş'in uyguladığı disiplin tedbirleri de, DİSK'in sol
temayüllü ikinci bir konfederasyon olarak kurulmasına yol açan somut olaylardan biri olmuştur 162 •
Kuruluşundan bu yana DİSK faaliyetlerinin büyük bir kısm1
siyasi propagandaya yönelmiştir TİP'le bu partinin devamı süresince en azından gayriresmi bağlara sahip olan ve kendisini Türk
sendikacılığının reformcu kanadı olarak nitelendiren DİSK, TİP'in
esas itibariyle Marksist tonlar taşıyan sloganlarını geniş ölçüde kullanmış, çoğunluğu işverenleri ve toprak sahiplerini temsil eden AP
hakimiyetindeki bir parlamentonun işçi haklannı koruyamayacağı
nı, bunun için işçi sımfının bütün çalışanlarla birlikte parlamentoda siyasi temsilinin ve köklü reformların şart olduğunu belirtmiştir.
DİSK, Türk-İş'in Amerikan tipi toplu pazarlığa dayanan bir sendikacılık modelini benimsemesini, bu arada AID kanaliyle, A.B.D .
hükumetinden aldığı yardımlarla ayakta durabilişini ve nihayet
uygulamada iktidarlara taviz vermekten başka bir işe yaramayan
"partiler-üstü politika" prensibi sert bir dille sık sık tenkit etmiştir.

161

Nitekim, daha önce Hür - İş ve Dayanışma Konseyi adlariyle iki
konfederasyon kurma teşebbüsü tamamen kişisel kırgınlıklar ve
liderlik ihtirasından ileri gelmişlerdi; ancak hiçbir fikri temele
dayanmadıkları için bu teşekküller yaşamak ve gelişmek imka-

162

Maden -

nını bulamamışlardır.
iş

yöneticileri ikinci bir konfederasyon kurmak ve po-

litikasını tasvip etmedikleri Türk - İş'le mücadele etmek kararını
aldıkları sıralarda, Türk - İş'in, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikasında başlayan

grevi, bu işkolunda işkolu seviyesinde yapılmı§
yürürlükte olduğu gerekçesiyle takbih etmesi ve:
Paşabahçe grevini destekleyen ·s endikalara karşı zecri tedbirlere
başvurması bazı reaksiyonlara yol açmıştır. Maden - İş, Lastik İş, Gıda - İş, ve Basın - İş söz konusu grevi desteklemiş, Türk - İ§
sanayi sulhüne zarar verdikleri gerekçesiyle bu dört sendikaya
karşı ceza vermek yoluna gidince, söz konusu sendikaların bağ
lılığını kaybetmiş ve onları bir anda karşısında bulmuştur. Türk
Maden - İş'in (Zonguldak) bu dört sendikaya katılmasiyle DİSK
kurulmuştur. Daha ·s onra başka bazı sendikalar da DİSK'e iltihak etmişlerdir.
bir

sözleşmenin
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Bu arada TİP'in bünyesindeki aydınlar arasında fikir çatışma
rijid ve hiçbir taviz kabul etmeyen bir Marksizm'in önderliğini yapan aydınlarla, daha yumuşak bir sosyalist devlet ve
daha demokratik reformların temsilciliğini yapan Başkan Mehmet
Ali Aybar grubu arasındaki mücadele Partiyi bir hayli yıpratmış
tır. Bu mücadele DİSK saflarında da etkisini göstermiş, ancak DİSK
liderlerinin işçi sınıfına özgü tipik muhafazakarlıkla, daha yumuşak ve mutedil görüşü savunan TİP başkanını destekledikleri görülmüştür16:' . Ancak, Parti liderinin mücadeleden başarılı çıkması ihtimalinin de, işçi liderlerinin böyle bir tavır takınmalarında rolü olmuş bulunabilir.
ları olmuş,

Bütün propaganda ve çabalara rağmen, DİSK hareketi Türkiye' de beklenen ölçüde başarılı oiamamıştır. Bu başarısızlığın sebeplerinin başında, TİP gibi sosyalist teşekküllerin Türkiye'de başarısızlığına yolaçan faktörler gelmektedir. Hareket, esas itibariyle
liderler kademesinde ve üst kademeyi teşkil eden işçiler arasında
benimsenmiş, kütleler, işçi sınıfının "tabanı" TİP'i ve DİSK'i ideolojik alanda desteklememiştir. Türk-İş'in bazı işçi çevrelerinde hayalkırıklığı yaratmasına rağmen dahi, bu çeşit bir siyası sendikacı
lık için gerekli şartlar mevcut olmadığı için DİSK hareketi beklenen
ölçüde başarılı olamamıştır. Sınıf bilincinin yokluğu, işçi sınıfının
muhafazakarlılığı, ve kütlelerin kendilerini herhangi bir solcu grup
ya da siyası kuruluşla özdeşleştirmekten çekinmeleri gibi birtakım
tayinedici faktörler 164, DİSK hareketinin başarı kazanmasını önle163

TİP

içindeki bu mücadeleler ve Disk yöneticilerinin tutumu için
Ant, 29 Ekim 1968, No. 99, 10 Aralık 1968, No. 102, 31
Aralık 1968, N o. 105.
1960'dan sonra artan sosyalist eğilimli yayınlarda, Türk işçi sı
nıfının muhafazakarlığı zımnen veya açıkça reddedilmekte, kanuni ve idari engeller kaktığı takdirde işçilerin mesleki ve siyasi
teşkilatlanmasının hızla gelişebildiği belirtilmektedir. Meseıa Behice Boran'm Türk.iye ve Sosyalizm Sorwdan, Kemal Sülker'in
Türkiye'de işçi Hareketleri isimli eserlerinde bu görüş geliştiril
mektedir. Biz ise, çeşitli sebeplerle bu görüşün gerçeğe ve geçmişteki olaylara pek uymadığını kabul ediyor ve söz konusu
"radikal" aydınların daha çok TİP tüzüğünü doğrulamak ve TİP
hareketini tabandan gelen bir olay olarak yorumlamak gayesiyle
bu temi işlediklerini zannediyoruz.
bakınız:

164

Toker

Dereli -

23
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yen sebeplerin en önemlilerindendir. Ayrıca, işçinin siyasi alanda
sadakatini kazanmak için, liderler işyerinde ona ekonomik bazı
menfaatler sağlamak zorundadırlar; oysa DİSK liderleri özellikle
başlangıçta enerjilerini daha çok siyasi alana teksif ettiklerinden
toplu pazarlıkta bazen diğer sendikalar oranında muvaffak olamamışlardır. Bunun gibi, başta Türk-İş olmak üzere bazı rakip teşek
küllerin yıpratıcı propaganda ve faaliyetleri de DİSK'in gelişmesini
engellemiş, öte yandan iktidar partisi gerek TİP'e, gerek DİSK'e
karşı zaman zaman hasmane bir politika izlemiştir. Bazı çevrelerin
üzerinde durdukları gibi, DİSK'in liderlik kademesindeki dikta
eğilimlerini~ ve şahsi otorite arzularının organizasyonun başarısı
amacına kıyasla ön planda tutulması da, bu ikinci konfederasyonun
güçlenmesini engellemiş olabilir. Bununla beraber, Türk-İş'e nazaran küçük bir kuvvet olarak da kalsa, DİSK muhtemelen yaşaya
cak ve önemli fonksiyonlar ifa edecektir. Gerek TİP, gerek DİSK,
kendileri daha radikal bir ideolojinin sözcülüğünü yapmış olsalar
da, nihayet Türkiye'de demokratik sosyalizmi, CHP'nin "ortanın
solu'' politikasını ve hatta Türk-İş içindeki sosyal demokrasi (12'ler)
hareketini önemli ölçüde etkilemişlerdir.
Burada özellikle "radikal entellektüeller"in Türkiye'dek~ gibi
nisb1 olarak muhafazakar bir işçi sınıfı karşısında oldukça dezavantajlı ve işçi sınıflarının daha bilinçli ve reforma dönük bulunduğu
diğer ülkeler entellektüellerine kıyasla daha güç ve elverişsiz şart
lar altında faaliyette bulunmak zorunda oluşları dikkati çekmektedir.
Bu gelişmeleri "ideolojik uygunluk-consensus" açısından değerlendirmeye çalışırsak şöyle bir sonuca varabiliriz :
Morris'in
belirttiği gibi, sadece bir sosyalist partinin ve onun sempatizam
küçük bir işçi hareketinin mevcudiyeti, bir memlekette "consensus" kaybmı gerektirmez. Kaldı ki, Clark Kerr'in belirttiği gibi, endüstriyel ilişkiler sisteminin ilk teşekkül yıllarında ona aşılanan
felsefe; sonradan şartlarda değişme olsa bile, belli bir direnme ve
kendi kendini idame eğilimi göstermektedir. Gerek Türk sosyal
yapısının karakteristikleri sonucu, gerek başda A.B.D. olmak üzere,
toplu pazarlığı ön planda tutan bazı Batı endüstriyel ilişkiler sistemlerinin yardım ve etkileri sonucunda 165, Türkiye'de ağırlık mer165

"Türk

sendikacılığının gelişimini

incelerken

geniş

bir hacme va-
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kezi toplu pazarlık olan bir sistem yerleşmektedir. Ancak, yalnızca
toplu pazarlığın uzun devrede Türk işçi sınıfının problemlerini çözmede yararlı olamayacağı ve sendikaların siyasi aksiyona da girmeleri gerektiği, bazı aydın çevrelerce belirtilmeye başlanmıştır 166 • İş-

ran Amerikan tesirini ve nakdi yardımlarını da hesaba katmak
gerekir. AID V"' ondan önceki kuruluşlar, Türk sendikacılığmın
1950'lerin ortalarından bu yana olan gelişmesinde büyük meblağlar harcayarak etkili olmaya çalışmışlardır. Hatta Menderes'in diktatörlük - benzeri idaresi sırasında AID işçi eğitimi programının dünyada bu maksatla girişilen programların en büyüklerinden biri oluşu bir paradoks olarak ortaya çıkmaktadır ...
AlD'nın İşçi Bölümü, Konfederasyon'un öğretim programını desteklerken Amerikalı öğretmenler de temin etmiş ve dolayısiyle
sisteme Amerikan tecrübesiyle ilgili bir hayli unsur pompalanmıştır ... Amerikan yardım programı şimdi bütün taraflar için siyasi bir aleyhde propaganda vasıtası yapılmaya başlanmıştır.
Yardımın ana gayesi toplumda plüralizmin gerekli unsurların
dan birini yaratmak idiyse, bunda başarı sağlanmıştır. AID mali yardımları yakında kesilecektir. Bu safhada, tesirimizin ne
olduğunu, sendikaların çoğunluğunun onlara gösterilen yolu izleyip izleyemeyeceklerini anlayacağız. Benim intibam, taktik, teknik ve hatta felsefe şeklinde verdiğimiz birçok şeyin - kısmen
değişik şekilde de olsa sadece Türk - İş'in değil, fakat ilk tecrübelerini mesleM (ücrete yönelmiş) sendikacılıkta edinen DİSK
üyelerinin politikalarını dahi etkilemeye devam edeceği yönündedir."
Bakınız : Millen Eruca H., (1967'de A.B.D. Ankara Büyükelçiliği İşçi Ataşesi), "Antipodes of Trade Union Development?"
op. cit., ss. 22 - 24. Washington'da bir uzmanlar grubuna verilmiş
bu konferansın teksir edilmiş metni tarafımızca özel olarak elde
edilmiştir . Konferansın metni kısmen değişik şekilde şu makalede de yayınlanm_ştır : Bruce H. Millen, "Factions of the Turkish Labor Movement Differ Over Political Roles", Monthly Labor Review, U.S. Dept. ·of Labor, June 196'9
166 İlerici aydın çevrelerde, sadece Amerikan tipi toplu pazarlığın
işçi sınıfını uzun devrede tatmin edemeyeceği, toplu pazarlık yanısıra siyasi aksiyona da girişilmesinin gerekli olduğu görüşü yaygınlaşmaktadır. Ecevit bu fikirde olduğu gibi, sendikalarda çalı
şan birçok aydın uzman da aşağıdakine benzer görüşler ileri
sürmüşlerdir :
"Her ekonomik, ·s osyal veya mesleki fonksiyonun, siyasal
yönü de vardır. Hele demokratik rejimde, gereken ölçüde siya1
•
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verenlerin davranışları kısmen ekonominin imkanlarının sınırlı oluşu dolayısiyl~, kısmen işçilerle daha fazla otorite paylaşmaya yanaşmamaları sebebiyle sertleşmekte, öte yandan işçilerin daima
cömert bir işveren olarak görmeye alıştıkları devlet sektöründe dahi
işçi taleplerine karşı bir mukavemetin başladığı görülmektedir. Oysa, Türk işçi sınıfının muhafazakarlığına yolaçan sebepler arasın
da merkezi idare ve ':herşeyi devletin sağlayacağı" inancı da geniş
ölçüde rol oynam1ştır. Bu inancın sarsılması, işçilerde çeşitli hayalkırıklıklarına sebep olabilir.
Siyasi partilerin aşırı uçlan temsil etmeyjp, A.B.D.'de olduğu
gibi nisbeten heterojen menfaat guruplarına dayanmaları ise, güçlü liderlere dayanmadıkça "consensus"u devamlı olarak sağlayacak
bir mekanizma olamaz. Nitekim, AP, işçilerden gelen talepleri kıs
men karşılamak ve birtakım tavizler vermek zorunda kalınca, bıı
defa asıl dayanağını teşkil eden işverenlerin ve toprak sahibi aris-

sal eyleme gP-çmeksizin, sendikaların ekonomik, sosyal ve mesleki fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmeleri mümkün
"">lmaz. Bu düşünce ile 1963 yasalarında, sendikaların siyasal faaliyet göstermelerine de izin verilmiştir. Ancak bu faaliyetin,
partilerle organik bağ kurma ölçüsüne varması engellenmiştir.
Bu engellemeye de, sendikaların particilik yüzünden bölünmesini önleme düşüncesi hakim olmuştur. Bu tehlike ·~üratle azalmaktadır. Nitekim şimdiden bazı milli sendikalar ve federasyonlar, 'partiler - üstü' politika fikrine karşı çıktıkları halde bölünmemiş tersine, iktidarın baskısına rağmen, güçlenmişlerdir.
Sendikaların siyasal fonksiyonları
olması ,
demokrasimizi
güçlendirmek, demokratik rejimimizi bir "plüralist'' zemine
oturtabilmek bakımından da gerekli görülmüştür . İşçi hareketi nin siyasal yönünün gelişmesi, tabandan, kütleden gelen itişle
hızlanabilir ve toplum için etkili ve yararlı olabilir. Sendika önderlerinin bu gelişmede büyük ödevleri vardır. İşçi hareketini
güçlendirmek için siya'Sal eyleme geçme zaruretini hisseden sendikacı, kütleyi gerektiğinde uyarmak ve ona cesaretle önderlik
etmek zorundadır. İşçi hareketinin siyasal yönü bence şimdiden
etkili olmaktadır. Hatta, bazı kesimlerde, kütle, bir kısım önder - sendikacı kadrosundan daha ilerde gitmeye başlamıştır . Bu,
olumlu bir işarettir.'' Bülent F.cevit'in ifadesi, özel mülakat. Ayrıca bakınız: Bülent Ecevit, "Sendikacılık ve Siyaset", Ges - İş
Gazetesi, No. 56 - 57, 5 Şubat 1969.
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tokrasinin desteğini kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktaBu, ayarlanması çok güç bir politik mekanizma teşkil etmekte,
siyasi alanda üstün kabiliyetlerin varlığını gerektirmektedir.
Kültürün ana özelliklerinden birisinin "rızaya-yönelmiş" (consensus-oriented) davranışlara dayanması, otoriter ve muhafazakar
atilüdlerin varlığı, "consensus" kaybını geciktirebilir, fakat diğer
şartlar elverişsiz istikametlere yönelince, tenkit ve zıt görüşlere
müsamaha sınırlı olduğu için taraflar arasında çatışmalar büyüyüp
ani bir "consensus' kaybı doğabilir. Aydınlar arasındaki aşırı uçlar da birbirlerine karşı aynı kültürel özelliği göstereceklerinden,
"consensus" kaybı şiddetlenebilir. Öte yandan, "orta sınıf" (burjuva) elitlerinin önderliğindeki kalkınma makul ölçüde başarılı olur,
işverenler toplu pazarlıkta işçilerle otorite paylaşmaya yanaşır ve
işçilerin yönetime iştirak taleplerine olumlu yönde cevap verip, onların milli gelirden alacakları payın adil ölçüler içinde artmasını
sağlayabilirlerse, yeni bir endüstri toplumunda, olgunlaş~n bir işçi
sınıfı ile demokratik yoldan "consensus"un idamesi mümkün olabHir. Burada üç alternatif akla gelmektedir:
dır.

Ya, belirttiğimiz şartlarla Türk toplumunda demokratik
yoldan "consensus" sağlanır. Bu takdirde, sendikalar "radikal" entellektüellerin önderliğindeki Marksist bir sosyalist parti ile değil ,
eğitim seviyesinin yükselmesi ve sınıf bilincinin gelişmesi ile kendiç1karlarını diğer çalışan kütlelerle birlikte koruyacak "demokratik
sosyalist" tipte bir parti kanaliyle siyasi temsile de kavuşabilirler;
1.

Yahut, belirttiğimiz şartlar gerçekleşmezse, işçi sınıfının
kesimi büyüyerek sistem içinde bir "consensus" kaybı
olabilir. Yakın geçmişte TİP ve DİSK, çeşitli öğrenci ve öğretmen
kuruluşlarının
desteğini alarak bu yönde hareketlere girişmiş, iş
çiler tarafından fabrikaların işgali olayları meydana gelmiş, muhafazakar aydınlar ve kurulular da kültürün protesto ve tenkide müsamaha edemeyen özelliklerinden ötürü onlara karşı sert hareket
ve hücumlara başvurabilmişlerdir. Sadece bu hareketin büyümesi ve
devamı bile toplumda bir "consensus" kaybı dernektir. Sistem ve
ekonomik gelişme, bu kayıba rağmen Fransa ve İtalya'da olduğu
gibi, kendi kendisini idameye çalışabilir. Fakat, otoriter kültürlerde
bu durumlardan yararlanarak yönetimi tek-parti veya ordu rejimine
çevirecek kuvvetler daima mevcuttur.
2.

radikalleşen
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3. Burada üçüncü bir alternatif ortaya çıkmaktadır. O da ihtilalci solcu veya sağcı elitlerin önderliğinde, komünist-ya da faşist
bir dikta rejiminin toplumda "consensus"u otoriter yoldan kurmasıdır. Bu hem sosyal maliyeti bakımından arzu edilmeyen bir
nitelik taşıyabilir, hem de Iürkiye'nin bugünkü siyasi gelişme seviyesinde devamlı başarı sağlayabilme şansına sahip olmayabilir. Gerçekten, hayat tarzımızın hala otoriter özellikler taşımasına rağmen ,
siyasi demokrasi, çok-partili hayat, tenkit ve protestoya alışmış hür
baskı kurumları plüralist bir sistemin öncüleri olarak ülkemizde
yerleşmeye başlamıştır. Bu alışkanlıklar, herhangi bir dikta rejiminin, çok kuvvetli "charisma"ya sahip liderlere sahip olmadıkça
ülkemizde başarı şansını ve "consensus" yaratma gücünü azaltmaktadır.
Kısmen

sıraladığımız objektif faktörlerin, kısmen de
sonucu olarak, birinci alternatifin uzun devrede Türkiye için hem gerekli ve geçerli bir yol, hem de en fazla arzu edilir bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. Demokratik yoldan
"consensus"un gerçekleştirilmesi ise, belirttiğimiz gibi, esas itibariyle "elit''lerin tutum ve davranışına, çeşitli kategorilerdeki entellektüellerin tenkit ve protesto karşısında birbirlerine gösterecekleri anlayış ve müsamahaya ve mevcut işçi hareketinin işçi sınıfını tatmin
etme derecesine bağlı bulunmaktadır •

yukarda

değer yargılarımızın

167

167

Türkiye'de sendikaların siyasi aksiyona girme şartlarını inceleyen bir yabancı gözlemci, kendi açısından şu açıklamaları yapmaktadır:

"Bana göre t•oplumda belirli şartlar gerçekleştiği takdirde,
'siyasi sendikacılığın faydalı olup olmadığı' sorusuna olumsuz cevap vermek gerekir. Toplumda fert ve teşekküllere tanınan hürriyetler Anayasa teminatı altına alınmış mıdır? İktidardaki hü kfunet bu hürriyetlere saygı göstermekte midir? Sendikalar hür
bir ş ekilde teşkilatlanıp toplu pazarlık yapabiliyorlar mı? Sendikalar normal şartlar altında grev hakkına sahip bulunuyoılar
mı? Sendika hareketi mevcut şartlar altında gelişmekte ve büyümekte midir? Sendikalar işçilerin siyasi çıkarlarının korunabilmesi gayesiyle siyasi karar organlarına tesir etme imkanına
sahip bulunuyorlar mı?
Ekonomi gelişiyor ve dolayısiyle daha fazla servet yaratabiliyor mu? İşçi, sendikasının gayretleri saye·s inde, yaratılan bu
yeni serveti paylaşmaya başlıyor mu? İşçi, mevcut sosyal ve eko-
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Burada Türk-İş gibi yine de bir hayli kuvvetli, sendikalaşabilir
işgücünün önemli bir kesimini temsil eden bir konfederasyona da
büyük görevler düşmektedir. DİSK'in tenkit ve protestoları Türk]ş' in kendi kendisine çekidüzen vermesi bakımından herhalde yararlı olmaktadır. Bunun gibi, "ilerici" aydınların yapıcı tenkitlerini
ve hatta gerektiğinde belirli konulardaki önderliğini kabul ve talep
etmek, sendika demokrasisini canlı tutmak, yasaların mümkün kıldı
ğı oranda, belki herhangi bir siyasi partiyle organik bağlar kurmamakla beraber, "partiler-üstü politika" sloganından vazgeçip işçi
haklarını başariyle gözeteceğine inandığı bir partiyi desteklemesi
için eğitim, v.b. yollarla üyelerini uyarmak ve gerekiyorsa, belki
uzun devreli bir teşebbüs olarak, kendi içinden yeni bir parti doğu
rup bu partiye hakim olmak, mantıki bir alternatif olarak görünmektedir. DİSK, Türkiye İşçi Partisi'nin önderliği ile kurulmuştu ve
iki teşekkülün TİP 'in varlığı süresince birbirinden tamamen bağım
sız bulunduğu iddia edilemezdi. Bir bakıma TİP'in siyasi nedenlerle kapatılışı DİSK için yararlı olmuştur denilebilir. Nitekim 1978
seçimlerinde CHP'yi desteklemiş bulunan DİSK, esas itibariyle
hiçbir siyasi kuruluşa bağlanmak isteğinde olmadığını belirtmekte.dir. DİSK'in başarısı geniş ölçüde TİP'in veya bir başka partinin
başarısına bağlı olabilirdi ki, bu da demokratik bir sendika hareketi

nomik sistem içinde ailesinin sağlık standatjdını geliştirmeyi
ümit edebilir mi? Yine, işçi, çocuklarının öğretim imkanına kavuşup yarının toplumuna verimli bir vatandaş olarak katılaca
ğından emin mi? Bugüne kadar fertleri rijid bir sosyal tabakalaşma i çinde tutan sosyal engeller,
gelecek y ılarda m a kul bir
sosyal mobilit eyi s ağlayacak bir hızla ortadan kalkıyor mu? İş 
verenler 'S endikaları kabul edip bu teşekküllerle makul ve dürüst
bir çerçeve içinde münasebette bulunuyorlar mı? (Burada işve 
r enlerin sendikaları sevmelerini kasdetmiyorum. Demek istediğ im , işver enlerin o ülkenin kanunlarına itaat etmeleri ve sendikalarla dürüstlük çerçevesinde münasebette bulunmalarıdır . ).
Sendikalarla ilgili davalar mahkemelerde adil bir tarzda sonuçlandırılıyor mu?
Ortaya attığım bu sorunların büyük kısmına "evet" cevabı
verilebildiği takdirde, benim kanaatimce "siyasi" sençlikacılık
için gerekli zemin ve imkanlar mevcut değil demektir.'' Bakınız:
Millen, "Gelişen Ülkelerde Sendikalar ve Siyaset'', Sosyal Siya.set Konf,eransları, İstanb{ıl 1968, s. 15.
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ıc.·ın mahzurları olan bir yoldur. DİSK, birçok yönlerden sendika
hareketinin Sosyalist Parti'ye tabi olduğu ve onun karşısında otonomisini kaybettiği, bağımsızlığını yeni elde eden sosyalist ülkelerdeki sendikacılık modelini andırmaktaydı. Oysa, İngiltere-Kuzey
Avrupa siyasi sendikacılık modelinin gerçekleşebilmesi için, sendika
hareketi ile siyasi bir parti arasında işbirliğine dayanan bir ittifakın
mevcudiyeti gerekir; bu modelde bir teşekkülün diğerinin yapısı üzerinde tam bir hakimiyet kurup onun otonomisini parçalaması söz konusu değildir. Hatta eğer bir hakimiyet varsa, o da, İngiltere örneğinde olduğu gibi, partinin nihai durumda sendikalara değil, sendika hareketinin partiye hakim oluşudur. Parti'nin kurulmasına zemin
hazırlayan ve mali bakımdan destek sağlayan sendikalar olduğuna
göre, bu durumu tabil karşılamak gerekir.

Türkiye'de bu çeşit bir siyasi sendikacılığın ve demokratik yoldan "consensus" sağlamanın bu incelemenin çeşitli bölümlerinde değindiğimiz
sosyo-kültürel faktörlerin
elverişsizliği
yüzünden
gerçekleştirilemeyeceğini düşünen çevreler bulunabilir. Ancak, Türkiye'nin birçok geri kalmış ülkeler arasında sosyal ve siyasi reformları gerçekleştirme yolunda ön sırayı işgal eden bir memleket olduğu
hatırlanır ve belirttiğimiz trendin eğitime dayanan ve uzun devreli
gelişmeleri kavrayan bir projeksiyon olduğu düşünülürse, bu sonucu
htrhalde doğal karşılamak gerekir. Şüphesiz, böyle bir gelişmede
Türk tarihinin birçok safhasında olduğu gibi, "ilerici" entellektüellerin önemli bir rol oynamaları söz konusudur. Bu süreçte, sosya1
çevremizin sosyo-politik ve kültürel özellikleri (strüktürel muhtevası) ve ekonomik değişim hızı , kurulmak istenen müesseselerle ve
yeni aksiyon tarzlariyle devamlı olarak karşılıklı tesiı münasebetlerinde bulunacak ve bunların birbirini etkilemesi sonucunda "önceden tahmin edilmeyen" birtakım neticelerle birlikte Türkiye'ye
özgü bir endüstriyel ilişkiler sistemi doğabilecektir.

ALTINCI

FASIL

TÜRKİY E'D E AYDIN UZMANLARIN SENDİKALAR
İ Ç İ NDE K İ FO N KSİYO N VE ROLLERİ

Aydın uzmanların

Türkiye'de sendikalar içinde ifa ettikleri
fonksiyonları ve oynadıkları rolleri inceleyeceğimiz bu son fasıl için
gerekli malzeme, kendi mütevazı imkanlarımızla yaptığımız mülakatlardan elde edilmiştir. Aşağıdaki bölümlerde önce, bu araştır
manın metodolojisi açıklanmış, sonra kodlanıp değerlendirilen malzemenin ortaya koyduğu başlıca sonuçlar ve ilişkiler izah edilmiştir.
Bu arada sendika demokrasisinin memleketimizde gösterdiği bazı
özelliklere ve aydınların bu alandaki rolüne de değinilmiştir. Bütün bu hususlar görüldüğü gibi 4. cü fasılda genel olarak ve daha
çok Batı sendikacılığı için e]e alınan konuların Türkiye'deki paralelini teşkil etmektedir. Bu itibarla gerek kavramlar, gerek sonuçlar
bakımından her iki faslın birlikte değerlendirilmesi yerinde olur.

1.

A raştırmanın

Metodolojik Meseleleri

Uzmanların sendikalarımız içindeki fonksiyon ve rollerini değer1endirebilmemiz için, başlıca milli sendikalarla federasyonlarda

istihdam edilen ve çeşitli kategorileri temsil eden 36 uzmanla uzun
mülakatlar yapılmıştır. 36 kişilik bir örnek kütle ilk bakışta az gibi
görünebilir. Ancak, aşağıda sebepleriyle izah edileceği gibi, Türkiye'de sendikalarımızın aydın uzman istihdamı, henüz yeni geliş
mekte olan bir olaydır. Bütün telkin ve dileklere rağmen, sendikalarımızın yeter sayıda uzman istihdam etmedikleri, fiilen istihdam
edilen aydın uzman oranının ise, A.B.D. ve Avrupa sendikalarına
kıyasla çok az olduğu bilinen bir gerçektir 1 . Bu uzmanların da heı

Hatta, bu azlığı dikkate alarak, Türkiye'de sendika - içi aydın uzmanları incelememizin kapsamına alıp almamak hususunda tered-
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men tamamı milll sendika ve federasyonlarım1zın merkezlerinde
istihdam dilmektedir. Araştumanın yapıldığı 1969-70'de Türk-İş'e
bağlı 24 milli sendika ve 9 federasyon mevcut olduğu, DİSK'e bağlı
milli sendika sayısının da sınırlı bulunduğu düşünülecek ve uzmanların esas itibariyle bu tip sendikalarda istihdam edildiği hatırlanacak
ı:ı1ursa, 36 süjelik bir örnek kütlenin bir hayli geniş ve temsil kabiliyetine sahip olduğu sonucuna varılabilir kanısındayız. Söz konusu mülakatların 2'si İzmir'de, 22'si Ankara'da, 12'si İstanbul'da
yapılmıştır. Milli sendika ve federasyon merkezlerinin birçoğu Ankara'da olduğu için mülakatların 2/3'sine yakın bir kısmı haliyle
Ankara'da toplanmıştır. Örnek kütleye giren uzmanların 2'si Oleyis,
2'si Lastik-İş, 4'ü Maden-İş, 4'ü Şeker-İş, 4'ü Teksif, 4'ü Genel-İş,
2'si DSİ (Türkiye Gaz, Enerji, Su İşçileri Sendikası), 2'si Yol-İş . Federasyonu, 2'si Tüm Gıda-İş, 3'ü Petrol-İş, 7'si Türk-İş'e mensup
bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, başlıca önemli kuruluşlarımız temsil edilmiş, bunun gibi siyasi bağlar veya sempatiler bakımından
da çeşitlilik sağlanmıştır. Partilerüstü politikası ve bünyesinde çeşit
li partileri tutan idarecileriyle Türk-İş'e, CHP'nin "ortanın solu"
politikasını benimseyen Genel-İş'e ve Oleyis'e, TİP i tutan ve DİSK'
irı en önemli unsurlarını teşkil eden Maden-İş'e ve Lastik-İş'e ve nihayet AP ve diğer siyasi kuruluşlara yakınlık duyan diğer sendikalara yerverilmesi,bu çeşitliliği siyasi sempatiler bakımından da sağ
lamaktadır. Araştırma Türk sendikacılığının tabanında yapılsaydı ,
herhalde AP'ye çok daha fazla ağırlık vermek gerekecekti. Ancak.
mahalli sendikaların ve milli sendika şubelerinin bizim anladığım1z
anlamda tam çalışma yapan uzmanları kaide olarak istihdam etmemeleri mahalll teşkilata inmemizi gereksiz kılmıştır.
Örnek kütlemize giren 36 aydın uzmanın lO'u Siyasal Bilgiler
Fakültesi, 8'i Hukuk, 4'ü İktisadi, Ticari İlimler Akademisi, 6'sı İk
tisat Fakültesi, 2'si Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, 6'sı ise Lise mezunudur. Lise mezunu olanların bir kısm1 hiç olmazsa belli bir zaman

düt ettik. Ancak, az da olsa bunların sendikacılığımızın fonksive gelişme -seyrinde etkisi olabileceği. düşüp.cesi ile,
söz konusu mülakatları yapmaya karar verdik. Aksi halde, Türkiye'de entellektüellerin sendikacılığa tesiri ile ilgili açıklamala
rımız önemli ölçüde ,e ksik kalabilirdi.
yonlarında
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için üniversitenin bir branşına devam etmiştir. (Bunlardan biri, fakültenin son sınıfındayken "komünistlik"le suçlanarak Anadolu illerinden birine "sürülmüş", bu sebeple üniversiteyi bitirememiş, biri
İktisat Fakültesi'ne devam etmiş, fakat kişisel sebeplerle tahsilini
yarıda bırakmıştır. Bir diğeri ise, A.B.D.'de Harvard Üniversitesi'nde
' ~ sendikacı eğitimi - labor training" programına tabi tutulmuştur.)
Örneğimize giren bütün süjeler (sadece "teknik" fonksiyonlar ifa
edenler de dahil) "entellektüel" tanımına uygundur; diğer bir deyiş
le, sahip bulundukları bilgilerle tahlil ve tenkit gücünü, yorum kahiliyetini birleştirmiş, büyük çoğunluğu 30 - 35 yaşları arasında bulunan aydınlardır.
Mülakatlar, daha önceden hazırlanmış bir soru formuna dayanılarak yapılmış, her mülakat ortalama iki saat kadar sürmüştür.
Sorular, mülakata tabi tutulan kişinin birçok alternatifi serbest tarzda cevaplandırmasını mümkün kılan açık-uçlu sorular şeklinde düzenlenmişdir ve mülakatlar bu yöniyle yarı-strüktürlü (semi-structured) mülakat tipindedir 2 • Hazırlanan soruların bazıları tamamen
uzmanın görevi ile ilgili objektif olay ve verileri elde etmeye yönelmiş olduğu halde, diğerleri daha çok belirli mesele ve vakıalar karşısında sübjektif tutumunu, atitüd ve davranışlarını ortaya çıkar
maya çalışmaktadır. Soruların hepsi her uzmana sorulmamış, mülakat yapılan şahsın fonksiyon ve rolüne uymayan bazı sorular atlanmıştır. Sorular, ilgili uzmanın fonksiyonlarını, "rol yönelişleri"ni,
"rol bekleyişleri" arasında bir çatışma, yani "rol uyuşmazlığı" olup
olmadığını ortaya çıkaracak şekilde düzenlenmiştir. (Gerek 5.ci fasılda faydalandığımız tablolara esas teşkil eden ve 300 işçiden müteşekkil bir külle üzerinde yaptığımız araştırmaya ait anket soruları, gerek uzman aydınlara yönelttiğimiz bu sorular, bu incelemenin sonundaki Ek' de sunulmuştur.)
Mülakatlarda elde edilen ham malzeme tarafımızca kodlanmış,
böylece fonksiyonlar ve rol yönelişleri bakımından çeşitli tiplerin
elde edilmesine çalışılmıştır. Özel şekilde hazırlanmış sorular yar2

Mülakat tipleri ve "yarı strüktürlü" mülakatların özellikleri için,
bakınız: Claire Selltiz, Marie Jahoda, Morton Deutsch, Stuart
W. Cook, Research Methods in Social Rıelations Holt, Rinehart
and Winston, 1962, s. 236 - 278, özellikle, 263 - 268.
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dımiyle rol yönelişi bakımından tesbit edilen tiplerin karar mekanizmasının çeşitli

etki ve sahip oldukları, nügöre "yüksek", "orta", "düşük"
şeklinde kodlanmış, bunun gibi aynı tiplerde "rol çatışması" olup
olmadığı incelenmiştir. Bu çeşit mülakatlara dayanan araştırmalar
da alışılmış olduğu şekilde, gerekmedikçe ya da bir mahzur olmadığı açıkça belli olan durumlar dışında, şahıs ve sendika isimleri
belirtilmemiş tir.
fCız,

verilen

yönlerinde

yaptıkları

cevapların niteliğine

2. Sendikalarımızda Aydın Uzman İstihdamı İle İlgili
Araştırmamızın Ortaya Koyduğu Başlıca Sonuçlar
A.

Sendikalanmızda
lıca

Uzman İstihdamının Sınırlı Oluşunun Baş

Sebepleri :

Açıklamalarımıza

uzman istihdamının
bir hayli sınirlı olduğunu belirterek başlamalıyız. Bunun sebeplerinden biri, şüphesiz Türk sendikalarının henüz Weber'in bürokrasi kriterlerine sahip olacak oranda bürokratikleşmemiş olmasıdır 3 .
Sendikalarımız bu anlamda ve Batı'daki sendikalar gibi büyürse
ileri bir işbölümüne sahne olursa ve bünyesine bürokratik özellikler
katarsa, belki çoğu teknisyen olmak üzere, istihdam etmek zorunda
önce,

sendikacılığımızda

kalacağı elemanların sayısı artacaktır.

Mülakata tabi tutulan uzmanlara, sendikalarımızın nıçın daha
fazla sayıda aydın eleman istihdam etmedikleri sorulduğunda, bunla~ın çoğunluğu, yine bürokratikleşme oranının azlığına bağlı sebepler ileri sürmüşlerdir. Gerçekten, örneğe giren süjelerin yüzde 50'si,
sendikacılığın henüz yeni olduğunu ve fazla sayıda aydın istihdam
edecek mali kapasiteden yoksun bulunduğunu belirtmişlerdir. Birinci planda başka sebeplere yerveren diğer süjeler de, sıraladık
ları faktörler arasında, "maddi imkansızlık" sebebini genellikle zikretmişlerdir. 1/5 nisbetinde bir gurup ise, bunu aydınların ilgisizliğine ve maaşların düşük bulunuşuna bağlamışlardır. Araştırmaya
gerçekte önem verilmediğini, eğitim uzmanlarınıp da esasen kanuni
3

Bu kriterler ve sendikalardaki bürokratikleşmenin çeşitli yönleri
için bakınız: Harold L. Wilensky, Intellectuals in Labor Unions,
Organizatfonal Pressures on Professional Roles'', op cit.
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zorunluk sebebiyle istihdam edildiğini\ uzman istihdamındaki azlı 
ğırı böylece daha çok sendikaların kusurundan ileri geldiğini belirten uzmanların sayısı da bir hayli yüksektir. Bunun gibi liderlerin
aydınlara genellikle güvenmemeleri, onlardan çeşitli nedenlerle
çekinmeleri ve şüphelenmeleri de, sık zikredilen sebepler arasın
dadır. 2 süje sendikacıların "kendi politikalarına uygun ve istedikleri sonuçları çıkaracak uzman" bulamadıkları · için, bir diğeri de,
liderlerin "idealizm" motifiyle hareket eden aydınların kendi suiistimallerini ortaya çıkaracaklarından endişe etmeleri dolayısiyle uzman istihdamına gitmediklerini belirtmişlerdir.
Gerçekte, daha gelişme safhasında bulunmasına rağmen, senistihdam edilen uzmanların azlığı, ilgi çekici ve çok
yönlü bir sorundur. Batı'da ve özellikle A.B .D.'de sendikacılığın
hür bir baskı organı olarak ortaya çıkıp aydınların ilgisini çektiği
dE. vrelerde, 4. cü fasılda da belirttiğimiz gibi hem topluma yeni
bir şekil vermek amaciyle sendikalarda çalışmayı tercih eden "misyoner" tipli aydınların, hem de toplu pazarlığın güçlenmesine bağlı
olarak "teknisyen"lerin sayısı artmaktadır. Wilensky'nin tesbit ettiği bir trende göre, uzman istihdam1, 1) devletin kaideler ve sınır
lamalar koyduğu devrelerde ve 2) sendikacılığın güçlüklere maruz
kaldığı mücadele devrelerinde artmaktadır. A.B.D.'de sendikaların
bürokratikleştiği ve reformcu karakterlerinin zayıfladığı sonraki safhalarda misyoner uzmanların çoğu sendikacılığı terketmiş, bir kısmı
teknisyen haline dönerek sendikalarda kalmış, fakat herhalde "teknisyen" aydınların sayısı azalmayıp, sendika liderlerinin üstün yetenek ve bilgilerine rağmen, artmıştır •
<likacıhğımızda

5

4

Burada zikredilen, 274 No. lu Sendikalar Kanunumuzun 14. cü
maddesindeki, işçi sendikalarına gelirlerinin en az % 5 ini üyelerin
eğitimine harcamaları mecburiyetini yükleyen hükümdür. Belirtildiğine göre, birçok sendika eğitim için bu düşük miktarı dahi
harcamamakta, yine birçok sendika da bu maksatla yüksek öğ
renim yapmış uzmanları değil, işçilikten yetişme kimseleri istihdam etmektedir.
5 Bu ve aşağıda kullanacağımız çeşitli kavramların tanım ve izahları için Wilensky'nin zikrettiğimiz eserine bakınız. Ayrıca, aynı
kavramlardan 4. cü fasılda yararlanıldığı için, o fasıldaki değer
lendirmelerin gözden geçirilmesi faydalı olur.
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Türk sendikacılığı 1963'de kurulan yeni endüstriyel ilişkiler sistemi ile Amerikan sendikacılığının 1930 lardaki durumuna benzer
bir aşamaya ulaşmıştır. Kabul edilen sistem, toplu pazarlık yönü
ile şimdilik Amerikan sendikacılığının özelliklerini taşımakta, ayrı
ca toplum ve işçi hareketi, sebepleri aynı olmasa da, 1930'larda
A.B.D.'de karşılaşılanlara benzer reform istekleriyle dolup taşmak
tadır. Öte yandan, sendika liderlerimiz bütün iyi niyetlerine rağ
men Batı'daki benzerlerine kıyasla bilgi ve tecrübece herhalde geridirler ve bundan önce sendikacılık dışındaki aydınların yardım ve
katkısına nasıl ihtiyaç duymuşlarsa, sendikalar içinde de gerek misyoner, gerek teknisyen kategorisindeki aydınların hizmetlerine muhtaçtırlar. Buna rağmen, ihtiyacın fazla olduğu böyle bir devrede
bile, aydın uzman istihdamının sınırlı oluşu düşündürücüdür. Bunun, sendikalarımızın maddi imkanlarının elvermeyişinin ötesinde,
başka sebeplerinin de olması gerekir. Bu sebeplerin bir kısmı, ilgili
paragraflarda belirteceğimiz gibi, liderlerin aydınlara davranışı ve
lider -aydın ilişkilerinin taşıdığı özelliklerden doğmaktadır.
Bu arada sendikalarımızda uzman olarak, çok defa dışarda
elde edebilecekleri gelire nazaran daha düşük maaş ve ücretlerle
çalışan bu aydınların sosyal orijinleri hakkında da bazı açıklama
brda bulunabiliriz. Bu değişkeni tesbit için, süjelere babalarının
mesleklerinin ne olduğu sorulmuştur 36 süjenin hemen hepsinin
"orta-orta" ve 'alt-orta" sınıflara mensup oldukları anlaşılmakta
dır. Çoğunluk küçük memur veya subay çocuklarıdır. Aralarında
varlıklı, "üst-orta" ve "üst" sınıflara mensup olanların 2 kişiyi geçmediği dikkati çekmiştir. Bu dağılışa bakarak "maaşlı-orta" sınıfın
orta ve alt kesimlerine mensup çocuklarının işçi hareketinin sendikacılık kesimine, üst sınıfların, varlıklı ailelerin kendilerini sosyalist
olarak nitelendiren çocuklarının da, belki fazlaca direkt eyleme girmeden işçi hareketinin siyası parti yönüne ilgi gösterdikleri şeklin
de bir varsayım yapabiliriz.
Rol yönelişi bakımından , örnek kütlemize giren aydınların 24 ü
" teknisyen", 12'si çeşitli kategorilerdeki "misyoner" tiplerdir. Görüldüğü gibi, sendikacılığımızın bu başlangıç aşamasında bile "ntisyoner" tipler ancak % 33 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. İler
de sen,dikalar daha da bürokratikleşip dar sınıf çıkarlarını koruyan
birer araç haline geldiği takdirde, bu kategorideki aydınların sen-
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<likalarımızda daha da azalabilme ihtimali mevcuttur. Halen mevcut
"misyonerler" de sendikalarda aradıklarını bulamamak -rol uyuş
mazlığı (veya çatışması)- yahut liderlerle geçinememek gibi sebeplerle ya , çalıştıkları sendikaları terketmekte veya "teknisyen"
durumuna geçme eğilimi göstermektedir. Kaldı ki, halen "teknisyen" kategorisine soktuğumuz birçok uzman da durumlarından memnun görünmemekte ve uygun fırsat bulunca sendikacılığı bir istihdam sahası olarak terketmeyi düşünmektedir. Bu eğilim sonucu,
sendikalarımızda oldukça yüksek bir -deyim yerindeyse~ "uzman devri" (turnover'ı) olayı ile karşılaşmaktayız. Bu eğilimlerin
sebep ve muhtemel sonuçlarına, aşağıda ilgili paragraflarda daha
yakından

B.

değinmeye çalışacağız.

Uzmanların İfa

Ettikleri Fonksiyonlar Bakımından Başlıca

Özellikfori :

a)

Fonksiyonlar

Sendikalarımızda çalışan uzmanların henüz az sayıda oluşu,
fonksiyonel bakımdan yapacağımız bir değerlendirme için, Wilensky'nin sınıflamasına benzer ("veri ve bilgileri toplayıp değer
lendiren uzman", "temas sağlayan uzman", "iç haberleşme uzmanı"
şeklinde) bir tipoloji yapmayı imkansızlaştırmaktadır. Bununla beraber, söz konusu elemanları yaptıkları işlere bakarak isimlendirebiliriz. Örneğimize giren uzmanların 18'i, yani tam yarısı araştırma
ile meşgul olmaktadır. Bunların biri hariç, bütün diğerleri araştır
ma yarnsıra resmi ya da gayriresmi görev olarak eğitimi de zikretmişlerdir. Diğer bir deyişle araştırma ve eğitim resmi olsun, gayrire mi olsun, genellikle aynı kişide birleşmektedir. Bunun dışında görevleri sadece eğitimden ibaret olan uzmanların sayısı 4'dür. Görevini ilk planda "toplu pazarlığa hazırlanma ve katılma" olarak niteleyen uzman sayısı 4, "hukuk müşaviri" 6 ve "yazar-basın müşaviri"
4 tanedir.
Sendikalarımızın uzmanlık isteyen fonksiyonlarında henüz tam
bir işbölümüne gidilememesi, bu kuruluşların maddi imkanlarının
yetersiz oluşu, v.b. sebeplerle, söz konusu uzmanla~ın hemen hepsi
unvanlarının gerektirdiği faaliyetler dışında çeşitli işler yapmaktadırlar. Öyle ki, ana görevi dışında en az bir başka fonksiyon daha

TÜRKİYE'DE AYDINLAR ve İŞ'İ

HAREKETİ

?ikretmeyen uzman, örneğimizde mevcut değildir. Görevlerinin sadece "eğitim" olduğunu belirten uzmanlar dahi, eğitim yanısıra
sendikanın dış münasebetlerini düzenlemek, yabancı dildeki yazış
maları yapmak, yabancı konukları ağırlamak gibi fonksiyonları da
ifa ettiklerini zikretmişlerdir. Mesela, sendikalarımız içinde en geniş imkanlara sahip konfederasyonumuz Türk-İş dahi, böyle bir
dış ilişkiler departmanına sahip değildir ve bu kuruluşun bir hayli
yüklü olması gereken "dış ilişkiler ve haberleşme" faaliyetlerini eği
tim uzmanları yürütmekte, ancak bunu belirtirken de konfederasyonun bir dış ilişkiler servisine sahip olması gerektiği üzerinde ıs
rarla durmaktadırlar.
Aslında,

Batı'nın

milli seviyedeki sendikalarında sık görülen
bazı uzmanlık çeşitleri, özellikle "milletlerarası ilişkiler" ve "halkla
ilişkiler" gibi departmanlar sendikalarımızda hiç kurulmamıştır.
Bununla beraber, Türk-İş örneğinde de görüldüğü gibi, fonksiyonel
ihtiyaçlar çok defa belirmiştir; ya mall imkansızlık dolayısiyle yahut da tasarruf gayeleriyle ayrı departmanlar kurulmamakta ve_ bu
i5ler de mevcut elemanlara gördürülmektedir. Bu, hem uzmanın
asıl görevinin eksik ya da hatalı ifasına yol açabilir, hem de "ben
bu sendikaya üç mektup yazmak ya da yılda iki seminer tertiplemek
için mi girdim?" şeklinde hayal kırıklıklarına ve birtakım "rol çatışmaları"na sebep olabilir. Nitekim, bu çeşit ifadelere araştırma
n11zda sık sık rastlanmıştır.
Örneğimizi teşkil eden uzmanların fonksiyonlarını çeşitlilik derf'cesine göre "tek tipde iş", "çeşitli iş" ve "çok çeşitli iş" olmak
üzere üç grupda topladık. Türk-İş'in araştırma uzmanlarından sadece ikisi tek tipde iş (yani sadece araştırma) ile meşgul olduklarını belirtmişlerdir. 24 uzman "çeşitli" fonksiyon ifa ettiklerini
10 uzman da yaptıkları için "çok çeşitli" olduğunu söylemişlerdir.
Bunlardan 'tipik" bir uzmanın yaptığı işleri şöyle tarif ettiği görülmektedir:
Sendikanın hukuk müşaviriyim; tam mesai yaparım.
Sendika faaliyetlerinin yüzde 90'nı hukuki meseleleri ve
uyuşmazlıkları ilgilendiriyor. (Yetki tesbiti meseleri gibi). Bunun dışında münferit davalarla ilgili takipler de
söz konusu. Ancak dava takibinde bir de yardımcı arka-
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şekilde Adliye'de pek fazla zaman harcaoluyorum.
Ayrıca, sendikanın basın - yayın faaliyetini de ben
idare ediyorum. Resmi olarak bu işi idare ile görevli bir
arkadaşımız var. Fakat, sendikacılığın ideolojik yönünü ilgilendirdiği için, bana cazip görünüyor.

var. Bu

mamı önlemiş

Diğer

ark~da~lar\la birl~k:te, toplu pazarlıktan önce
talep ve dileklerini tesbit işini de ben yapıyorum.
Bunları süzgeçten geçirerek maddeler haline getiriyoruz.
Kendi görüşlerimizi de ilave edip nihai metni hazır lıyo
ruz. Toplu pazarlık müzakerelerini de kısmen yönetir, kıs
men takip ederim.
işçilerin

Hukuki meselelerde son sözü ben söylerim. Ayrıca
da temsil ederim.

sendikayı uzlaştırma kurullarında

Sendikamızın
iktisadi konulardaki araştırmalarında
da haliyle benim çalışmam gerekiyor. Bu sebeple, iktisat
ve sosyal siyaset konularında kültürümü genişletmeye çalışıyorum. Bugün, genellikle farkına varılmamakla beraber, Türk ·sendikacılığının en önemli meselelerinden birisi, toplu pazarlık yanısıra, kalkınmaya ve işçinin refahı
na hizmet edebilecek bir sendikacılık modelinin kurulmasıdır. Biz bu gayeyle bir üretim kooperatifi kurduk. İşçi
tasarruflariyle bir yatırım projesine giriştik. Bütün bu
proje ve araştırmalarla da benim meşgul olmam gerekiyor. Bu kadar çok çeşitli iş yaptığım için, kendime hukuk
müşaviri değil, "sendika müşaviri" demeyi daha uygun
buluyorum.

Fonksiyonları "çok çeşitli" olan diğer uzmanlar da buna benzer ifadeler kullanmışlardır . "Çeşitli" kategorisine giren uzmanlar,
belki bu kadar değişik olmasa da, oldukça farklı alanlarda faaliyet
gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Bundan çıkan açık sonuç şudur :
Türk sendikaları belki Batı'da olduğu gibi geniş bir uzman kadrosunu taşıyacak bürokratik seviyeye henüz gelmemişlerdir. Ancak,
birçok milli sendikalarımızda çeşitli ihtisas alanlarında duyulan
fonksiyonel ihtiyaca oranla fiilen istihdam edilen uzman sayısı yine
de azdır. Söz konusu çeştlilik, uzmanların birbirlerinin yetki alanlarına tecavüz etmelerinden değil, açıkça, teşekkülün, ~mall kapasitesinin sınırları içinde dahi ~yeteri kadar uzman istihdam etmeyişinden doğmaktadır.

Toker Dereli -

24
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b)

Fonksiyonların İfasında Karşılaşı.lan Güçlükler

Uzmanların işlerini

görürken, genellikle aydın olmayan, işçilik
ten yetişme liderler karşısında ne oranda serbest olduklarını ve nekadar yetkiye sahip bulunduklarını tespit amaciy]a, kendilerine
"görevinizin ifasında size yapmanız gereken şeyleri bildiren bir
kimse mevcut mu? Yoksa istediğinizi yapmakta oldukça serbest mishıiz?" şeklinde bir soru sorulmuştur. Verilen cevaplar "tamamen serbest", ''yarı serbest (hedefler veriliyor, vasıtaları biz tayin ediyoruz)"
ve "serbest değil" kategorilerinde kodlanmıştır. "Serbest değil" kategorisine sadece ,iki uzmanın girdiği görülmektedir. Bunların da,
liderlerin esas itibariyle müsamahasız ve diktatörce
davranıŞlar
gösterdikleri sendikalarda çalıştıkları dikkati çekmektedir.
Gerek araştırma hedeflerinin tespitini, gerek araştırma ve egı
tim faaliyetlerinin planlanmasını tamamen aydınlara terkeden liderlerin esas itibariyle anlayışlı, aydınla kendileri arasında politik
görüşler ve sendikacılık anlayışı bakımından paralellik ve işbirliği
hulunan kimseler oldukları anlaşılmaktadır. Bunların grubumuz
içindeki sayısı 14'dür. (% 39 kadar.) Hemen hepsi şeklen icra kuruluna karşı sorumlu bulunduklarını, ancak gerçekte tamamen serbest olduklarını belirtmişlerdir. Ancak, "serbest" kategorisindeki bu
uzmanlardan üçü, halen, çalıştıkları sendikalardan ayrılmak zorunda kalmış kimselerdir; çalıştıkları sendikalardan
ayrılma sebebi
olarak da, eski yönetim ve icra kurulları sırasında istediklerini yapmakta tamamen serbest oldukları halde, yeni seçilen yöneticilerle
aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle, bu serbestiyi tamamen kaybettiklerini göstermişlerdir.
Yetki devri bakımından "yarı serbest" olduklarını belirtenler
ise 20 kişidir (% 55.5 kadar). Bunlar, yöneticilerin genel araştır
ma ve eğitim politikasının ana hedeflerini çizdiklerini, araştırma
veya eğitim programlarının yürütülmesini ise t.q,rrıamiyle kendilerine bıraktıklarmı belirtmişlerdir. Hatta, bunlardan bazıları araştır
ma, eğitim ya da toplu pazarlık politikasım, liderlerle kurul toplantılarından önce ya da bu toplantılar sırasında yaptıkları gayrı
resmi temaslarla etkilediklerini ifade etmişlerdir.
Bu kategoriye giren uzmanlardan birinin ifadesi, mesela
ledir:

şöy
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Bana ver~ikleri işe müdahale etmezler. İşi verirken
ana hatlarını belirtirler, sonra hiç karışmazlar. Çok tali
meselelerde bir müdahale söz konusu olmuştur. Bu hallerin bazılarında da genellikle yumuşak bir dil kullanı- ·
rım ve "isterseniz sizin istediğiniz gibi yapayım, fakat benim bu konuda görüşüm farklı" derim. Böylece birçok isteğimi kabul ettirmem mümkün olmuştur. Bu çalışma havasını genellikle başka bir yerde bulamazsızınız. Fikre
hürmet ediyorlar. Herhangi bir küçük görme de ·s öz konusu olmuyor.

Oysa, aynı kategorideki bir kadın uzmanın çalıştığı sendikadı:ı yetkisini ve karşılaştığı güçlükleri şöyle değerlendirdiğini görüyoruz:
Bütün icra kurulna karşı sorumluyuz. Fakat, uygulama sonucunda adeta sadece genel sekretere karşı sorumluymuşuz gibi bir durum doğdu. Bu hal, bazı ihtilaflar
doğuruyor. Bazen başkan, '"benim iznim olmadan böyle bir
teşebbüse veya çalışmaya nasıl girdiniz?" diye bizleri azarlıyor. Aralarında anlaşma olmadığından birinin isteğini
yaparken, diğerini kızdırmak durumuna giriyoruz.
Görüldüğü gibi, burada sendika yöneticileri arasındaki haberle~me ve koordinasyon eksikliği ya da yetki uyuşmazlığı, söz konu-

su uzman için önemli bir güçlük

doğurmaktadır.

U zmanlarm fonksiyonlarını ifa ederken karşılaştıkları güçlükler
ele büyük bir çeşitlilik arzetmektedir. Bazı uzmanlar münhasıran
teknik nitelikteki güçlükler üzerinde durmuşlardır. Mesela, yeter
sayıda ve kalitede eğitim araçlarınm bulunmaması, Türkiye'de araş
tırma yapmadaki güçlükl er, doğru istatistik veri ve bilgilerin mevcut olmayışı gibi hususlar, s ık zikredilen güçlükler arasındadır. Diğeı bazı uzmanlar ise - ki bunların çoğunluğunu aşağıda açıkla
yacağımız "misyoner'' tiplerle "programcı meslek" tipleri teşkil etmektedir- daha derinde ve işçi hareketinin felsefesi ile ilgili bazı
güçlüklere değinmektedirler. Mesela Türk sendikacılığında etkili
bir aydın uzman olarak temayüz etmiş bulunan Engin Ünsal, en
önemli güçlüğün sendikacılarla işçi sınıfı arasındaki uçurumu ve
güvensizliği ortadan kaldırmak olduğunu belirtmiştir:
Bu konuda psikolojik bazı güçlükler var. Tabandan
gelmiş sendikacı meseleleri benimle aynı açıdan göremi-
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yor. Onunla sendikayla ilgili meselelerde tartışma yapmak ve kendisini ikna edebilmek zorundayız. En güç
problem de budur. Aydının etkili olabilmesi için, kendisini işçi sınıfı ile özdeşleştirebilme";)i gerekmektedir. Aydın
kendisini sendikacı ve işçi ile özdeşleştirebildiği oranda,
yönetici .üzerinde de etkenliği artıyor. Zaten sendika liderinin aydın karşısıpda geleneksel bir mukavemeti vardır.
Bu mukavemet kırılmadıkça, aydının etkisi de zayıf kalacak, ya da hiçbir etkisi olmayacaktır.
Sendikacının güvenini kazqnmak da oldukça güç. Aydının giyimi, kuşamı ve davranışları hatta konuşması ile
onlara benzemesi lazım . Eğer davranışlarında bir sapma
olmazsa, sendikacının ve işçilerin itimadını kazanabilirsin. Bir noktadan sonra senden şüphe etmemeye başlarlar.
Ancak, bu davranışlarında samimi olman şarttır.

Mülakat~ tabi tuttuğumuz uzmanlar içinde, Maden-İş b~sın
uzmanı ve DİSK Genel Sekreteri Kemal Sülker'den gayri hiçbiri
dcıvranışlar

itibariyle işçi sınıfına ve sendikacılara yakın ve. benzer
olmak gereğini bu kadar açık ve samim! bir dille belirtmiş değildir.
Kaldı ki, Ünsal "radikal" anlamda bir parti misyoneri de değildir.
(O, daha çok "ilerici-teşrii misyoner" ile "programcı-meslek sahibi"
tiplerin karışımı olarak karşımıza çıkmaktadır.) "Parti misyoneri ve
radikal entellektüel tip" olarak Kemal Sülker de, işçi sınıfı ile böyle özdeşlik derecesinde yakın bağlar kurabilmiş bir aydındır. Sosyalist eğilimli "parti misyoneri" kategorisine giren diğer aydınlar
davranış, değer yargılan, giyim-kuşam balamından işçi sınıfının bu
kadar yakınına gelebilmiş görünmüyorlar. Onlar, daha çok teorik
ve soyut bir kademede işçi sınıfının kurtuluşu ile ilgili sloganlardan
hareket etmektedirler. Aydın olarak, daima önde ve üstün olmak
iddiası , işçi sorunlarına pür teorik açıdan Marksist terminoloji ile
vaklaşmak çabası da, bu aydınların , sendikacılar (hatta DİSK
bünyesi içindeki sendikacılar) ve işçiler tarafından yeteri kadar
benimsenmemelerine, kendilerine karşı şüphe ve güvensizliklerin
artmasına sebep olan faktörler arasında olsa gerektir.
c)

Aydın

Uzmanlarla Sendika Yöneticileri

Arasındaki

Fonk-

siyonel ilişkiler.
Uzmanlarla sendikacılar arasındaki ilişkilerin niteliği, aydının
fonksiyonlarını gereği gibi ifa edip etmediğini tayin eden faktör-
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lerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sendikacıların aydınlara
davranışını öğrenmeye yönelmiş bir soruya, örneğimize giren aydınlardan 8'i, (yani 1/4'ünden biraz azı),
sendikacının aydına
karşı davranışının "anlayışlı",

"saygılı", olduğunu,

"sendikacının

aydına

önem verdiğini' belirtmişlerdir. Bunlardan 4'ünün esasen
liderle politika ve sendikacılık anlayışı bakımından tam bir uyuş
ma halinde oldukları anlaşılmaktadır. 2'si ~ki bunların da tamamen 'teknisyen" oldukları görülmektedir- çalıştıkları teşekkülde
yöneticilerin esasen çok demokratik ve anlayışlı kimseler olduklarını, kendileri de faaliyetlerini yalnızca mesleklerinin ifasına teksif
ettikleri için, liderlerle aralarında hiçbir anlaşmazlık olmadığını ifade etmişlerdir. Diğer 2 aydının ise, sendika-içi beşeri ilişkiler alanında bir hayli tecrübeli oldukları anlaşılmaktadır. Mesela, bunlar:
dan biri sendikacılarla ilişkilerini şu sözlerle açıklamaktadır:
Uzmanların kendi üstlerini çok iyi tanımaları lazım.
Benim fü;tlerimin üçü de ayrı karaktere sahip. Hepsinin
karakterine göre hareket etmek lazım. Bazısı pohpohlanmaktan, bazısı çalışmaktan, bazısı da dostluk münasebetlerine dayanarak iş görmekten hoşlanıyor. Şahsiyet ve izzetinefsinizden fedakarlık yapmadan, onların karakterine
göre davranışlarınızı ayarlamak z•orundasınız. Dobra dobra konuşmanızı isterlerse, öyle konuşacaksınız; yok, taviz
vermenizi isterlerse, öyle yapacaksınız.

Bunlar sendika içindeki rolü "teknisyen"likten ileri gitmeyen
bir uzmanın sözleridir. Öte yandan, "ilerici-teşrii misyoner" ve
" programcı" karışımı bir uzman, aynı durumu şu şekilde belirtmektedir:
bir prototipdir; aydını şüpheyle
meselelerini iyi bilemeyeceği iddiasındadır. Sendikacı aydının ·s endika içinde sivrilmesini engellemek ister. Önce, sivrilen aydının kendi
otoritesini gölgeleyeceğini zanneder; ikinci olarak, sivrilen ve üyelerce sevilen bir aydının kendisine rakip olaSendika yöneticisi

karşılar. Aydının sendikacılık

cağını düşünür.

Bunlardan başka, sendika yöneticisinin gerekli egı
timden yoksun oluşu, aydının bu eğitime sahip oluşu, ortaya bir kompleks unsuru çıkarmakta, çekişme burada
başlamaktadır.
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Bundan önce çalıştığım sendikada bu tecrübelere sahip bulunmadığım için birtakım çatışma ve anlaşmazlık
larla karşılaşıyordum. Şimdi çalıştığım ·s·e ndikada yöneticilere korkularının ilerde varit olmayacağı konusunda bir
kanaat vermeyi başardığımdan, rahatım. Liderler rakip olmayacağımı, perde arka-sında kaldığımı biliyorlar. Sendikacıların konuşmalarını, sözleşme tasarılarını hep ben
hazırlıyorum. Fakat, onlar hazırlamış gibi gösteriyorum.
Ön plana hiç geçmiyorum. İlişkilerimiz bir dostluk havası içinde. Aksi halde, beni derhal bertaraf edebilirler. Fır
sat vermezler, ezerler.

Öte yandan örnek kütlemize giren süjelerin 20'si, yani çoğun
liderlerin aydın uzmanlara hiç önem vermediklerini, onları

luğu,

her

fırsatta kırdıklarını belirtmişlerdir:

"Çok kötü, bizi kırıyorlar. 'Tahsilli olmanız, bilgili olbizim için farketmez' diyorlar. Tabjsilliye karşı
kompleksden ileri gelen bir üstünlük gösterisi. Buna rağ
men bize ihtiyaçları da var." ''Bize önem vermez görünüyorlar, fakat bütün sorumluluğu da bize bırakıyorlar."
•'Ben dahil toplu pazarlıkta onlara çok gerekli bir - iki kişiye önem verirler, gerisini umarsamazlar.'' "Kırıcı, kültürsüz, boş, dejenere tipler; uzman yaptığı araştırmalarla
çıkarlarını
tehlikeye düşürecek olursa, hemen bertaraf
ediyorlar." "Kaba, kırıcı. Araştırmalarımız geçmişteki hatfilarını ortaya çıkardı; çok kızıp hepsini hasıraltı ettiler."
"Genellikle cahil adamlardır; tabii, otoritelerinin gerektirdiği şekilde davranmak zorundadırlar. Ama, bunu yaparken hiçbir beşeri münasebetler gücüne sahip olmadan
davranıyorlar hatfilar yapıyorlar. Bizim başarılarımızı hep
kendilerine mfileder~er.'' "Aşağılık kompleksleri vardır.
Başarılarımızı hep kendilerine malederler; herhangi bir
eksiklik ve hata oldu mu , onu da kendi kusur ve sorumluluklarını örtmek için bizim üstümüze yüklerler."
manız

Bunlar, sendika liderlerinin uzmanlara davranışını olumsuz bulan 20 aydından bazılarının tipik ifadeleridir. Diğerleri de bunlara
benzer sözler sarfetmişlerdir.
Bazı liderlerin aydına karşı bu olumsuz davranışları, gerçekte
işçilerin (üyelerin) aydın uzman istihdamiyle ilgili atitüdleriyle
çelişik br durum göstermektedir. 300 sendikalı işçi üzerinde yaptı
ğ1mız araştırmada süjelerin sendikalar tarafından istihdam edilecel<
aydın uzmanlar hakkındaki görüşleri şöyledir:
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TABLO I
"Sendikanızın

aydın

uzmanlar istihdamı hakkında

ne düşünüyorsunuz?"

%
Faydalı,

sendikacılarımız

Faydalı, sendikamızın

daha bilgili hareket ederler
itibarı artar

Fark etmez
Mahzurlu, sendikaya munzam masraflar yükler
Mahzurlu, aydınlar işçi dertlerinden anlamaz
Cevapsız

201
64
9
1
14
11

67
21.3
3
0.3
4.3
3.6

gibi, büyük bir çoğunluk (67 + 21.3 = % 88.3) aykonusunda olumlu bir tavır takınmaktadır. Başka bir
soruya verilen cevaplardan da şu tablo elde edilmektedir:
Görüldüğü

dın istihdamı

TABLO II
"Sendika lideri karar verirken en çok neye önem vermelidir?"

%
Uzmanların

tavsiyelerine
Kendi bilgi ve tecrübelerine
Üyelerin arzu ve dileklerine
Memleketin iktisadi durum ve
Cevapsız

şartlarına

63
14
66
139
18

21
4.6
22
46.3
6

Görüldüğü gibi, "uzmanların tavsiyelerine" cevabı "üyelerin
arzu ve dilekleri" ile yaklaşık olarak aynı oranda değer görmektedir. Memleketimizde halk kütleleri ile aydınlar arasında genellikle bir sosyal mesafe, halkm aydına karşı bir güvensizlik ve
çekingen liği mevcut ise de, yine de işçilerimizin aydınlara saygı
gösterdikleri, belki aydınla (maaşlı orta sınıf) devlet arasında bir
ayniyet gördükleri, dolayısiyle devletten nasıl birçok şey bekliyorlarsa, aydınlardan da aynı biçimde sendikacılık alanınaa yardım ve
hjzmet umdukları sonucuna varabiliriz.

Geri kalan 8 uzman da değişik ve şartlı ifadeler kullannnşlar
Mesela, "parti misyoneri" bir uzmanın ifadesi şöyledir: "EntelJektüellere karşı çekingen davranıyorlar. Bazıları da saldırgan.
Genellikle okumuyorlar, bilgileri çok sathi".
Türk-İş'de çalışan
bir uzman : "Bizde liderler uzmanlara karşı saygılı. Başka sendidır.
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kalarda böyle değildir." Liderin esasen hukuk mezunu bir aydın olduğu bir sendikadaki iki uzman da, bu münasebetlerin diğer
sendikalarda genellikle olumsuz olduğunu işittiklerini, fakat kendi
teşekküllerinde başkan yüksek öğrenim görmüş olduğu için aralarında son derece iyi ve işbirliğine dayanan münasebetler bulunduğunu belirtmişlerdir.

Görüldüğü gibi, örnek kütİemize giren uzmanların en az

% 55
liderlerin aydınlar karşısındaki tutum ve
davranışlarının
olumsuz olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan, % 22 kadar bir
oran da, kendi çalıştıkları sendikada münasebetlerin iyi olduğunu
ifade etmişlerse de, diğer sendikalarda sendikacı-aydın ilişkilerinin
kötülüğünden bahsetmişlerdir. Olumlu yönde cevap verenlerin oranı ise yine % 22 kadardır.
kadarı

Öte yandan 6 uzman, (grubumuzun l/6'sı) sendika yöneticilerinin kendilerini sendikalaşmaktan alıkoyduklarından şikayet etmişlerdir. Fikir işçisi olarak Tez-Büro-İş sendikasına birçok meslekdaşları gibi üye olmak isteyen bu uzmanlara yöneticileri engel
olmuşlar, 2'ci üye oldukları takdirde işden atılacakları tehdidine
maruz bırakılmışlardır. Bu aydınlar, genellikle sendikacıların "kötü
işveren" olduklarından yakınmışlardır; sadece bir tanesi, sendika
için çalışan bir uzmanın kendi sendikasına karşı sendikalaşmasının ,
inançlarına Ye çalıştığı sendikaya karşı bir saygısızlık olacağına
işaret etmiştir.

Bu olumsuz münasebetlerin,

kısmen sendikacıların

psikolojik
durumlarını aydınların anlamamalarından ileri geldiği söylenebilir. Sendikacılarımızın hemen hepsi işçilikten yetişme, öğrenim yapmak imkanın1 bulamamış kimselerdir. Kısa zamanda sendikacılığı
mızın toplu pazarlık alanında kaydettiği gelişmeler sayesinde, bunların formel otoriteleri ani bir yükselme kaydetmiştir. Bu otoritenin
gerektirdiği temel bilgi ve öğrenimden yoksun bulundukları için,
bir yandan uzmanların hizıpetlerine muhtaç bulunmakta, öte yandan aydınlardan aldıkları bilgileri kendilerininmiş gibi satmak yohma gitmektedirler. A.B.D.'deki sendikacı, bir bilginin ya da araş
tırma sonucunun asıl sahiplerini (yani uzmanları)
zikretmeden
-anonimliği muhafaza ederek~ konuşmakta ve yazmaktadır. Oysa, Türkiye~de, bu aşamada, bahsettiğimiz kategoriye giren sendi-
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herhangi bir fikri, buluşu, ya da araştırmayı, anonim halde bırakmak şöyle . dursun, aksine kendilerine malettikleri de görülmektedir. Sendika lideri aydının bilgi üstünlüğü karşısında kendi
otoritesinin gölgelenmesini istememektedir. Böylece otoritesine dayanarak aydını susturma yoluna giden lider etrafa karşı adeta bütün
bilgi kaynaklarına sahip olduğu intibamı vermeye çalışmakta, böylece bir çeşit "rollerin tersine çevrilmesi" (reversal of roles) olayı
ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca, lider, istihdam ettiği uzmanın bilgisi ile ön plana geçtiği takdirde, onun sendikada sevilebileceğinden ve bir gün kendisine rakip oalcağından korkmaktadır. Mülakat yapılan aydınların
hemen hepsi ilerde böyle bir niyetleri olmadığını açıklamışlarsa
da, söz konusu korku insan tabiatında mevcuttur ve kendinden emin
olmayan bütün sendikacılarda şiddetli bir duygu halini alabilmektedir.
Bahsettiğimiz tipdeki sendikacıların hakim bulunduğu teşek
küllerde uzman olarak verimli fonksiyonlar ifa edebilmek ve hatta devamlı istihdam imkanına kavuşabilmek için, aydının birtakım
beşeri ilişkiler tekniklerini iyi bilmesi ve uygulayabilmesi gerekmektedir. 1) Önce işçi davasına samimiyetle inanması, işçi sını
fıyla kendisi arasında davranışları bakımından bir özdeşlik (iden.:.
tity) kurması gerekmektedir. 2) Uzman aynı zamanda gerekiyorsa
bilgi ve tecrübeleriyle ön plana çıkmamayı becerebilmeli, durumu
arka plandan etkilemeyi, gereğinde perde arkasında kalabilmeyi
başarabilmelidir. Aksi halde, liderde kendisine rakip olma korku
ve endişesini doğuracağı için, verimli çalışmak imkanını ve hatta
sendikadaki istihdam garantisini kaybedebilecektir. 3) Liderle devamlı br haberleşme (communicalion) halinde bulunmalı, ancak
kendisinin aydın olarak ortaya attığı buluş ve fikirleri sendika liderinin hiç isim zikretmeden, kendi malı imiş gibi lanse etmesine
de ses çıkarmamalıdır. Hatta, bu anonimliği teşvik etmelidir.- Aksi
halde, yani bu fikir ve buluşların kendisine ait olduğunu belirtme
yoluna gittiği takdirde, liderlerin sertleştiğini, kırıcı davranışlarda
bulunduğunu, hatta işine son verilmek yoluna gidildiğini dahi görebilecektir. 4) Nihayet, şahıslararası ilişkilerde Türk kültürnünün
"otoriter" özellikler taşıdığını, sendika yöneticisini açıkça tenkit etmesinin aradaki bütün işbirliği ve anlaşma imkanlarını yokedebileceğini hatırdan uzak tutmamalıdır.
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Nitekim, sendikada idarecinin bu elverişsiz ve olumsuz tutumuna rağmen çalışmaya devam edip verimli fonksiyonlar ifa edenler, liderleri gerektiğinde icraatlarından dolayı tenkit edebildiklerini, ancak bunu "ihtiyatla", "sade kendi konularına giren meselelerde", "dikkatle", yaptıklarını belirtmişlerdir 6 • Bu aydınların samimi olmadıklarını, dürüst bir insanın doğru bildiğini açıkça söylemesi gerektiğini iddia edecek kimseler bulunabilir. Ancak, unutmamak gerekir ki, söz konusu aydınların büyük bir kısmı idealisttirler, bazıları "misyoner", "programcı" gibi kategorilere giren ve iş
çilere gerçekten yararlı olmaya çalışan kimselerdir. Böyle yaparak,
bize göre, şahsiyetlerinden pek bir şey kaybetmeden sendikaya ve
işçilere yapıcı ve olumlu tenkitleriyle faydalı olmaya çalışmaktadır
lar. Bunun alternatifi, işlerini kaybetmeleri ve söz konusu hizmetleri -ıhiç olmazsa sendika kanaliyle- ifa edebilmekten mahrum
kalmaları demektir. İçlerinde, bu şekilde objektif olmaya çalışan,
liderin hatalarını belirtirken üstünlüklerine de yerverip münasebetleri kesmemeye çalışan ve gerektiğinde ikinci planda kalmayı kabullenen uzmanlar, böyle yapmayıp, açıktan hücumu tercih eden
uzmanlara kıyasla, sendika içinde gayriresmi de olsa daha fazla
etki ve nüfUza sahip görünmektedirler. Bununla beraber, bu kategori içinde de, ileri derecede müsamahasız ve anlayışsız liderler
karşısında "ihtiyatlı" ve "yumuşak" tenkide rağmen, sendikada istihdam emniyetini kaybeden uzmanlara da rastlamış bulunuyoruz.
Açık ve gerektiğinde sert tenkidi savunan aydınların ise, daha
çok kendilerine bu imkanı tamyan liderlerin yönetimindeki sendikalarda çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bunlar, sendikacıların uzmanları önemsediği, onlara saygıh davrandığı ilk % 22'lik guruba giren
aydınlardır. Ekserisi liderlerle aynı siyasi kanaattedir, hatta bazı
larında liderlerle aralarında ideolojik fikirbirliği mevcuttur. Bu

6

"Aydınlar sendikacıları gerektiğinde çekinmeden tenkit etmelidirler. Bu fonksiyon ülkenin kaderini ilgilendirmektedir. Ancak,
bu hususda dikkatli olmamız da gerekir. Aksi halde, reaksiyon görebilir, işimizden atılabiliriz. Ölçülü ve dikkatli tartışmamız gerekir. Ben esasen politik konuları tartışmaktan kaçınıyorum. Çünkü
tarafsız kalabilen sendikacılarımız çok az. Ancak, işçiyi ilgilendiren bir k·onuyla karşılaşırsam, idarecileri tenkitten kaçınmam."
Bunlar, söz konusu kategoriye giren bir uzmanın sözleridir.
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atmosfer içinde ise, bizim anladığımız anlamda tenkitten çok bir
çeşit hatırlatma ve karşılıklı işbirliğinin söz konusu olması doğaldır.
Bunlardan birinin sözleri bu bakımdan ilgi çekicidir : "Aydın, lideri tenkit etmesini gerektirmeyecek çalışmalar yapmalı, liderin
muhtemel hatalarını önceden önleyebilmelidir."
d)

Uzmanların Fonksiyonlarının

Net Etkisi

Bütün bu uzmanların ifa ettikleri görevlerin sendikalar için
gerçekten "fonksiyonel" olup olmadıkları, yani Merton'un deyimiyle, sendikanın bir organizasyon olarak çevresine intibakına ve
gelişmesine ne oranda etkili oldukları, ne oranda bu intibak ve gelişmeyi olumsuz yönde etkiledikleri yani "olumsuz anlamda fonksiyonel" (dysfunctional) oldukları araştırılabilir. Acaba, mesela araş
tırmacıların faaliyetleri sendika için ne derecede fonksiyonel olmakLadır?

Araştırma

faaliyeti ile meşgul olan uzmanların çoğu ---.ki bunların büyük bir kısmı aynı zamanda eğitim, toplu pazarlık gibi diğer uzmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler~ araştırma sonuçlarının sendika için fonksiyonel olduğunu belirtmişlerdir. Bu uzmanların sayısı 14'dür. 8 uzman da bunların doğrudan doğruya fonksiyonel olmadıklarını, ancak işveren üzerinde yaptıkları olumlu etki
yoliyle endirekt olarak fonksiyonel olduklarını söylemişlerdir. Bu
8 uzmana göre, araştırmalar esas itibariyle "göstermelik" (windowdressing) olarak yapılmakta, bunların sonuçlarından fiilen faydalanılmamaktadır. Ne var ki, bir uzmanın ifadesine göre, "bu araştırma
larla liderlerin geçmişde hatalı hareket ettikleri ortaya çıkmakta.
böylece lider kendisine çekidüzen vermek zorunda kalmaktadır."
Bu da sendika demokrasisi açısından fonksiyonel bir sonuç sayıla
bilir. "Göstermelik" amaçla yapılan araştırmaların liderlerin üyeler
nezdinde itibarlarını arttırışını herhangi bir anlamda fonksiyonel
saymasak bile, bunlar nihayet "nötr olarak fonksiyonel"dirler; yani
olumlu, ya da olumsuz herhangi bir sonuçları mevcut değildir. Bu
durumda, süjelerin yarısından fazlası araştırma faaliyetle.rinin sonuçlarının fonksiyonel olduklarını belirttiklerine göre, "sonuçlar
toplamının net bakiyesi"nin de açıkça fonksiyonel olması gerekir.
Eğitimle meşgul

olan aydınların hemen hepsi de, eğitim faaliyetlerinin teknik anlamda fonksiyonel olduğunu, nihayet sık yapıl-

TÜRKIYE' DE AYDINLAR ve İŞÇİ HAREKET İ

380

masa ve kapsanan işçi sayısı az olsa da, eğitimle işçilerin kültür
ve bilgi seviyesinde açıkça yükselmeler sağlandığını belirtmişlerdir .
Eğitimin bir de sendika demokrasisi açısından gizli f onksiyonlan
mevcuttur. Bu sayede taban bilgi sahibi olmakta, potansiyel lider
adayları kendilerini göstermek ve liderlik için mücadele etmek
imkanını bulmaktadırlar. Birkaç eğitim uzmanı, sendikalarda dikta
kurmuş liderlerin bu fonksiyondan hoşlanmadıklarını,
işçilerin
" gözlerinin açılmasını" istemediklerini ve eğitim seminerlerini bu
maksatla asgari seviyede tutmak ve bunlarda sadece kendi propagandalarını yaptırmak yoluna gittiklerini belirtmişlerdir.
Araştırma

ve eğitim programlarının tamamen "göstermelik"
iddia eden uzmanlardan ikisi, bu konuda liderlerle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu çalıştıkları sendikalardan ayrılıp
özel sektörde çalışmaya başlayan "teknisyen" ve "programcı" tiplerdir. Bunlar için, mesleki itibar ve faaliyetlerinin teknik anlamda
fonksiyonel olması ön planda gelen gayelerdendir ve bu gaye gerçekleştirilemediği oranda hayal kırıklığı ve rol çatışması artmaktadır. Bir üçüncü aydın ise, "radikal" bir "parti misyoneri"dir. Sendikacılığa sınıf bilincinin gelişmesini engelleyen bir araç göziyle
baktığı için, bu tip araştırma ve eğitim faaliyetlerini tamamen
"olumsuz anlamda fonksiyonel" saymaktadır.
Toplu sözleşme taslağını hazırlama, toplu pazarlık faaliyetlerine katılma, sendika yazarlığı ve benzeri faaliyetlerin de, ortaya
çıkardıkları açık, somut sonuçlar dolayısiyle sendika için fonksiyonel oldukları ifade edilmiştir. Biz inceleyebildiğimiz kadarı, bu
faaliyetlerin herhangi bir 'olumsuz fonksiyonu'nu bulamadık. Olsa
olsa, bazen liderlerin yetersiz icraatım ortaya çıkarmak gibi olumsuz-fonksiyonlar söz konusu edilebilir, ki bunlar da sadece o liderlerin kendi çıkarları açısındandır. Bunların sonuçları, sendikanın
ç ıkarları ve sendika demokrasisi açısından açıkça fonksiyoneldir.
olduğunu

Kaldı ki, bu uzmanların büyükçe bir çoğunluğu, liderler için
gizli fonksiyonlar da ifa etmektedirler. Liderin bu uzmanların fikir
ve buluşlarını tamamen kendi malıymış gibi nakletmesi, anonimliği
teşvik ettiği gibi bunun da ötesine geçip, bu fikir ve buluşlara sahip çıkması, uzman bundan hoşlansa da, hoşlanmasa da meydana
gelmekte ve lider için üyeler ve halk oyu karşısında görünmez bir
aktif kalem teşkil etmektedir. Bu konuda mülakatlardan edindiği-
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miz bazı tipik ifadeler şöyledir: "Lider, sizin fikrinizi kendisininmi~
gibi aktarıyor. Susmak zorunda kalıyorsunuz." "İş kolu semineri
yapıldı. Herşeyini eğitim direktörü sıfatiyle ben hazırlamış, ben
düzenlemiştim. Fakat, bana hiç konuşma hakkı verilmedi. Herşeyi
onlar yapmış göründüler. Eğitim sendikanın en gösterişli faaliyeti
oluyor." "Bir meselede bizim fikrimizi sorup hemen akabinde bizim önümüzde · o fikir kendilerininmiş gibi tekrarlıyorlar."
Mülakat yaptığımız uzmanların birçoğu liderin kendi buluş ve
fförlerine böyle sahip çıktığını, buna mukabil en küçük bir hata
ve kusurdan, hatta kendisine ait bir hata ve kusurdan dahi uzmanları sorumlu tuttuğunu üzülerek belirtmişlerdir. Aydın uzman böylece belki elinde olmadan ve istemeden, liderlerin eksik ve hatalarmın kamufle edilmesine mzmet etmekte, neticede lider için, -bazen sendika demokrasisinin aleyhine de olsa- gizli bir fonksiyon
ifa etmektedir. Sendikalardan ayrılan veya ayrılmayı düşünen birçok aydın, ayrılış sebebi olarak diğer faktörler yanısıra, bu duruma düşmekten duydukları üzüntüyü zikretmişlerdir. Sadece kendinden emin ve perde arkasından lideri ida.re edebilen -Wilensky'nin
tasnifinde politik tipe (politico'ya) yaklaşan- uzmanlar, bu durumu doğal karşılamakta ve sahip oldukları gayriresmi etkiden haz
duymaktadırlar.

Mülakat yaptığımız araştırma ve toplu pazarlık uzmanlarının
hemen hepsi, toplu pazarlıkta nihai sonucu araştırmaların ortaya
koyduğu objektif vakıa ve verilerden çok, tarafların pazarlık gücünün tayin ettiğini belirtmişlerdir. Ancak çoğunluk, bu araştırmala
nıı uzlaştırmada üçüncü tarafsız aracı ve işveren üzerinde
çok
olumlu bir etki yaptığını , işver n de hazırlıklı bulunduğu veya iş
verenin ödeme gücü elverdiği oranda araştırmaların ortaya koyduğu objektif verilerin niha! neticeyi tayinde daha etkili olduğunu .
böyle değilse pazarlık gücünün tayin-edici rol oynadığını ifade etmişlerdir. İki uzman da liderlerin, toplu pazarlığın sonuçlarından
tatmin olmayan işçiler karşısında sorumluluğu araştırmalara yüklediklerine işaret etmişlerdir.
e)

Hukukçuların

Durumu

Bu faslın başında da belirttiğimiz gibi, sendikalarda istihdam
edilen aydın uzmanlar arasında hukukçunun rolü ayrı bir özellik
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Sendikacılığımızın

bu gelişme aşamasında, sendikauzman kategorilerine kıyasla en fazla hukukçu
istihdam ettikleri görülmektedir. Şüphesiz, bunun açık ve belirli
bazı sebepleri mevcuttur.
cılarımızın diğer

Mülakat yaptığımız uzmanların yaklaşık olarak yarısı, Türk
bu gelişme devresinde kanunların yeni, karışık ve
birçok boşluklara maruz bulunduğunu , sendikalar arasındaki yetki
uyuşmazlıklarının, uzlaştırma ve tahkim meselelerinin daima hukukçu istihdamını gerektirdiğini · belirtmişlerdir. Sendikalar bir kere
bu sebeplerle hukukçu istihdam edince, tasarruf amaciyle norma]
olarak mesela bir iktisatçının görmesi gereken işleri de hukukçulara
yaptırmaktadırlar. Neticede, hukukçu bir
müşavir veya teknisyen
durumundan çıkmakta, sendikada birçok politik ve icra! kararların
verilmesinde etkili bir kişi olabilmektedir.
sendikacılığının

r

..___

----

Bazı

uzmanlar da, sendikaların iktisatçı, sosyal siyasetçi veya
istatistikçi yerine hukukçu istihdam etmekle üyeleri daha çok tatmin edebildiklerini söylemişlerdir. "İktisatçı, v.s. meslek erbabının
faaliyetlerinin sonuçları, kolayca görülüp kısa vadede takdir edilemez." Oysa, hukukçuların hak uyuşmazlıklarında ve üyelerin münferit davalarında gözle görülür, somut sonuçlar almaları söz konusudur. Lider hukukçu istihdamiyle hem üyeleri tatmin etmekte
hem de hukukçuyu başta toplu pazarlık olmak üzere birçok "istişari" fonksiyonlarda çalıştırmaktadır.

~

'z

Soruyu cevaplandıran diğer bazı uzmanların tipik cevapların
dan bazıları şöyledir : "Memleketimizde henüz hukuki savaş veriliyor. Ekonomik anlamda sendikacılık henüz yerleşmedi." " Mevzuatımız çok karışık; bu da hukukçunun egemenliğine yolaçıyor.'·
" Hukukçunun tesiri açık, ikt.isatçınınki ise gizli; iktisatçının hizmetlerini takdir edemiy<lli_ar."
Birçok hukukçuda, kendilerini iktisadi ve sosyolojik meseleler·
de de yetiştirmek çabası dikkati çekmiştir. Gerçekten, işin sırf hukuki kalıplarını bilip, sosyal ve ekonomik muhtevanın derinlikler:
ne nüfftz edememek, değişik fonksiyonlar ifa etmesi beklenen hukukçunun eksik ve tatmin edici olmaktan uzak kalmasına, mesela
toplu pazarlıkta daha çok şekil yoluna saparak, gerçek problemlerin cevaplandırılamamasına yolaçmaktadır. Hukukçu
uzmanla
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sosyal siyaset alanında ihtisas yapmış, dolayısiyle meselelerin hem hukuki, hem de sosyal ve ekonomik muhtevasını kavramış kişiler mevcuttur. Ancak, bu tipler istisnai bir mahiyet taşı
maktadır.

Aslında arzu edilen alternatif, şüphesiz, hukukçu uzmanların
hak uyuşmazlıkları gibi meselenin pür anlamda legal olan yönlerinde yöneticilere ve diğer uzmanlara yardımcı olmalarıdır. İktisatçı,
istatistikçi gibi uzmanların da çalışma hukuku konularında yetiş
miş olarak iyi bir sosyal siyaset kültürüne sahip bulunmaları gerekir. Bu takdirde toplu pazarlık ve araştırma faaliyetleri başda olmak üzere, esas itibariyle ekonomik muhteva gerektiren, fakat bunun yanında hukuk! çerçevesi de bulunan meselelere iktisatçı ve
sosyal siyasetçi uzmanların şekil vermesi yerinde olur.

Çalıştığı sendik~nın araştırma yanısıra, toplu pazarlık faaliyetlerine bizzat katılan ve sözleşmelerin yapılmasında çok etkili
bir rol oynadığı anlaşılan sosyal siyasetçi bir uzman, hukukçuların
toplu pazarlığa katılmasına engel olduğunu belirtmişdir. Kendisine
göre, "hukukçular muğlak ve faydasız kalıplar içinde kalarak müzakereleri bir çıkmaza sokmakta ve çoğu zaman demagojiye kaçmaktadırlar." Bir diğer ifadeye göre, ''hukukçu ilerde ihtilaf çıksın
ve kendi hizmetlerine sık sık ihtiyaç duyulsun diye, sözleşmeyi gayet karışık, anlaşılması güç bir dille kaleme aldırmakta, neticede
sözleşmenin birçok hükümlerini, değil işçilerin, sendikacıların dahi
anlayıp doğru uygulamaları imkansızlaşmaktadır."
şikayetlere rağmen, hukukçuların hizmetlerine sendaha uzunca bir zaman ihti aç duyulacağı muhakkaktır. Ilerde sendikalar büyüyüp bürokralikleştikçe ve daha fazla
sayıda uzman istihdam edebilecek mali kapasiteye ulaştıkça, iktisatçı ve sosyal siyasetçi uzman sayısının haliyle artacağını düşüne
hi1iriz. Zamanla herhalde organik bir işbölümü meydana gelecek,
iktisatçı uzmanlar da araştırma ve toplu pazarlık faaliyetleri için
gerekli hukuk bilgisine sahip oldukça, hukukçuların tamamen kendi ihtisas sahalarına giren pür hukuk! mesele ve davalarla meşgul
olmaları imkanı doğacaktır. Şüphesiz, bugün olduğu gibi, ilerde
de kendisini sendikacılığın daha geniş ekonomik ve sosyal meselelerine adayan, iktisat ve sosyoloji alanlarında da bilgi sahibi olmuş, "misyoner" tipli hukukçu uzmanlara sendikalarımızın hukuk-

Bütün bu

dikalarımızda
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tan gayri faaliyetlerinde de rastlanabilecektir. Bizim, burada söz
konusu etmek istediğimiz, daha çok "teknisyen" tipli uzmanlar arasında meydana gelmesi gereken bir işbölümüdür.
Hukukçunun bazı faaliyetlerinin, mesela muğlak bir dil kullanarak toplu sözleşmeyi anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz bir hale getirmesinin, sendika için "olumsuz anlamda fonksiyonel" bir mahiyet taşıdığı düşünülebilir. Fakat faaliyetlerinin, tüın olarak, "fonksjyonel" sonuçlarının "olumsuz anlamda fonksiyonel" sonuçlardan
çok daha fazla olduğu, dolayısiyle "net bakiye"nin bu kategoride
de açıkça "fonksiyonel" yönde olduğu söylenebilir. Hukukçular
muhakkak ki, sendikalar için yararlı roller ifa etmektedirler. Aralarında "misyoner" tiplere de sık rastlanması, bunların sadece mesleki ya da maddi sailçlerle değil, aynı zamanda, sendikacılığı bir. ha.reket şeklinde benimsemiş aydınlar olarak çalışabildiklerini göstermektedir. Halen hukukçuların sendikalardan aldıkları ücretler
diğer uzman kategorilerinin ücret ve maaşlarından genellikle daha
vüksektir. Çok defa birden fazla fonksiyon ifa ettiklerine, ayrıca sendikayla ilgili davalarda da aktif rol oynadıklarına göre, bu yüksek
ücreti herhalde doğal karşılamak gerekir. İlerde diğer uzman kategorilerine olan talep arttıkça ve halen hukukçular tarafından ifa
edilmekte olan bazı fonksiyonlar da bunlar tarafından yapılmaya
başlandıkça aradaki ücret farklarının azalması beklenebilir.
Karşılaşdıklan

bütün güçlüklere, çoğunluğunun sendika yöneticileriyle münasebetlerinde belki hoş olmayan, kırıcı davranışlar
la karşılaşmalarına ve bir kısmının ezik ve hayalkırıklığına uğra
mış bir ifade ile "bizim sendika politikasında ve faaliyetlerinde hiçbir
etkimiz yok; bunu araştırmanıza fazla incelemeye gerek kalmadan,
şimdiden böylece yazabilirsiniz" demelerine rağmen, bu genç aydmlarm, s~ndikalar içinde "bilgi" faktörü nihayet kendi tekellerinde bulunduğu için bir bakıma üstün ve belli ölçüde etkili bir durumları vardır. Bir kısmı hayalkınklığma uğrayıp sendikalardan
ayrıldıkça, yerlerine yenileri geçmekte ve sınırlı da olsa aynı etkiyi
bu defa yeni elemanlar devam ettirmektedir. Hemen hepsi sendikaya daha "bilgili" hareket etmek yönünde bir "tarafgirlik" aşı
lamakta ve net tesirleri daima "fonksiyonel" olmaktadır.
Buraya kadar, sendikalarımızdaki entellektüel uzmanların faaliyetlerinin objektif yönlerini inceledik. Fonksiyonlara göre yaptı-
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ğımız bu değerlendirmeden sonra, şimdi de söz konusu uzmanlan
hiraz da sübjektif açıdan, işlerine atfettikleri anlam ve oynadıklan
"rolleri" açısından incelemeye çalışalım.

c.

''Rol Yönelişi"ve "Rol
manlar:

Çatışması''

Bakımından

Aydm Uz-

Örnek kütlemize giren uzmanların "rol yönelişi" bakımından
24'ü "teknisyen". ve "programcı", 12'si çeşitli kategorilerdeki "misyoner" tiplerdir. Ancak, hemen belirtmemiz gerekir ki, sendikacı
lığımız henüz yeni ve sendikalarda aydın uzman istihdamı daha
da yeni ve sınırlı bir gelişme olduğundan, bizim, Wilensky'nin
araştırmasında yaptığı gibi, birbirinden
kesin olarak ayrılabilir
tipler tespit etmemiz pek mümkün olmamaktadır. Birçok tipler
arasında iç-içe geçmeler mevcuttur.
Aydın uzman, hemen daima
birden fazla fonksiyon ifa ettiği için, bu fonksiyonlara atfettiği sübjektif anlamlar, yani "rol yönelişleri" de farklı olabilmektedir. Bazen
sadece mesleğinin ifasına önem verir görünen, yani tanımımıza göre
"teknisyen" olan bir uzman, ayrıca sendikacılık idealini benimsemiş
bir aydın olarak, sendikacılık için geniş plan ve projeler düzenleyen
bir "programcı' olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı şahıs, mesela gayeleri ve kısmen icraatı ile "teşrii-ilerici misyoner" olarak karşımıza çı
kabilmektedir. Öte yandan, "r~dikal" entellektüel olan bir 'parti misyoneri' aynı zamanda "programcı meslek sahibi" hüviyetine bürünebilmektedir. Bu, Wilensky'nin tespit ettiği, organizasyonun baskısı
ile aydında meydana gelen ve parti misyonerliğinden teknisyenliğe
doğru seyreden gelişmeyi, bizim sendikalarımızda da ararken birtakım ilgi çekici özelliklerin ve farkların tespitine imkan vermektedir.
36 süjeden müteşekkil grubumuzu bu bakımdan sınıflandırdığı
mızda şöyle bir tablo ile karşılaşmaktayız:
•

1. Misyoner Tipler :
a) Parti misyoneri : 6 uzman. Bunların 4'ü aynı
zamanda "programcı", 2'si "teknisyen" özellikler taşı
maktadır. (Hepsi örnek kütlenin l/6'sını teşkil etmektedir.)
Toker Dereli -

25

.
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b) Teşrii-ilerici misyoner : 6 uzman. Bunların 4'ü
zamanda programcı, 2'si de teknisyen özellikler
taşımaktadır. (Hepsi örnek kütlenin l/6'sını teşkil etmektedir.)
aynı

c)

Dini-ahlaki misyoner : Bizde dini otoritenin
gibi işçi hareketine herhangi bir müdahale, katkı ve etkisi olmadığı için bu kategoriye giren
herhangi bir aydına rastlanmamıştır .
Batı'da olduğu

2.

Mesleki hizmete yönelmiş uzman tipleri :
a) "Programcı" meslek sahipleri : 6 uzman (Hepsi de aynı zamanda teknisyen özellikler taşıyor.)
b)

"Teknisyen'' meslek sahipleri : 18 uzman. (4'ü
özellikleri taşıyor. Ortamını bulabildikleri takdirde "programcı" olabilirler.)
"programcı"ya yakın

Görüldüğü

gibi, "mesleki hizmete yönelmiş" uzmanların sayısı
24'dür. Bu rakam, örnek kütlenin tamamının 2/3'sini teşkil etmektedir. Yukardaki l/6'lık iki oranla, örnek kütlenin tamamına ulaşıl
maktadır. Wilensky'nin ''rol yönelişi" bakımından tefrik ettiği diğer
tiplere, özellikle kariyercilere örneğimizde rastlanmamıştır. Türk
sendikacılığının Batıdaki kadar yerleşmiş ve gelişmiş bir hareket
olmaması, ideali sırf sendika içinde yükselmek ve bir kariyer yapmak olan aydınlara henüz rastlayamayışımızın başlıca sebebini teş
kil etmektedir. Nitekim, örnek kütlemiz içinde seçimle bir sendika
idareciliğine geçmeyi kesinlikle düşünen hiçbir aydına rastlanmamış
oJması da, bu eğilimin bir belirtisidir. Öte yandan, sendika içindeki
gruplar-arası mücadeleden zevk alan, görevini daha çok sendika-içi
politikayı düzenleme ve harekete geçirme açısından tanımlayan
herhangi bir "politik" aydına (politico'ya) rastlanmamıştır. Örneği
mizdeki uzmanlardan sadece biri, sendika-içi politikaya aktif şekil
de katılmışsa da, şimdiki rolü daha çok "teşrii-ilerici misyoner" ve
" programcı" taraf ma yönelmekte, bu vasıfları açıkça daha ağır basmaktadır.

Çoğu

"teknisyen" olmak üzere "mesleki hizmet" tipi aydınla

rın ezici bir çoğunlukta bulunmaları, sendikacılığımızın genellikle
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ideolojiden uzak, toplu pazarbğa yönelmiş karakteristiklerini aksettirmektedir. " Parti misyoner"lerinin hepsi TİP'in görüşlerini temsil etmekte ve DİSK'e bağlı sendikalarda çalışmaktadır. Bunlar radikal entellektüellerdir ve sendikacılıkta siyasi aksiyonun sözcülüğünü yapmaktadırlar.
"Teşrii-ilerici misyonerler" ise esas itibariyle CHP'nin "ortanın
solu" politikasını, diğer bir deyişle, sendikacılıkta "toplu pazarlık"
fonksiyonu yine başta olmak üzere bunun yanında işçilerin Parlamento'da siyasi temsile kavuşturulmaları görüşünü ve kooperatifçiliği savunan aydınlardır. Bunların da, esas itibariyle, liderleri CHP
görüşünü benimsemiş sendikalarda çalıştıklarını görmekteyiz. Söz
konusu uzmanlar da bir partinin görüşlerini benimsemiş görünüyorlarsa da, parti misyonerliğini "radikal entellektüeller" derecesinde yapmadıkları ve mUtedil-teşrii reform yolunu savundukları
için, kendilerini bu kategoriye dahil etmeyi uygun bulduk.

"Mesleki hizmete" yönelmiş tiplerin de, siyasi kanaatleri, sensosyal-ideolojik yönü ve toplumdaki rolü hakkında belirli görüşleri olabilir. Ancak, bunlar, eğer siyasi-ideolojik görüş
leri varsa, bu görüşleri varsa, bu görüşleri varsa, bu görüşleri açı
ğa çıkarmamakta, sendikadaki rollerinin sadece mesleki-teknik yönüne önem vermektedirler. Bu da, aşağıda belirteceğimiz gibj, ya
gerçekten mesleki hizmete önem verdiklerind n ve bir sendika uzmanının mslek1 rolünün dışma çıkmaması gerektiğine inanmaların
dan, ya da sendikanın kendi görüşleriy]e çatışan politikası dolayı
siyle veya uzmanların mesleki rollerinin dışına çıkmamalarını sağ
layan bürokratik yapısı sebebiyle sadece m lekı roller ifaya zorlanmalarından ileri gelmekt dir. Diğer bir deyişle, aslında belki
'~misyoner"lere özgü amaç ve idealler taştyarak sendikacılığa giren
bu son kategorideki aydınlar, söz konusu baskılar sebebiyle programcılığa veya teknisyenliğe itilmiş olabilirler. Bu değişmeleri ve
başka muhtemel değişme yönlerini aşağıda inceleyeceğiz. Şimdi
her uzman kategorisini "rol yönelişleri" bakımından daha yakından
tetkike çalışalım. Ancak, önce 4.cü fasılda belirttiğimiz teorik bir
çerçevetyi burada tekrar özetleyelim.
djkacılığın

Her aydın tipi halen çalışmakta bulunduğu göreve birtakım
sübjektif motiflerle, bu işde oynayacağı "rol" hakkında birtakım
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"bekleyişler"le (role expectations) girmiştir. Bu "bekleyişler"i tayin
eden faktörler arasında ferdin şahsiyet yapısı, mensup bulunduğu
diğer gruplarla bağları, daha önceki iş ve hayat tecrübeleri zikredilebilir. Fert, rolüne bir anlam atfederken bütün bu faktörlerin
etkisinde kalır. Yaptığı işte kendisinden beklenen objektif sonuçlaı (organizasyonun bekleyişleri), ferdin bu sübjektif bekleyişleri
ne uyuyorsa, herhangi bir mesele yoktur. Aksi halde, ferdin "ro]
bekleyişleri" ile organizasyonun, "rol bekleyişleri" arasında bir uygunluk mevcut değilse, "rol çatışması" (role conflict) meydana gelecektir. Bu takdirde, aydın için, ya 1) birbiriyle çelişen iki rolü
kabil olduğu kadar telife çalışmak ve mümkünse organizasyonun
"rol bekleyişleri"ni değiştirmek, yahut 2) organizasyonun beklediği
objektif "rol"e intibak etmek, yahut da 3) bu telif veya intibakı
yapamayınca, organizasyondan ayrılmak alternatiflerinden
birini
seçmek söz konusu olacaktır.

a)

"Parti Misyonerleri"

"Parti misyonerleri" de çalışmakta oldukları işe birtakım "rol
bekleyişleri" ile girmişlerdir. Bunları, aydının sendikadaki işine girerken bu işten beklediği hususlarla amaç ve ideallerini sorarak öğ
renebiliriz. Bunlardan daha önce sendikalarda u~unca bir iş tecrübesi olan bir "parti misyoneri"nin şu sözleri, bu bakımdan ilgi
çekicidir:
Gazetecilik yapmaya başladıktan sonra İstanbul Tekstil Sendikasındaki yöneticilerle dostluk kurdum. Onların
kongrelere sunacakları raporları ben yazdım. Bu hizmet
arzumu iyi karşıladılar. Dil düzgünlüğü, cümle kuruluşu
bakımından onlara bir hayli yardımcı oluyorum. Yine gazeteciliğe davamla, Türk - İş'in çalışmalarına yardımcı oldum. İşçi ve esnaf meselelerine öncelik tanıyan bir gazetede çalıştım. Ancak, gazetenin sahibi Kavel grevinden
sonra gazeteyi kapatınca açıkta kaldım. Eskiden beri işçi
hareketine angaje olduğumdan başka bir gazetede de çalışamazdım. O ·::;ırada Maden - iş, basın danışmanlığı teklif
etti. Bu işi siyasi eğilimime uyduğu için kabul ettim. Bu
arada Basın - İş'e ve o yoldan da DİSK'e üye oldum.
İşçilerin sömürülmekte ve haklarını alamamakta olduklarına inanan bir insan sıfatiyle, bu dalda ihtisas yapmakta direndim. İşçi muhabir~ği kurumunu Babı.fili'ye
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kabul ettirdim. Hakem kurullarında yüzde doksan işçile
rin haklı olduklarını gördüm. İşçi sınıfına hizmeti başka
bir sınıfa hizmetten daha şerefli buldum.

İşlerinde bir "rol çatışması" ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını
tesbit için, uzmanlara, başda, "bu işde sonradan edindiğiniz tecrübeler başlangıçta umduklarınızdan farklı oldu mu?" şeklinde
birtakım endirekt sorular yöneltilmiştir. (Bunlar için Ek' deki soru
formuna bakınız). Mesela, bu uzman sözkonusu soruya, "hayır, olmadı" cevabını vermiş, nihayet Maden-İş ve DİSK gibi işçi sınıfına
hizmet edebileceği, kendi eğilimlerine uygun bir teşekkül bulabildiği için memnun olduğunu belirtmiştir. Görüldüğü gibi, aydının
siyasi-ideolojik görüşlerinin çalışılan teşekküldeki liderlerin siyasiideolojik görüşleriyle uygunluk taşıması, "rol çatışması" ihtimalini
ortadan kaldırmaktadır. Şüphesiz, ayrıntılarda ve araçların seçiminde fikir ayrılıkları mevcut olabilir. Fakat, özellikle bu gruptaki aydınlar için ana politik-ideolojik meselelerde uygunluk, bir tatmin
kaynağı olabilmektedir. "İnançlarıma, zevklerime uygun bir iş olduğu için tatmin oluyorum. Ayrıca işyerinde amir-memur havası da
yok. İşimi geliri az da olsa seviyorum. İşçi sınıfına hizmetten zevk
duyuyorum. İnançlarımda haklı olduğuma her gün biraz daha kani
oluyorum." Bütün bu ifadeler, kendisiyle mülakat yapılan aydının
herhangi bir rol çatışmasından nekadar uzak olduğunu göstermektedir. Diğer "parti misyonerleri"nin 4'ü de aynı şekilde bir "rol ça ..
tışması" olmadığını gösterecek ifadelerde bulunmuşlardır. (Bunlarm ikisi daha önce çalıştıkları farklı sendikalardan "siyasi-ideolojik"
eğilimlerinin zıt oluşu sebebiyle ayrılmak zorunda kaldıklarını, istedikleri çalışma çevresini ancak şimdi bulduklarını söylemişlerdir.)
Bununla beraber, bir "parti misyoneri" DİSK'e bağlı bir sendikada
çalıştığı halde hayalkırıklığma uğradığını ve ayrıldığını şu geteT-:çe
ile açıklamıştır:
Politik

eğilimlerime

uygun zanniyle sendikada çabir ifadeyle, siyasi eğilimlerimin
sendikalar kanaliyle gerçekleşebileceğini sandım. Bu tahminlerim doğru çıkmadı. Bizde, DİSK'e bağlı olanlar dahil bütün sendikalar, sınıf şuuru veren birer kurum değil,
işçilerin "Sosyal ve ekonomik durumunu sınırlı bir şekilde
düzeltmek suretiyle sınıf şuurunu zayıflatan birer kurum .
Bugünkü sendikacılık, tamamen kapitalist sistemin ya~a-

lışmaya başladım. Diğer
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masını sağlayan

T'ürk işçi
Tabii, sendikacılığın işverenden zam koparma yönü de olmalı, fakat bu,
ağır basmamalı. Sendikacılığın bir eğitim örgütü olma
yönü, sosyalizmi gerçekleştirme yönü ağır basmalı. Bizde
böyle olmuyor, diğer yönü ağır basıyor ve neticede sendika sadece işverenden zam koparan bir teşekkül olarak
kalıyor. Tam me·s ai yaptığım DİSK'e bağlı sendikadan bu
yüzden ayrıldım. Şimdi yine DİSK'e bağlı bir sendikaya
sadece kısmi mesai ile avukatlık yapıyorum.
bir etki

yapıyor. Sendikacılığın

sınıfına yararlı olabileceğini sanmıyorum.

Görüldüğü gibi politik - ideolojik konularda rol yönelişi çok
kuvvetli ve aşırı olduğu takdirde, kanaat ve inançları görünürde
sendikaya paralel olan bir aydın dahi, tatmin olmayan inançları
nın aşırılığı sebebiyle bir "rol çatışması" na girebilmektedir.
Çeşitli

tipleri sendika içinde sahip

oldukları

etki ve nüfllzun
sendikalar içinde başlıca iki karar alanı tefrik etmeyi uygun bulduk. Bunlar "teknik - ekonomik - hukuki" alan ile "politik - ideolojik" alandır. Çeşitli sorulara verilen cevaplar kodlanarak, her iki alanda aydın uzmanın etki ve nüffı.zu 'yüksek", "orta", "düşük'
kategorilerinden
biri içine sokulmuştur. Bu durumda "misyoner" aydınların "politik - ideolojik" alanda "yüksek" etkiye, "teknik - ekonomik - hukulci" alanda "orta" ya da 'düşük" etkiye sahip olacakları, "mesleki hizmete" yönelmiş aydınların ise aksine "teknik - ekonomik hukuki" alanlarda "yüksek" veya "orta", "politik - ideolojik" alanda ise "düşük" etkiye sahip olacakları hipotezi kurulmuştur. Söz
konusu etkiler, şüphesiz, "resmi" etki olmaktan çok, "gayri - resmi
kanallardan uygulanan "etki ve nüfUz" şeklindedir.
şiddeti bakımından sınıflandırmaya çalıştığımızda,

Fonksiyonu sendika yazarlığı ve basın müşavirliği olan iki
parti misyonerinde "politik - ideolojik" etki "yüksek", "teknik ekonomik - hukuk" elki düşük bulunmuştur. Ancak, ikisi toplu pazarlık uzmanı, ikisi de hukuk müşaviri olan diğer dört aydında
hem "teknik - ekonomik - hukuki etki", hem de "politik - ideolojik" etki "yüksek", hiç olmazsa 'orta" nın üzerinde bulunmuştur.
Bu da, söz konusu uzmanların aynı zamanda yaptıkları işitı teknik
yönüne fazlasiyle önem verdiklerini göstermektedir. Belki
ilerde, sendikacılıkta uzun yıllar hizmet ettikten ve sendika içindeki işbölümü geliştikten sonra, bu aydınlar tamamen "program-
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cı':

ya da "teknisyen" statüsüne itilebileceklerdir. Sadece 2 humüşaviri parti misyonerinden yukarda sözlerini naklettiğimiz
aşırı ideolojik tutuma sahip olanı, politik - ideolojik alanda yaptığı
etkiyi, kendi açısmdan "düşük" olarak nitelendirecek ifadeler
kullanmıştır. Bizce, bu, söz konusu aydının aşırı ideolojik "rol yönelişi'·' ne oranla yaptığı etkiyi yeterli görmeyişinden ileri gelmiş
ve bu sebeple sendikadan ayrılma olayı ortaya çıkmıştır. "Politik
konularda bizi pek işlerine karıştırmıyorlardı" demesine rağmen,
sendikadaki ideolojik yönünün ağırlığına bakarak, bu uzmanın
"politik - ideolojik" konulardaki etkisini objektif açıdan "yüksek"
olarak değerlendirmeyi uygun bulduk.
kuk

Parti misyonerlerinin hepsi de, sendikacılık dışında ve çoğu
olmak üzere (özellikle hukuk müşavirleri ve toplu
pazarlık uzmanları) iş teklifi aldıklarını, fakat işçi sınıfına hizmet
dışında bir amaç tanımadıklarından, daha yüksek gelir sağlama
sına rağmen, bu teklifleri kabul etmediklerini belirtmişlerdir. Özellikle işverenler için çalışmayı inançlarına ve ahlak! görüşlerine aykı
rı bulan bu aydınlar, daha düşük ücrete rağmen, sendikadaki çalışma düzeninin çeşitliliği ve öğretici yönleriyle tatmin edici olduğunu ifade etmişlerdir.
işverenlerden

6 parti misyonerinin hepsi de sendikada çalışacak "ideal" bir
önce kendisini işçi sınıfının yükselmesine adamış, "sosyal espri sahibi" ve sendikanın (diğer bir deyişle DİSK'in)
sjyas! ve ideolojik eğilimlerine inanmış bir kimse olması gerektiği
ni belirtmişlerdir. Kendi departmanında yönetici durumunda bulunan bir uzman, "bir münhale adam alırken müracaatlının son 6
ayda hangi eserleri okuduğunu sorar, bizim politik ve ideolojik
görüşlerimize uymayan sağcı eserleri okumuş ya da bu çeşit fikirleri benimsemişse, kendisini işe almam" demiştir. Dolayısiyle, aydın uzman olarak DİSK' e bağlı sendikalara giren bir kimsenin
"parti misyoneri" olması, adeta bir istihdam şartı olarak aranmaktadır. Bu durumdaki bir organizasyonda, yukardaki istisnai durum dışında herhangi bir rol çatışmasının meydana gelmeyeceği
muhakkaktır. Teknik vasıflar ve bilgi ise hep ikinci planda zikuzmanın herşeyden

redilmiştir.

':Parti misyonerler" inin hepsi de sendikada bir iç mücadele
olup, kendi görüşlerinde olmayan, "sağcı" liderler iktidara geldiği
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1akdirde, hepsinin normal olarak işlerine son verileceğinden emin
bulunduklarını, böyle olmasa bile, kendilerinin bu çeşit kimseler-

le çalışmayı reddedip başka sendikalara geçeceklerini belirtmiş
lerdir.
b)

"Teşriı - İlerici Misyonerler"

"Teşri! - ilerici" kategoriye giren 6 aydının 4'ü aynı zamanda "programcı" özellikler taşımaktadır. Bunlar bir yandan ref ~rm ve mevzuatla işçi sınıfının durumunu düzeltmek ve sendikacılığa toplumda ilerici bir yön vermek çabasını gösterirlerken,
öte y!lndan ve belki yine bu gayeye bağlı olarak, sendika içinde
makro nitelikte araştırma projeleri, kooperatifçilik planları veya
mesela kanun tadili teklifleri hazırlamaktadırlar. "Teşri! - ilerıcı
misyoner" özellikleri yanısıra aynı zamanda "teknisyen"
özellikler gösteren diğer iki uzmanın da sendikacılıkta henüz
çok yeni oluşları dolayısiyle, ortam ve imkanını buldukları anda "programcı" faaliyetlere girişmeleri mümkündür. Her
iki uzmanın çalıştığı sendika da kendilerini daha işe girerken
"teknisyen" olmaya zorlamış, nihayet yöneticiler seçimle deği
şince daha muhafazakar olan bir idarecinin Üzerlerindeki baskıyı
arttırması üzerine aynı milll sendikada çalışan bu iki uzman, bir
"rol çatışması" sonucunda sendikadan ayrılmışlardır.
Oysa, her
ikj uzman da uygun ve anlayışlı yöneticilerle çalışmak imkanını
hulabilselerdi, kolayca "programcı" olabilecekler, sırf "teknisyen"
kalmanın
dar sınırları dışına çıkabileceklerdi. Bu sebeple, Wilensky'nin tesbit ettiği, bir sendikanın bürokratik bir organizasyon olarak "parti misyoneri" ni zamanla "teşrii - ilerici liberal",
sonra "programcı", sonra da "teknisyen" haline getirme eğilimine
Türkiye'de bir paralellik kurabilmek güçtür; çünkü sendikacılığı
mızda istihdam edilen uzmanlar bu tecrübeyi geçirecek kadar
uzun bir zamana henüz sahip olmamışlardır ve sendikalarımız
henüz böyle bir baskıyı yaratacak kadar bürokratik bir bünyeye,
yani "şahsi" münasebetlerin azalıp "gayri şahsl" münasebetlerin
hakim olmaya başladığı bir yapıya, henüz ulaşmamışlardır. Herşey daha çok liderlerin siyasi veya şahsi eğilimlerine göre şekil~
lenmekte ve "rol çatışması" vakıası ile karşılaşmayan bir genç aydın, aksine, "teknisyen"likten "programcılığa" dahi geçebilmek-
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tedir. Bu trend, Wilensky'nin işaret ettiği trende zıt yöndedir; ancak zamanla ve bürokratikleşme ilerledikçe Wilensky'nin tesbit
, ettiği yönde bir gelişmeye rastlanması da ihtimal dahilindedir.

\

riş

\

\

Tipik bir
sebeplerini

"teşrii
şu

- ilerici misyoner" uzman
cümlelerle izah etmektedir :

sendikacılığa

gi-

Çeşitli etkenler kendime bu mesleği seçmeme sebep
oldu. Önce yapım icabı dinamiğim. Bir memur tutukluğu
içinde çalışamam. İlk temaslarımda sendikanın hareket!~
bir hayatı olduğunu gördüm. İkinci olarak, bilgi yapıma
sendikalarda daha çok ihtiyaç olduğu kanaatine vardım.
Dil bilen bir avukat, yabancı dil bilse de nihayet sıra
dan bir avukat olur. Oysa, burada ön planda olabilirsiniz.
Nihayet, benim yetişme tarzım da bir etken oldu. Fakir
bir aileden geldim, (alt - orta); kendi sınıfımın insanları
na hizmet etmek duygusu da beni sendikacılığa itti.

Sendiacılıkta aradıklarımın hep::;ini buldum. Bu arada zaman zaman sendikacılarla anlaşamadığım haller oldu. Kendimi işçi ve sendikacılarla ne kadar özdeş kılsam,
yine de bazı haberleşme - anlaşma (communication) güçlükleri mevcut. Çalışmalarımın tam takdir edildiği bir ortam yok. İşçi yaptıklarınızı çok az takdir eder. Bir yerde
yaptığınızı beğenmez. İşte hayalkırıklığı bu gibi durumlarda ortaya çıkar. Açık, kesin bir takdir ve destekleme
yok. Tatmin olsa olsa insanın kendi kafasında.

Bu sözler söz konusu uzmanın "ilerici - misyoner" vasıflariyle
birlikte "programcı" özelliklerini dolaylı da olsa aksettirmektedir.
Aslında, yukarda b hsettiğimiz ve bir "rol çatışması" ile karşıla
şan iki "teşrii - ilerici misyoner" gibi, bu aydın da ilk çalıştığı sendikada bir "rol - çatışması" na maruz kalmış ve onlar gibi, çalış"
tığı sendikadan ayrılmak zorunda kalmıştır. Ne var ki, ilk iki uzman uğradıkları hayalkmklığı ile sendikacılıktan belki ebediyen
ayrılırlarken, bu üçüncü aydın sendikacılık idealine olan bağlılığ1
ve azmi ile başka bir sendikaya girmiş ve tecrübeleriyle orada
ikinci bir "rol çatışması" nın doğmasını önlemiştir. Aşağıda ilgili
bölümde her üç uzmanın da çalıştıkları sendikalardan ayrılış sebeplerini yakından inceleyeceğiz. Burada ikinci bir sendikada uzmanlığa devam edebilen bu üçüncü şahsın, bunu, biraz da sendika - içi politikada artık tecrübeli oluşu ile - (nitekim grubumuz-
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<la Wilensky'nin "politico" tipine yaklaşan yegane aydın budur)ve liderleri kendi "rol bekleyişleri" hakkında ikna edip onların
belli meselelerdeki görüşlerini değiştirebilmesi sayesinde gerçeklştirebildiğini belirtmeliyiz. Mesela, şu sözler bu durumu aksettirmektedir :
Ben bu sendikaya (ikinci sendikaya) girdiğim zaman,
yöneticiler, Türk - İş'in savunduğu partiler - üstü politika
prensibine bağlıydılar. Fakat, çeşitli konuşmalarla, yazı
larla bunun tutarsızlığına kendilerini inandırabildim. Sonra bu yöneticiler sendikanın yurt sorunlarında söz sahibi
olmasını ve politik partilere ışık tutması gerektiği tezini
savunmuşlardır. Bugün bu tez etrafında toplanmış 8 - 10
sendika vardır. (Türk - İ~;'e bağlı olmakla beraber, esas
itibariyle CHP'ye yakın ve siyasi aksiyonu savunan Oleyis, Genel - İş gibi sendikalar).
Görüldüğü gibi, bir aydın şahsiyeti, sendika - içi politikadaki
tecrübeleri ve ikna kabiliyetleri ile yöneticilerin kendisi hakkında
ki "rol bekleyişleri" ni değiştirebilmektedir. Neticede muhtemel
hir "rol çatışması" önlenmiştir. Aslında bu gruba giren 6 uzmandan üçünde, çalıştıkları sendikanın siyasi görüşleriyle (CHP) herhangi bir çatışma olmadığından bir "rol çatışması" da meydana
gelmemiştir. Diğer üç teşrii - ilerici aydının ikisi yukarda bahsettiğimiz gibi, yeni yöneticilerin "rol bekleyişleri" ne intbak edemeyince sendikadan ayrılıp özel sektörde yeni işlere girmişler, sonuncu tip ise, bahsettiğimiz gibi yeni bir sendikada "teşrii - ilerici misyonerlik" rolünü başariyle devam ettirmeye muvaffak olmuştur.

Sendikadan ayrılıp özel sektöre geçmek zorunda kalan iki uzmanın, sendikada iken "teknik - ekonomik - hukuki" alanda "orta",
"politik - ideolojik" alanda "düşük" etkiye sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu sınırlı etki de, sendikayı terketme sebeplerini izah
etmektedir. "Rol çatışması" olmayan diğer üç uzman her iki alanda da yü.ksek etkiye sahiptirler; ancak bunların ikisinin sendika
yöneticileriyle tam bir işbirliği halinde olmaları söz konusudur
ve yönetici aydın bir kişidir. Sonuncu (politico) teşrii - ilerici tip
ise, "teknik - ekonomik - hukuki" alanda "yüksek", ancak "politik - ideolojik" alanda, kendi deyimiyle zahiren "orta" derecede
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etkiye sahiptir. Fakat, yine kendisi, perde arkasından ve gizli olarak, bu etkisinin de bir hayli "yüksek" olduğunu belirtmiştir •
7

Teşrii

- ilerici misyonerlerin 4'~i (2/8'si), sendikacılık dışından,
özel iş teklifleri aldıklarını, fakat işverenler hesabı
na çalışmayı "inanç ve ideal" lerine aykırı buldukları için kabul
etmediklerini ifade etmişlerdir. Ayrılıp özel sektörde çalışan 2
aydın da sendikada çalışırken aldıkları birçok iş tekliflerini reddettiklerini, fakat yöneticilerin kaba ve haksız davranışları karşısında "sendikalardan soğuyup" biraz da geçim derdi ile özel
sektörde çalışmak zorunda kaldıklarını söylemişlerdir.
işverenlerden

Bu grupdaki bütün uzmanlar da, sendikalarda çalışacak aydınlarda önce idealist-ahlaki vasıfların mevcudiyetini bir şart olarak görmüşler, teknik vasıflara ikinci sırada yer vermişlerdir.
c)

"Programcılar"

yönelmiş" uzman tiplerin ilk
kategorisini
etmektedir. Ancak bunların hepsi de aym
zamanda "teknisyen" özellikler taşımaktadır.
"Progiamcı"lıktan
tam bir "teknisyen"liğe doğru değişme derecesini ancak zaman ve
şartlar tayin edecektir.

" Mesleki hizmete

' ~programcılar"

teşkil

Bu tiplerin hepsi de sendikadaki rollerini dar meslek sınırlarını
bir açıdan görmekte, ancak yine de ihtisasları alanında
üstün mesleki başarı elde etme hedefini ön planda tutmaktadırlar.
Hepsi de sendikadaki uzmanlık görevlerine araştırma yapmak, serbest çalışma düzeninden istifadeyle okuyup kendilerini yetiştirmek,
geniş bir işçi kütlesini eğitmek gayesiyle seminerler tertiplemek gibi global, fakat teknik-meslek! gayelerle girmişlerdir.
aşan, geniş

Programcıların
ları

telife

çalışarak,

tulmuşlardır. Diğer

7

dördünde de "rol çatışması" olmuş, ikisi bun"alelade" teknisyen durumuna düşmekten kurikisi ise, herhangi bir rol çatışması ile karşılaş-

"Mesela sendikacılık hayatımızda önemli bir hadise olan uzun bir
işçi yürüyüşünü icra kuruluna ben kabul ettirdim. Önce başkana
telkinde bulunarak onu ikna ettim. Sonra işbirliği yaparak diğer
yöneticilere kabul ettirdik. Neticede yürüyüş tahmin edildiği gibi
dünya çapında oldu."
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mamışlardır.

Ancak, bunlardan biri, "fakat çok daha serbest, çok
daha fazla işçiyi kavrar şekilde çalışmak isterdim" demiştir.
"Politik-ideolojik" aland~ etki bütün programcılarda "düşük",
"teknik-ekonomik-hukuki alandaki etki ise "yüksek" ve ortadır."
Programcıların

hepsi de, ideal bir sendika uzmanında aradık
teknik bilgi ve tecrübeye, yabancı dil ve sosyal siyaset bilgisine .ön planda yervermişler, "sosyal espri"nin mevcudiyeti şartından pek bahsetmemişlerdir. Yine hemen hepsi, sendikalarda çalışmaktan çok hoşlandıklarını, bu serbest çalışma düzeninin ken~ilerini çok tatmin ettiğini belirterek, dışardan gelen iş
tekliflerini reddettiklerini belirtmişlerdir. Görüldüğü gibi, bu kategoride işverenlerden gelen iş tekliflerini redde esas teşkil eden sebep,
idealizmden çok, mesleğin sendikalar içinde icrası halinde elde edilen manevi hazdır (intrinsic job satisfaction).
ları vasıflar arasında

d)

"Teknisyenler"

Nihayet örneğimizin en geniş bölümünü 18 aydın ile "teknisyen meslek" sahipleri teşkil etmektedir. Bunların 6'sı Türk-İş'de,
diğerleri çeşitli milll sendikalarda ve federasyonlarda toplanmış
lardır. Bu uzmanların 4'ü, "programcı"ya ait bazı özellikler taşımak
tadır. Ancak, bunlar CHP'ye yatkın sendikalarda çalışmaktadırlar.
Öyle anlaşılmaktadır ki, "teknisyen"ler daha çok "partiler-üstü" politikası ile Türk-İş'de ve AP'ye yakın yöneticilerin önderliğindeki diğer sendikalarda toplanmış bulunmaktadırlar. Burada bazı alternatiflerin varlığı söz konusudur. Teknisyen uzman ya 1) sendikacılı
ğa aynı zamanda belirli sosyal motiflerle girmiştir, fakat teşekkül
yöneticilerinin siyasi ve ideolojik tutumunun kendisininki ile çatış
tığını ve görüşlerini belirtmesine müsamaha edilmeyeceğini bildiğinden, pasif kalmayı ve teknisyenlik sıfatının sınırları içine çekilmeyi uygun bulmaktadır; nitekim bu hususda biraz olsun elverişli
bir atmosfer bulanlar "programcı"lığa yönelmektedirler; 2.) veya
aydın muhafazakardır, amacı işçi hareketini dar ekonomik çıkarla
rın sınırları içinde tutarak siyasi aksiyondan tamamen alıkoymak
tır; 3) ya da gerçekten mesleğin teknik anlamda ifasından ötede hiçbir gaye tanımamakta, sendikacılığın toplumdaki rolü hakkında şu
veya bu şekilde hiç bir görüşe bağlanmamaktadır; önem verdiği tek
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amaç, mesleğin teknik bakımdan yeterli bir şekilde ifasından ibarettir.
Aynı zamanda programcı özellikler taşıyan -ve ilerde yetişip
dünya görüşü genişleyince pekala ilerici-teşrii bir uzman haline gelebilecek- bir teknisyen, uzman, çalışmak üzere sendikayı seçişini
şu şekilde açıklamaktadır:

Sendikada iş buluşum tamamen bir tesadüf eseri.
Özellikle Amerikalı'ların yanında tercümanlık şeklinde bir
iş arıyordum . Bir tanıdık bu sendikada grafik işlerini yapabilecek bir eleman aradıklarını ·s öyledi. Böylece bu işe
girdim. Yani sırf bir işe girmiş olmak için. Fakat zamanla işime karşı bende büyük bir bağlılık doğdu.Bu yüzden
okuduğum fakülteyi bile değiştirdim. İngiliz filolojisinden
ayrılıp İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine gird,im.
Bu işi benimsememde araştırma ve eğitim müdürü uzman
arkadaşın da büyük rolü oldu. Kendisi, sendikacılık meselelerini iyi bilen, yetişmiş ve kabiliyetli bir insan.

Tamamen "teknisyen" vasıflar taşıyan bir başka uzman ise,
sendikada nasıl iş bulduğunu şu tarzda anlatmaktadır:
!ktisad'i ve Ticari İlimler Akademisini bitirdikten sonra, Ankara'da İstatistik Enstitüsü'nün bir yıllık programını bitirdim. Araştırma ve istatistik metodlarında bilgimi derinleştirmeye çalıştım. Sonra Aie·s ec kanaliyle İn
giltere'ye giderek iki buçuk yıl bir büroda çalıştım. Yurda döndüğümde şöyle modern, araştırma ve yabancı dil
bilgisi gerektiren bir iş arıyordum. İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvurdum. Bu işi o kanaldan buldum. Mutlaka
sendikada çalışmak diye bir fikrim yoktu. Ancak burada
·aradığ1m şekilde çalışmak imkanını buldum. İşverenler
den buradaki ücrete eşit bir iş teklifi gelse derhal kabul
ederim. Sendikadan memnun olmadığım için değil, fakat
modern bir şirkette kapasitemi belki daha iyi kullanabileceğim için. Böyle iş teklifleri aldım, fakat konuları
beni cezbetmedi. Türk - İş dahil hiçbir sendikada buradaki çalışma ortamını bulamam. Bu yüzden, diğer sendikalardan gelen iş tekliflerini olumlu karşılamadım.
Görüldüğü gib~ yukardaki ifadeler, sendikada çalışmaya herhangi bir sosyal anlam atfetmeyen, işinin tamamen teknik yönü
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ile ilgilinen bir

uzmanın görüşlerini

aksettirmektedir. Bu uzman,
sendikalarda "politik" görüşlerini fonksiyonlarmdan tamamen ayrı tutmaları gerektiğini belirtmekte, böyle yapmayan ve sendikanın sosyal - felsefi ve ideolojik tutumunu etkilemeye çalışan aydınların davranışlarını tasvip etmediğini ifade etmektedir. Bu çeşit ifadelere, diğer teknisyenlerde de sık sık rastlan'aydınların çalıştıkları

mıştır.

"Teknisyen" uzmanların hiçbirinde "rol çatışması" olmamış,
hemen hepsi sendikadaki işlerinde umd larını bulmuşlardır. Çeşitli güçlükler zikredilmekle beraber, bunlar daha çok mesleğin
ifası ile ilgili güçlüklerdir. Ayrılmayı düşünen iki uzman (ki bunlardan birisi "programcı" tipe yakındır; mülakatımızdan birkaç ay
sonra gerçekten çalışdığı sendikadan ayrılıp, devlet sektörüne geçmiştir), sebep olarak, açık bir rol çatışmasından çok, liderlerin "kı
rıcı'' ve 'anlayışsız" davranışlarını zikretmişlerdir.
Ayrıca, tahmin · edileceği gibi, teknisyen uzmanların hemen
hepsinin "politik-ideolojik" konulardaki etkilerinin "düşük" olduğu
tesbit edilmiştir. (Bu, çok defa hiçbir etkinin olmadığı anlamına
gelmektedir.) Öte yandan, teknisyenlerin 2/3'sinin teknik-ekonomikhukuk1 alandaki etkisi "yüksek", l/3'nin "orta"dır.

Bu grupdaki uzmanlardan sadece "programcı" tipe yaklaşan
işverenler için çalışmayacaklarını, ancak işçi veya devlet safında istihdamı kabul edebileceklerini belirtmişlerdir. Diğerleri
için, işverenlerden alacakları teklifleri olumlu karşıladıkları takdirde, kolayca özel sektöre veya devlet sektörüne geçebilmek söz konusudur. Ancak, teklif edilecek ücretin sendikada çalışmanın gayrimıkdi avantajlarını karşılayacak kadar yüksek olması gerekmektedir. 2 teknisyen uzman da esas itibariyle işverenlerin iş tekliflerini
kabul edebileceklerini, ancak bunu "işveren vekili" olmamaları
şartiyle yapabileceklerini belirtmişlerdir.
"Daima işçi tarafında
çalışıyor tanımp sonra birdenbire işçinin karşısına geçmek hoş bir
hareket olmaz; bir şirketin personel kısmında çabşmamız da, bir
bakıma yine işçiye hizmet demektir. İşçiye sadece işçi sendikasın
da hizmet edilmez", gibi sözler, sözkonusu uzmanların kullandık
ları ifadeler arasındadır.
Bu kategoriye giren uzmanların hepsi de, ideal bir sendika uzmanında bulunması gerekli vasıflar arasında hemen özellikle, bilgi,
lar,
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kabiliyet, tahlil gücü, yabancı dil gibi "teknik" vasıfların varlığını
şart koşmuşlar, bunların dışında "işçi sınıfına hizmet"le ilgili değer
yargılarına pek yervermemişlerdir. Bu arada, sempati ve teşkilat tarafından sevilme de (eğitim ve toplu pazarlık için) aranan şartlar
arasında zikredilmi.ş, aksi halde teşkilatın, antipati duyduğu bu
uzmanı merkezi etkileyerek işinden attırabileceği
belirtilmiştir.
D.

Uzmanların

Sendikalardan

Ayrılış

Sebe·pl'eri:

Sendikalarımızda çalışan aydın uzmanlarla ilgili açıklamaları
mızı çalıştıkları sendikadan ayrılmak zorunda bırakılan uzmanlara

ait iki tipik örnekle desteklemek istiyoruz. Önce yukarda bahsettiğiİniz, "ilerici-teşrii misyoner"likle "programcı" vasıfları birleş
tiren aydının kendi ifadesinden şu sözlerini iktibas edelim:
Daha önce çalıştığım sendikadan ayrılmak zorunda kaiktidar partisinin sendikaları ele geçirme çabaları
nın bir sonucu idi. Ben davranış ve düşüncelerimden dolayı şimşekleri üzerine çeken bir kimse oldum. Sendika
içindeki gruplardaı;ı biri tarafından diğerini kötülemek için
bir koz olarak kullanıldım. Suçlamalardan birisi benim
aşırı sol fikirler taşıdığım ve etkim altına aldığım sendika başkanı kanaliyle bunları sendika içinde yaydığım
şeklinde idi. Benim iktidarın işçi aleyhindeki tutumunu
eleştiren yazılarım, kongrede karşı grubu yıkmak için delil ·olarak kullanıldı. Suçlamaları bu grubun (yani baş
kanın grubunun) sendikayı sapık ideolojilere kaptırmak
mihveri etrafında toplanıyordu. Bu grup neticede başa
rılı oldu v e sendika yönetimini ele geçirdi. Daha önce mücadelede beni kendi ·saflarına çekebilmek için, "sen kıy 
metli adamsın , bilgilisin, senden faydalanmak isteriz, fakat politik yönünü beğenmiyoruz. Solcu gazetelere yazmaktan vazgeç; bizim görüşümüzü savunan gazetelerde
yazman için sana imkan sağlarız. Sonra 1965 seçimlerinde
Parti sendikamıza bir kontenjan tanıyor . Seni milletvekili yaparız , bakan bile olabilirsin", dediler. Bu teklifleri
reddettiğim için, beni bertaraf etmenin yollarını aramaya
başladılar. Mahalli şubelerde beni sevenlerin çokluğu yeni
yöneticileri, beni, kendilerini haklı gösterecek gerekçelerle işden çıkarmanın yollarını aramaya sevketti. Bir gün
işten çıkarıldığıma dair bir tebligat yapıldı. Gerekçe gösterilmemişti. Öğrendiğime göre, yönetim kurulunda icra
lışım,
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kurulundan benim neden işten çıkarıldığım sorulmuş ve
sebep olarak işe geç geldiğim, işimde sendika meseleleriyle uğraşmayıp gazete ve kitap okuduğum cevabı verilmiş.
Oysa, bir süre önceki bir toplantıda açık ve seçik olaıak
benim çalışmalarıma çok ihtiyaçları olduğunu belirtmiş
lerdi.

Bu örnek aynı zamanda sendika-içi politikaya aktif şekilde giren (politico) bir aydın uzmanın, desteklediği yönetici grubu iktidarı kaybedince, istihdam emniyetinin nasıl tehlikeye düştüğünü
göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Söz konusu uzman, işden çı
karılmasını müteakip girdiği yeni sendikada görüşleri sendika liderlerinin siyasi eğilimlerine uyduğu ve ayrıca kendilerini siyası
aksiyon hususunda ikna edebildiği için, başarılı olmuştur.
Bir başka milll sendikadaki görevlerine son verilen iki teknisyen uzmandan birinin, durumu açıklama şekli ise şöyledir:
Sendikamızda

yöneticilerin değişmesi ile birtakım geoldu. Eski yöneticiler zamanında, araştırma ve
eğitim programlarını ben hazırlıyordum, yöneticiler kabul
veya reddediyorlardı. Yetkim vardı ve oldukça serbesttim. Yeni yöneticiler birtakım komplekslerin etkisiyle hazırladığımız bütün programları reddettiler. Bu yöneticilerin bazıları daha önce kursiyer olarak seminerlerde bizim karşımıza gelirlerdi. Oradan kalma bir kompleks içinde bizi reddetmek yoluna gittiler. Araştırma ve eğitim
programlarımızın reddi bunun için bir vesile yapıldı. Bizim üzerimizde otorite kuramayacaklarını anlamışlardı.
Bizi savunacaklarına söz veren diğer bazı yöneticiler ise,
·s onunda bizi istemeyenlerin tarafını tuttular. Sendikada
sadece aldığın parayı düşüneceksin, herşeye "evet" diyeceksin yahut da işinden ayrılacabın. En küçük bir çalış
ma idealiniz varsa, sendikalarda durmanıza imkan yoktur. Aslında İş Kanununun 13. maddesinin en çok kullanıldığı yer sendikalardır. Emek verip hazırladığım programların bir işe yaramadığını gördükten sonra benim ve
arkadaşım için sendikada daha fazla kalmanın esasen bir
anlamı yoktu.
lişmeler

Görüldüğü gibi, teknisyen bir uzman için işden ayrılmanın
ana nedeni, yaptığı işin ve çalışmalarının dikkate alınmaması sebebiyle doğan hayalkınklığıdır. Nitekim, aynı uzman özel bir teşeb-
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hüsün personel müdürlüğüne geçmiş, mesleği ile ilgili ve "yine iş
çiyi, sosyal konuları ilgilendiren" alanlarda başarılı araştırmalar ve
uygulamalar yapmayı bu defa özel sektörde denemeye teşebbüs
elı~iştir. "Te1rnisyen" için, nihai durumda sendikalar veya işveren
ler safında çalışmak büyük bir fark yaratmamakta, işin teknik muhtevasına verilen önem ve çalışma çevresinin t~ygunluğu ön planda
gelmektedir. Bunlar da teknisyenin "bekleyişleri"ne uymadığı takdirde, kendisi için yine bir çeşit "rol çatışması" doğabilmektedir.
Görüldüğü gibi, sendikalarımızda bu ve benzeri sebepler yüksekçe bir aydın uzman devrine yolaçmaktadır. Sendika yöneticilerinin yukarda açıklamaya çalıştığımız sebeplerle meydana
gelen
olumsuz davranışlarından, aydınlar için söz konusu olan çeşitli
"rol çatışması" hallerinden ve güçlüklerden doğan bu işten ayrıl
malarda, şüphesiz kısmen aydınların kendilerine atfedilebilecek birtakım sebepler de mevcuttur. Kendisini işçi sınıfı ile özdeş kılama
ma, yaptığı işten çok şey bekleme ve sabırsızlık, bunlar arasında
zikredilebilir. Sendikalardaki uzmanlık mevkilerinde yükselme imkanlarının olmayışı ve aydın için -o da her zaman mümkün olmayan- bir araştırma veya eğitim müdürlüğü dışında herhangi bir
pozisyonun mevcut bulunmayışı, bunun gibi gelecekdeki maddi ve
manevi güvenliğin de teminat altına alınmamış olması gibi sebepler, şüphesiz bu devri hızlandıran objektif faktörler arasındadır.

3. Aydm Uzmanların Sendika-İçi Demokrasi Bakımın~
dan Önem ve Rolleri
Bundan önce 4. cü fasılda sendikalarda çalışan aydın uzmanbrm sendika-içi demokrasi bakımından oynadıkları rolü genel olarak değerlendirmeye çalışmış, 5.ci fasılda ise Türkiye'de sendika
demokrasisi ve liderliği bakımından bazı eğilimlere değinmiştik.
Burada, memleketimizde aydın uzmanların sendika-içi demokrasideki rolünü kısaca değerlendirmeye çalışacağız.
Memleketimizde gerek federasyonlar, gerek (Türkiye
tipi)
milli sendikalar kademesinde bazı oligarşik temayüllere rastlanmaktadır8. Özellikle, federatif sistemden ayrılıp merkezi-milll sen8

Üst sendika

teş.ekküllerine doğru. çıkıldıkça,

sendika - içi demokToker

Dereli -
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dika haline geçen kuruluşlar, yapıları gereği oligarşik eğilimleri
daha da kuvvetlendirebilecek bir nitelik . taşımaktadır. Gerçekten,
şubelerin tüzel kişiliğe sahip olmaması, bütün iktidar ve otoritenin
milli merkezlerde toplanmasını kolaylaştırmaktadır. Öte yandan
milli sendika kategorisinde şubeler tarafından toplanan mall fonların merkeze devredilmesi, alt kademelerde suiistimal eğilimler~ııi
bazen azaltabilmekte fakat milli merkezlerde bu eğilimleri herhalde bazen teşvik edebilmektedir.
Merkezi kademelerde dikta eğilimleri kuvvetlenmekte ise de,
bu husus, şüphesiz liderlerin üye çıkarlarını hiçbir şekilde korumayacakları anlamına gelmemektedir. Bu konuda yapılan araştırma
lar, toplu pazarlık sisteminin ilk safhalarında sendika liderlerinin
oldukça atılgan, dinamik ve hareketli tipler olduklarını, fakat işve
renlerle münasebetler gelişip zaman ilerledikçe liderlerin bu mücadeleci ruhu kaybettiklerini, sendika yönetiminin bürokratikleş
mesi ile birlikte liderler ve işverenler arasında nisbi bir intibak ve
i!5birliği havasının doğmaya başladığını gösterrniştir 9 • İşte sendika
hareketi için asıl tehlikeli olan, böyle bir safhaya ulaşıldıktan sonra
artık mevcut liderleri normal seçim yollariyle değiştirmenin çok
güç bir nitelik kazanmasıdır. Cstelik, memleketimiz bakımından
önemli olan, henüz bu safhaya ulaşılmadığı halde, oligarşik temayüllere daha şimdiden rastlanabilmesidir. Sendika liderleri arasında ,
sırf kendi kişiliği, karizmatik lider vasıflan ve üyelere sağladığı çeşitli çıkarlar dolayısiyle tekrar tekrar seçilenler mevcuttur. Bu kategorinin sendika demokrasisi bakımından önemli bir mahzur doğurmadığı açtktır. Asıl tehlike, Michels'in bahsettiği teknikleri kullanmak ve üyelere sınırlı bazı menfaatler sağlamak suretiyle iktidar
mevkiini sağlamlaştıran liderlerin, bunu devamlı bir gelenek halinde sendikacılığımızın bünyesine yerleştirmeleridir.
Her iş kolunda tek bir merkezi sendika kurulması, "rekabet
dayanan sendikacılık" prensibine de aykırıdır . Toplu pazurlığm başarılı olabilmesi için sendikaların kuvvet ve birliğe sahip

esasına

rasinin zayıflama ·. ;ebeplerini açıklayan izahlarımız için, yukarda
4. cü fasla bakınız.
9 Bakınız. George W. Brooks, "The Sources of Vitality in the American Labor Movement", New York State School of Industrial
and Lahor Relations, Cornell University, Bulletin 41, 1960, ss. 21-22.
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olması gerektiğinde ısrar

edenler, sendika hareketi içinde muhalefet gruplarının doğmasını, şüphesiz, hoş karşılamazlar. Oysa, sendikalar içinde değişik görüşlere sahip grupların doğmasına ve bunların gerektiğinde seçim yoliyle mevcut idareyi devirmesine imkan
verilmezse, sendika demokrasinin mevcudiyetinden de bahsedilemez. "Merkezi ve her iş kolunda tek sendika prensibi", bu imkanı
fiilen ortadan kaldırmaktadır. Arzuya şayan olan alternatif, Türkİş'in sendika hürriyetini ve demokrasisini pek zedelemeden sendika sayısında bir azalmayı gerçekleştirmesi olabilirdi. Bu, organik
yoldan gerçekleştirilememiş, üstelik bu defa rakip sendikaları yasa
çıkarmak suretiyle 1317 sayılı Kanunda görüldüğü gibi bertaraf
edebilmek için teşebbüse geçilmiştir. Bu teşebbüsün sendika demokrasisini ve hürriyetini geniş ölçüde tehlikeye düşürmüş olduğu
muhakkaktır.

Öte yandan, merkezi milli sendikacılıkta şubelerin merkez karhareket serbestisinin sınırlandırılması, bunların gerektiğinde merkez tarafından tayin edilen ücretli görevlilerle idare edilmeleri ve şu benin ancak merkezin vereceği yetki ile merkez adına
toplu sözleşme yapabilmesi, bağımsız ve yetenekli sendikacıların
yetişmesi imkanlarını zayıflatabilmektedir.
Gerçekte, bu husus,
toplu pazarlığın merkezileştirilmesi ile ilgilidir ve sadece (Türkiye
tipi) milli sendikacılıkta değil, aynı zamanda federatif yapılarda üst
sendika teşekküllerinin iş kolu seviyesinde toplu sözleşmeler yapmaları ve bu tip toplu pazarlığın yaygınlaşması halinde de söz konusu olmaktadır. İş kolu kademesinde toplu pazarlığın yaygın ve
hakim hale gelmesi, federasyonu ya da milli sendikayı kuvvetlendirmekte, fakat toplu pazarlık yönünden mevcudiyet sebebi kalmayan mahalli sendika veya şube zayıflamaktadır. "A.B.D.'de birtakım vasıtalı yoJlara başvurarak , çok sayıda işyerini kavrayan sözleşmelerin bazı yönlerinin düzenlenip uygulanması mahalli sendikaya bırakılmakta ve böylelikle mahalll sendikaların gelişebilmesi
iÇ'in birtakım imkanlar sağlanmış olmaktadır. Fakat, bunun gerçekleşemediği hallerde mahalll sendikaların hikmeti vücudu kalmam.akta, ekseri sendika üyeleri de toplantı ve kongrelere katılmalarını
gerektirecek bir sebep görememektedir." 10 • Memleketimizdeki uygulamada ise, bugüne kadar, daha çok yargı organlarının birbirşısındaki

ıo

İbid..,

s. 7.
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riyle çelişik kararlariyle işyeri ve işkolu seviyesinde toplu pazarlı
ğm yekdiğeri karşısmdaki hukuki durumu rasyonel bir açıklığa kavuşturulamamıştır11.

Gerçekte, merkezi toplu pazarlığın faydalarını sağlamakla beraber, işyeri seviyesindeki sendikalara ve bunların liderlerine de faaliyet imkanı tanıyan "ana sözleşme" (master agreement) tekniğinin
bizde de benimsenmesi, belki uzlaştırıcı ve optimum bir çözüm tar12
zı olabilir •
Bunun gibi,

sendika-içi demokrasiyi canlı tutmak

gayesiyle

sendikaların alacakları tedbirlerle, bunda başarı sağlanama
d1ğı takdirde de Türkiye'de daha çok alışılmış olan yoldan, yani
kanun kanaliyle başka bazı tedbirler alınabilir. Mesela milll kade-

mede seçimlerin delegeler aracıhğiyle yapılmasının antidemokratik
yönlerinin bertaraf edilebilmesi için, bu seviyedeki lider seçimlerinin referand.u ma başvurularak alt kademelerde yapılması; sendika
liderinin oligarşik eğilimlerinin azaltılabilmesi ve seçimi kazanamadığı takdirde tekrar atelyedeki eski işine dönmesinin kendisi
için nisbeten kolay hale getirilmesi için gelir cazibesinin azaltılması ,
1964'de Yargıtay, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikasını ilgilendiren '
bir işkolunda yapılmış bir toplu sözleşme mevcut iken o işkoluna
dahil bir işyerinde yeni bir sözleşme yapılamayacağını kararlaş
tırmıştır. Oysa, Yargıtay'ın 1966'da yine Paşabahçe Şişe Cam
Fabrikası ile ilgili olarak verdiği bir karar ise, işkolu seviye·: ;inde
yapılmış bir toplu sözleşme yürürlükte iken dahi işyeri seviyesinde sözleşme, hatta grev yapılabileceği merkezindedir. Öte yandan Yargıtay yeni bir kararındcı. işyerinde bir toplu sözleşme
yürürlükte iken işyerinin dahil bulunduğu işkolu seviyesinde
yapılan bir toplu pazarlık dolayısiyle söz konusu işyerinde grev
yapılamayacağı sonucuna varmıştır. İşkolu sözleşmesinin üstünlüğü prensibine karşı, oldukça aşırı ve zıt ucu tem::>il eden bu çeşit uygulamalar yerine, hem tip işkolu sözleşmesi (master agreement) yapmak , hem de işyeri sendikalarına bu sözleşmeyi kendi
şartlarına uygulayabilmek imkanlarının tanınması yoluna gidilmesi, ortalama bir çözüm tarzı olabilirdi.
12 "Tip (ana) sözleşme" (master agreement) nin t•oplu pazarlık ve
sendika demokrasisi bakımından doğurduğu sonuçlar için, bakı
nız : Harold W. Davey, Contemporary ·Collective Bargaining, Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, 195'9, ss. 333 - 340. Aynı e:>erin
yenilenmiş 1972 baskısında, ss. 11, 18 ve 37 - 42'ye bakınız.

11
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mesela sendika yöneticisinin maaşının o işkolundaki azami ücret
seviyesini aşamaması; sendika kongrelerinin daha sık yapılması;
sendikacıların mal beyanı prosedürünün daha etkili bir hale getirilmesi, v.b. gibi hususlar bu çeşit tedbirler arasında düşünülebilir.
füzce sendikacılıkla ciışardan meşgul olan aydınların, akademisyenlerin, yazarların, politikacıların artık üzerinde durmaları gereken
konular arasında bu gibi meseleler de yeralmalıdır.
Öte yandan, sendikalar içinde çalışan aydın uzmanlara da sendika demokrasisini geliştirmek alanında önemli görevler düşmek
tedir. Şüphesiz, sendikadaki fonksiyonlarının istişad (staff) nitelik
taşıması nedeniyle aydın uzman bunu direkt olarak yapamaz. Aynı
şekilde, aydının yukardaki paragraflarda açıkladığımız sebep ve
şekillerle liderlerin otoritesini sarsacak hareketlere girişmekten kesin surette alıkonması, yönetim toplantılarına etkili bir şekilde katıl
mak imkanlarından yoksun bulunması, v.b. ~aktörler sendika içindeki gücünü zayıflatmaktadır. Ancak, aydın uzmanların üyelerle
rlirekt temas imkanları mevcuttur, ki, bu yolla sendika demokrasisi
üzerinde belki endirekt olarak, fakal oldukça olumlu bir etkide bul una bilirler.
Mülakat yaptığımız aydın uzmanların büyük bir çoğunluğu,
işleri dolayısiyle üyelerle (işçilerle) direkt temasları olduğunu bildirmişlerdir. İşçilerle en az dire1 t teması olan uzman kategorisinin

araştırmacılar olduğu anlaşılınaktadu. Ancak, araştırmacıların da
çeşitli

fonksiyonlar ifa etmeleri ve bu arada eğitim faaliyetlerine
sık sık katılabilmeleri kendilerine üyelerle direkt temas imkanını
vermektedir.
Yine, mülakat yapılan aydın uzmanların büyük çoğunluğu
kendileri için en tatmin edici fonksiyonun eğitim olduğunu belirtmişler , sebep olarak da işçilere yüz-yüze, direkt olarak birşeyle.r
ögretebilmekten büyük bir manevi zevk duyduklarını ifade etmiş
lerdir. Sendikalarm eğitim faaliyetleri, alt kademedeki kitleleri sendikacılığın birçok alanlarında aydınlatarak potansiyel lider adaylarının daha kolay ortaya çıkabilmelerini kolaylaştırır. Sadece "misyoner" tipli uzmanlar değil, aynı zamanda "programcı" ve "teknisyenler,, de iş güvenliklerini tehlikeye düşürmeden sendika demokrasisine ~ğitim yoliyle endirekt katkıda bulunabilirler.
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Eğitim seminerleri de, liderler için, özellikle kongre arefelerinde önemli, etkili ve aynı zamanda kolay bir yatırım kaynağı olmakta, işçiler de çeşitli sebeplerle bu seminerleri faydalı karşıla
makta ve katılmak arzusu göstermektedir 13 • Ancak, liderler, eğiti
min kendileri için, ''iki tarafı da kesen bir kılıç" olduğunu bilmektedirler. Şöyle ki, bir yandan eğitim semineri düzenleyerek kongrede
yeniden seçilme şansını arttırırken, öte yandan "gözü açılan" ve
"uyanan'' işçiler karşısında uzun devre bakımından yeniden seçilme şansını zayıflattığını idrak eden lider, bu çeşit eğitim programlarını asgari seviyede tutma çabasını göstermekte, böyle yapmadı
ğı zamanlarda da okutulan derslerin muhtevasına ve öğretmenlerin
seçimine müdahale ederek, sonucun kendi aleyhine gelişmesini önlemeye çalışmaktadır. Bu durumda, çoğu uzmanlar seminerlerde
öğretmen olarak üniversite mensuplarını istihdam etmeyi uygun
bulduklarını, çünkü bu elemanların hiçbir tarafa angaje olmadan
serbestçe konuşabildiklerini ve objektif olabildiklerini belirtmişler
dir.
Bazı liderlerin kısa devredeki bütün müdahalelerine rağmen,
eğitim programlarının uzun devrede sendika demokrasisi bakımın
dan olumlu sonuçlar doğuracağı muhakkaktır.
Eğitim, işçilerin
sendika faaliyet ve toplantılarına aktif bir şekilde katılma eğilim
lerini de kuvvetlendirecektir. Araştırmamızda işçilerin sendika toplantılarına katılma eğiliminin yüksek olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz14. Ancak, gözlemlerimize dayanarak rahatlıkla belirtebiliriz ki, bu katılma aktif olmaktan çok pasifdir. Mesela, bugüne kadar
artan oligarşik eğilimlere paralel olarak sendika fonlarının bazı yöneticiler tarafından sık sık suiistimal edilmesi, günlük basın haberlerinin konusunu teşkil etmektedir. Ne var ki, bu suiistimallerin or-

Nitekim 300 işçi üzerinde yaptığımız ankette işçiler eğitim seminerleri hakkındaki kanaatlerini şöyle belirtmişlerdir: (Parantez içindeki rakamlar, o kanaatt e olan işçilerin yüzdesini göstermektedir).
Çok faydalı (22.6); faydalı, fakat daha sık yapılmalı (68); faydasız, çünkü çok nazari kalıyor ( 1.3); faydasız, çünkü öğretmen
le yetersiz ( 4) ; cevapsız (4) .
14 Gerçekten, 300 işçinin % 48'i sendika toplantılarına sık sık;
% 37.3'ü bazen; % 8'i nadiren katıldıklarını, % 2"si hiç katılma 
dığını belirtmiş, % 4.6'sı da soruyu cevapsız bırakmıştır.

13
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taya çıkarılmasında etkili olan faktör, üyelerin sendika denetimine
aktif katılması olmayıp, daha çok yöneticiler arasında teşekkül eden
klikler ve çıkan anlaşmazlıklardır. Eğitim, herhalde üyelerin uzun
devrede sendika denetimine daha çok ilgi göstermelerini sağlaya
bilecek etkiler yapmaktadır.
Uzmanların sendika demokrasisine hizmet ettikleri bir başka
alan da, toplu pazarlıktır. Toplu pazarlık için üye taleplerinin iş
yerlerinde tespiti ve bunların yöneticilere nakledilerek ya da -eğer
uzman, birkaç halde rastladığımız gibi toplu pazarlığa bizzat katı
lıyorsa>- pazarlık sırasında kendisi tarafından dile getirilerek toplu
sözleşmeye geçirilmesi, şüphesiz, sendika demokrasisinin önemli
unsurlarından birini teşkil etmektedir.

Birçok uzman -ki, bunlara sadece "misyoner" tipler değil,
zamanda bu gibi konularda çok defa nört bir tavır takındığı
bilinen "teknisyen"lerin bir kısmı d.a dahildir-, oligarşik temayüllerini sezdikleri sendika liderlerini desteklemediklerini, ellerinden geldiği ölçüde kendilerini bu davranışlarının doğru olmadığı
hususunda ikaza çalıştıklarını belirtmişlerdir. Aksi halde, dikta ile
yönetilen bir organizasyonda kendileri içi~ de etkili çalışmak imkanlarının yokolacağını ve sendikalardan ayrılmak zorunda kalacaklarını bildirmişlerdir. Görüldüğü gibi, sendikalarda çalışan aydm uzmanlar, endirekt şekilde de olsa, sendika demokrasisine değerli hizmetlerde bulunabilmektedirler.
aynı

Bu fasıldaki izahlarımızı esas itibariyle şu noktalarda toplayarak özetlememiz mümkündür : Sendikalarımızda aydın uzman istihdamı henüz yeni bir gelişmedir ve belirli sebeplerle yaygın bir
mahiyet almamıştır. Aydmlar sendikalarda çeşitli faktörlerin etkisi
sonucu liderlerle henüz iyi ve işbirliğine, karşılıklı anlayışa dayanan ilişkiler kuramamışlardır. Kültürümüzdeki otoriter temayüllerin
kalıntıları ve açık tenkide müsamahanm pek mevcut olmayışı,, iliş
kilerin bazen çözülmesine ve kırıcı davranışlar sebebiyle aydınların
sendikaları terketmelerine sebep olabilmektedir.
"Rol çatışması" (role conflict) misyoner tipli uzmanları genellikle "teknisyenliğ" e doğru itmektedir. Ancak "misyoner" in idealist motifleri kuvvetli olduğu oranda kendi rolünde ısrar edebilmekte, kişiliği ve sendika için vazgeçilmezliği ne kadar güçlü ise,
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kendi "rol bekleyişleri"ni yöneticilere o kadar kuvvetle empoze
edebilip sendika hareketinde kalabilmektedir. Aksi halde, "misyoner" için çalıştığı sendikadan ayrılmak söz konusu olmaktadır.
Herhangi bir "rol çatışması" olmadığı ve uzman uygun ortamı
takdirde, bir "teknisyen" olarak girdiği sendikada bazen
"programcı" ve hatta zamanla "ilerici misyoner" haline geçebilmektedir. Wilensky'nin tesbit ettiği, buna ters yöndeki, yani "misyonerlik"ten "teknisyen"liğe doğru seyreden tabi! gelişme ise ancak zamanla sendikalarımızın bürokratikleşmesi oranında meydana
gele bilecektir.
"Parti misyonerleri" ile "teşrii-ilerici misyonerler"in politikideolojik alandaki gayriresmi etkileri yüksek, teknik-ekonomik-hukuki meselelerde ise genellikle yüksek ve orta bulunmuştu. "Programcı"larda ve özellikle "teknisyenler"de teknik-ekonomik-hukuki
etki genellikle yüksek ve orta olmakla beraber, politik-ideolojik etki
asgariy~ bazen de sıfıra düşebilmektedir.
nı bulduğu

Misyoner"ler ideal bir uzmanda gerekli vasıf olarak sosyal
espriye ve işçi sınıfına hizmet gayesine ön planda yer vermekte,
sendikacılık dışında işverenlerden aldıkları iş tekliflerini reddettiklerini ve daima reddedebileceklerini belirtmektedirler. Öte yandan
"mesleki hizmete yönelmiş" tipler (programcılar ve teknisyenler),
ideal uzmanda daha çok teknik ("iş"le alakalı) vasıfların gerektiğini
şart koşmakta, bunun yanında, genellikle işverenler için çalışmayı
kabul edebileceklerini söylemektedirler.
"Rol çatışması"nm daha çok aydınların siyasi-ideolojik eği
limleri ile sendikanın ve sendikacıların siyasi-ideolojik yapısı arasındaki uyuşmazlıktan doğduğu görülmektedir. Bu çatışma, ayrıca,
liderlerle aydınlar arasındaki karşılıklı tenkit ve işbirliğinin şahsi ve
otoriter davranışlar nedeniyle mevcut olmayışı, bunun gibi sendikada aydın için gelecek emniyetinin ve yükselme imkanlarının sı
nırlı bulunuşu gibi objektif faktörler, aydınların çalıştıkları sendi- ,
kalardan ayrılmalarına yolaçmakta, bu da sendikacılığımızın daha
başlangıç safhalarında, yüksek bir aydın uzman devrine sebep olabilmektedir. Sendikacılıktan tamamen ayrılmak daha çok "teknisyenler'' için söz konusu olmakta, "misyonerler" ise, kendilerine
muhtemelen ikinci bir sendika seçmekte ya da işçi hareketinin siyasi aksiyon yönüne geçmek eğilimi göstermektedir.
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Öte yandan, aydm uzmanların sendika-işçi demokrasiye, özellilde eğitim ve toplu pazarlık yoliyle ifa edebilecekleri kıymetli hizmetler mevcuttur. İncelememizin bütünü dikkate alındığı takdirde, aydın uzmanların sendikalarımıza "net etkisi" "fonksiyonel"dir.
Buna rağmen, yeteri kadar uzman istihdam edilmeyişi ve aydın uzmanlarla sendika yöneticileri arasındaki ilişkilerin daha iyi olmayışı, düşündürücüdür.

Gerçekte, her iki grup da birbirine muhtaçtır. İşçilikten yetiş
me ve bu bakımdan kendilerine özgü kabiliyetler taşıyan sendikacılarımız, uzmanların bilgi (intelligence) ve idealizme yönelmiş hizmetlerine muhtaçtırlar. Aydın uzmanlar da, gerek toplumda gerçekleştirmek istedikleri reformlar için uygun bir ortam teşkil etmesi
sebebiyle ("misyoner" aydınlar bakımından), gerek meslek! bilgi ve
kapasitelerini istedikleri gibi değerlendirebilecekleri kuruluşlar oldukları için ("programcı" ve "teknisyen"ler bakımından), sendikalara muhtaçtırlar.
Aydının

sendikadaki etki ve nüflızu, 1) yöneticilerle genellikle
siyasi ve ideolojik görüşte olması, 2) kendisiyle sendika ve
i~çi hareketi arasında özdeşlik (identity) kurabilmesi, 3) dışardan
cazip iş teklifleri alsa bile sendikacılığı terketmeyeceğine dair sendika yöneticilerinde kuvvetli br kanaat yaratmış olması ve 4) yöneticilerin şahsiyetlerini ve tenkit karşısındaki tutumlarını dikkate
alarak ilişkilerini ihtiyatla ayarlaması, gerektiğinde perde arkasında
kalabilmeyi başarması hallerinde, azamiye çıkabilmektedir.
aynı

Halihazırda sendikalarımızda "teknisyen" uzmanlar çoğunluk
ta bulunmaktadır. Bu durum, şimdiki sendikacılığımızın toplu pazarlığa yönelik yapısının doğal bir sonucudur. Önümüzdeki yıllarda
5. ci faslın sonunda işaret ettiğimiz trend gerçekleşir ve sendikalarımız toplu pazarlık yanısıra siyasi aksiyona geçmeyi de başarabilir
lerse, -diğer şartlar aynı kalmak kaydiyle- bu kuruluşlarda istihdam edilebilecek "misyoner" (özellikle "teşrii-ilerici misyoner")
uzmanların sayısında da bir artış olması beklenebilir.

SONUÇ VE BAZI DÜŞÜNCELER
İşçi hareketinin ve endüstriyel ilişkiler sistem.inin gelişmesin

de entellektüellerin rol ve fonksiyonlarını önce genel olarak, daha
sonra da Türkiye bakımından incelemiş bulunuyoruz. Böyle bir yaklaşımda entellektüelleri bağımsız bir değişken olarak düşün
meye imkan olmadığı açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır. İşçi
hareketinin ve endüstriyel ilişkiler sisteminin şekillenmesinde rolü
olan birçok iç ve dış etkiler mevcuttur. Entellektüeller, bu iç ve dış
etkilerin bazen sözcülüğünü yapmakta, çeşitli model sistemlerden
kendi ülkelerine işçi hareketi ve sendikacılıkla ilgili kurum ve uygulama biçimlerini nakletmekte, işçi hareketinin ideolojisine, felsefesine ve edebiyatına şekil vermektedirler. Entellektüellerin etkisi,
elitlerin politikası ve birçok başka değişkenle karışık olarak ortaya
çıkmaktadır. Nihayet, her ülkenin kültürel ve sosyo-politik şartları
(strüktürel muhtevası) bütün bu karmaşık faktörlerin nihai etkisini tayin etmektedir.
Yaptığımız

tahliller doğruysa, şöyle bir sonuca ulaşabiliriz : Entellektüellerin günümüzün yeni gelişmekte olan ülkelerinde endüstriyel ilişkiler sistemlerinin teşekkül ve gelişmesindeki rolleri, halen
"gelişmiş ülke" statüsünü kazanmış m mleketlerde entellektüellerin
endüstriyel ilişkiler sistemlerinin teşekkülünde vaktiyle oynamış
oldukları rollere nazaran daha direkt ve önemli olmaktadır. Bu eği
limin, ilgili bahislerde değindiğimiz belirli sebepleri mevcuttur. Az
gelişmiş ülkelerde ve bu arada Türkiye'de entellektüellerin rol ve
fonksiyonlarına, toplumdaki diğer
dirijan unsurların zayıflığı ve
yetersizliği yüzünden, daha çok ihtiyaç duyulması, bunların ö ebu entellektüel unsurmini arttırmakta ve - bir anlamda lar adeta başlatıcı bir unsur olma durumuna yaklaşmakta
dır. Diğer az gelişmiş ülkelerin çoğunda entellektüeller hem
bizzat sendika liderleri olarak, hem de "siyasi" tarafı ağır basan·
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sendikalara dışa,rdan etki yapan "radikal" politikacı aydınlar olarak
önem ve güçlerini hissettirmektedirler. Türkiye'de "radikal" entellektüeller 1908 - 1925 arası devre ile 1961 sonrası devrede faal duruma geçmişlerse de, kültürel ve sosyo-politik yapımızın özellikleri
dolayısiyle önemli bir rol oynayamamışlardır. Bundan sonra da
"radikal entellektüeller"in Türkiye'deki rol ve etkisini, her halde
bu yapıda meydana gelecek değişmelerle ekonomik gelişme seviYf!miz tayin edecektir. Gerçekte, Türk endüstriyel ilişkiler sistemini belirlemekte "ilerici" entellektüeller daima ön planda etkili olmuşlardır. Bu kaide özellikle 1963 sonrası değişmeler için geçerlidir. Türkiye'de esas itibariyle geleneksel maaşlı orta sınıfa mensup
unsurlar olan entellektüeHerin (Clark Kerr et. al.'in deyimiyle) "milliyetçi liderler" olarak hiç olmazsa 1950'ye kadar aynı zamanda elit
durumunda bulunmaları, fonksiyon ve rollerini daha da önemli bir
duruma getirmiştir.
Araştırmamızda,

tahlillerimize yön veren yararlı bir kavram
da, endüstriyel ilişkiler sisteminin tarafları arasında "ideolojik bakımdan uygunluk' kavramının (consensus) varlığı ya da yokluğu,
gerçekleştirilme şartları ve sonuçları olmuştur. Henüz yeni, bazı bakımlardan belki eksik ve daha fazla geliştirilmeye muhtaç bulunan
bu kavram; tahlillerimize belirli yönlerden açıklık sağlamış ve yeni
araştırma alanları için ortaya bazı sorular atmamızı kolaylaştırmış
tır. Vardığımız bir sonuç, ekonomik gelişmenin tek başına arzu edilir bir alternatif niteliğini kazanamayacağı, "ideal" gelişmenin "ideolojik uygunluk" (consensus)'la birlikte gerçekleştirilecek bir geliş
me olacağıdır. Bu gün, ekonomik alanda gelişmiş olduğu halde
"consensus"dan yoksun bulunan ülkelerin iç istikrarı ve sosyal huzuru sağlama hususunda karşılaştıkları çeşitli güçlükler, kalkınma
mızı "consensus"la birarada sağlamamızın gerekli olduğu hususunda bizleri düşünmeye zorlamaktadır. "Consensus"un da otoriter yoldan ve belki kolay olmakla beraber sosyal maliyeti yüksek bir ((dikta" rejimi ile değil, kısmen değer yargılarımızın bir sonucu olarak,
plüralist sistem içinde ((demokratik" yoldan gerçekleştirilmesi zorunluluğu, Türk entellektüellerine ve elitlerine önemli görevler yüklemektedir.
Gerçekte, gerek endüstriyel ilişkiler sisteminin, gelişmesinde, gerek bu sistem ve toplum içinde consensus'un sağlanmasında ilk görev
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elitlere düşer. İncelememizi entellektüeller yanısıra, elitlere de de'\tamlı atıfda bulunarak tamamlamaya çalışmamız, bu açık gerçeği
yansıtmaktadır. Türkiye'de "consensus"un demokratik yoldan sağla
nıp sağlanamayacağını geniş ölçüde bugünkü "orta sınıf" elitlerinin
davranışı tayin edecektir. Bundan önce "milliyetçi" liderlerin elit mev
hinde bulundukları devrelerde kısmen işçi sınıfının azlığı ve muhafazakar oluşu, kısmen politik sistemin otoriter metodlara baş
vurulmasını mümkün kılması sayesinde, "consensus" sağlanmış,
elitler zaman zaman ortaya çıkan radikal entellektüelleri sosyal ve
politik bünyemiz içinde eritmeye muvaffak olmuşlardır. Ancak,
196l'den bu yana kurulmasına çalışılan plüralist burjuva demokrasisi içinde iktidar durumu kuvvetlenen "burjuva-orta sınıf" elitlerinin "consensus"u sağlayıp sağlayamayacakları, cevabı güç bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz "consensus"u geniş ölçüde
Türkiye'nin ekonomik gelişme hızı ve bu hızın belirlediği sınırlar
içinde elitlerin politik dirayeti ve işverenlerin işçilerle otorite paylaşmak hususunda gösterecekleri başarı tayin edecektir. Ayrıca,
"radikal" entellektüellerin bir "consensus" kaybını hızlandıracak
propaganda ve faaliyetlerini etkisiz kılmak hususunda, "ilerici" entellektüellere Türk tarihinin bu safhasında da önemli görevler düş
mektedir. Gerçekten, siyasi iktidarda olmasalar bile, bu entellektüeller iktidar elitleri üzerinde yapacakları muhalefet baskısı ve
denetimi ile sistemi bir " consensus" kaybına uğramakdan korumaya çalışmalıdırlar. Aksi halde, bir faşist ya da komünist grubun
iktidarı zorla ele geçirerek "otoriter" yoldan "consensus" sağlama
eğilimleri artabilir. Oysa ilerici aydınlar burjuva elitleri üzerinde
yaptıkları devamlı baskı ve eleştiri ile onların iktidarı işçi kütleleri
ile paylaşmalarını teşvik edip "consensus" kaybını önleyebilirler.
" Consensus" kaybını zahiren geciktirir görünen bazı kültürel
ve sosyal karakteristikler, mesela smıf şuurunun zayıflığı, işçilerin
geleneksel muhafazakarlığı, şahıslararası ilişkilerin otoriter oluşu
ve "consensus'a-rızaya" yönelişi gibi özellikler de, "consensus"un
ani olarak kaybını ilelebet önleyecek unsurlar değillerdir. Aksine,
böyle ortamlarda, çatışma, demokratik tenkit ve müsamaha sınır
larını süratle aşabilmekte ve saldırgan davranışlara yolaçabilmektedir.
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Bununla beraber, Türkiy.e 'de sistemin otoriter yoldan "consensus" sağlamaya yönelmesini önleyecek bazı müessese ve baskı organları da yerleşmeye başlam1ştır. Çok-partili demokrasinin hiç olmazsa siyasi alanda güçlenmesi yanısıra, iktidarı denetleyen hür
baskı müesseselerinin, mesela basının, üniversitelerin, sendikacılık
ve toplu pazarlık sisteminin yerleşip kuvvetlenmesi, otoriter yoldan
yeni bir ideolojik uygunluk kurmak teşebbüslerinin başarı şansım
azaltmaktadır.

Sistem içinde iktidardaki elitlerin ve onların sözcülüğünü yapan muhafazakar entellektüellerin telkiniyle, mevcut plüralist endüstriyel ilişkiler sisteminin değiştirilmesi yönünde de belirli teşeb
büs ve baskılar doğabilmektedir. Özellikle muhafazakar iktisatçılar
toplu pazarlığın fiat seviyesi, istihdam hacmi ve ekonomik gelişme
üzerinde olumsuz etkileri olduğu iddiasını, belki yeterli amprik
araştırmalara dayanmadan fazlaca mübalağa etmek eğiliminde olacaklar ve bu sebeple grev hakkını sınırlayarak sendikaların pazarlık gücünü zay1flatmaya çalışacaklardır. Ancak, politik sistemde
önemli bir değişme olmadığı sürece, cebri tahkim sistemine dönülmesi herhalde söz konusu olamayacaktır. Cebri tahkim düzeni, atariler bir politik ve kültürel ortamda bazı gizli fonksiyonlar ifa etmişse de, gerçek bir burjuva demokrasisinin kurulmasına çalışila~
bir toplumda, açık olumsuz-fonksiyonlar (dysfunctions) doğurmak
tadır. Ancak toplumdaki iktidar elitleri (işverenler ve onların temsilcisi olan siyasi partiler), aydınların muhalefetine rağmen, grev
hakkını sınırlandırıcı yönde bazı yasaların çıkarılmasına çalışabi
lirler. Geçtiğimiz y1llarda hak uyuşmazlıkları için grevin yasaklanması ve bu çeşit ihlilaflarm yarg1 organlarınca çözümlenmesi yolundaki tadil teşebbüsleri, belki de bu alanda atılmış, fakat gerçekleşmemiş ilk adımları teşkil ediyordu. Kültürümüzdeki "rızaya-yö
nelmiş" ve otoriter eğilimler, işverenlerin işçilerle demokratik bir
zemin üzerinde otorite paylaşmaya ısrarla yanaşmamaları ve ekonominin işçi taleplerini karşılama hususunda ödeme bunalımı içine
girişi gibi faktörler, ilerde sert çatışmalara ve uzun grevlerin doğ
masına yolaçabilir. Sistem ve özellikle iktidar elitleri için bu çeşit
"önceden tahmin edilmeyen olumsuz ,_fonksiyonlar"ın artışı halinde, toplu pazarlık ve grev hakkı ile cebri tahkimin bazı özelliklerini
birleştiren karma bir sistemin kurulmasına, mesela grevin belli bir
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bağlanamayan bir uyuşmazlıkta
bir tahkim kararı vermesini mümkün kılan Singapur endüstriyel ilişkiler sistemine benzer uygulama
tarzlarının benimsenmesine gidilebilir 1• Uzak bir ihtimal olmakla
beraber bu gibi gelişmeleri de doğal karşılamak ve fakir ülkelerde
otoriter idare tarzına özgü uygulamaların benimsenmesi yönünde
devamlı baskıların mevcut olduğunu unutmamak gerekir 2 •

süreyi

aşmasına

rağmen

ve İŞÇİ HAREKETİ

çozume

yargı organının tarafları bağlayıcı

Ne var ki, Türkiye plüralist düzenin başlıca müesseselerini
kurmak ve geliştirmek yönünde biT hayli mesafe kaydetmiştir. Bu
sebeple halihazır endüstriyel ilişkiler sistemimiz, "consensus"da
önemli bir kayıp ve dolayısiyle bir dikta rejimine dönüş olmadığı
~ürece bir hayli direnme ve yaşama gücü gösterebilecektir.
Birçok az gelişmiş ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de "tekrarentellektüel faaliyet yine devam edecek, Türk aydınları yabancı sistemlerde başarısını ispa·t etmiş "en mükemmel ve ileri"
müessese ve aksiyon biçimlerini, yine pek değiştirmeden bünyemize aynen aktarmak yoluna gideceklerdir. Bunları benimserken memleketimizin özel. sosyal ve kültürel şartlarının ve ekonomik gelişme
seviyesinin devamlı olarak dikkate alınması, böylece "önceden tahmin edilemeyen olumsuz-fonksiyonlar"m asgariye indirilmesi arzu
edilir. Nitekim, 1963 toplu pazarlık ve sendikacılık yasalarının hazırlanışı sırasında, ilgili bahisde belirttiğimiz gibi, "ilerici" Türk entellektüelleri bir yandan çeşitli gelişmiş ülkelerdeki en ileri ve en
mükemmel unsurları almaya çalışırlarken, öte yandan bunların Türkiye'nin özel şartlarına intibak ettirilmesine de gayret etmişlerdir.

layıcı"

Türk aydınları arasında son yıllarda Bat1'dan "basit taklit ve
adaptasyon" yoliyle müesseseler alınamayacağı,
herşeyden önce
memleketimizin özel şartlarının dikkate alınması gerektiği tarzında
Bu sistemin özellikleri için, bakınız : Paul L. Kleinsorge, ''Singapore's Industrial Arbitration Court : Collective Bargaining With
Compulsory Arbitration", Industrial and Labor Relations Review,
Vol. 17, No. 4, July 1964, ss. 551- 565.
2 Bu hususda değerli bir tahlil için, bakınız: Maurice F Neufeld,
Poor Countries and Authoritarian Rule, Ithaca, N.Y.: New York
State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University,
1965, özellikle, ss. 144 - 160.
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bir görüş yaygınlaşmaktadır. Bazı aydınlar, esasen daha önceleri de
bu görüşün savunuculuğunu kendi açılarından yapmışlar, Batı'nın
taklidi ile güdümlü ve süratli sosyal değişmelere gidilmesine muhalefet etmişlerdi3. 1960 sonrası devrede ortaya çıkan bazı sosyalistradikal aydınlar da Batı burjuvazisinin alt yapı kurumları memleketimizde mevcut değilken, üst yapı kurumlarını benimsemenin geçersizliğine ve tutarsızlığına işaret etmişlerdir. Yine, milliyetçi-toplumcu olduğunu öne süren yeni bir politik akım da, müessese ve uygulamalarımızda tamamen kendi mili! değer ve davranışlarımıza
dönmemiz gerektiği görüşünü savunmaktadır. Bu görüşlerin hepsi,
aralarındaki bazı farklara rağmen Shils'in "halkçı gelenek" dediği
e.ııtellektüel geleneğin özelliklerini taşımaktadır.
Bize göre, sanayileşmenin her sistemde zaruri olarak doğurduğu
üniversel müesseseler mevcuttur. Sendikacılık ve toplu pazarlık sistemi, sosyal güvenlik sistemi gibi müesseseler, Clark Kerr ve meslekdaşlarının "sanayileşmenin mantığı" başlığı altında inceledikleri, çatısı ve birçok
yönleri her sanayileşen ülkede birbirine benzer
olan kuruluşlardır. Bu böyle iken, sadece Türkiye'nin milli yapısına
ve şartlarına uygun bir sendikacılık veya sosyal güvenlik sisteminin
kurulması düşünülemez. Daha akla yatkın gelen alternatif, hem kolaylık, hem sürat mülahazalariyle gelişmiş sistemlerin müessese ve
aksiyon tarzlarını eklektik bir seçime tabi tutarak benimsemek, ancak
bunu yaparken de Türk kültürel ve sosyo-politik bünyesinin özel
şartlarını, ekonomik gelişme seviyesini, Türk-işçilerinin
davramş
larını, v.b. dikkate alarak gerekli değişmeleri, bu benimsenen müessese ve davranış biçimleri üzerinde uygulamak olmalıdır. Birçok ülkede "milliyetçi ilderler"den teşekkül eden elitler ve onların entellektüel yardımcıları, esasen bu çeşit uygulamaları deneyen önderler olarak vasıflandırılmaktadır. Ne var ki, bu tadil ve intibak çab2larına rağmen, yine de endüstriyel ilişkiler sisteminin belirli üniteleri ya da sistemin bütünü için, "önceden tahmin edilmeyen olumsuz-fonksiyonlar" doğabilir. Bunlar kültürel yapının karakteristikleriyle benimsenen yabancı müessese ve aksiyon biçimlerinin karşılıklı

3

Mesela, bu görüşü savunan düşünürlerimizden birinin şu eserine
bakınız . Mümtaz Turhan, Kültür Değişme"!.eri, İstanbul Edebiyat
Fakültesi, 1959, 248 ss.
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etkisinden ileri gelebileceği gibi, sonradan ortaya çıkan birtakım
gelişmeler (intervening factors) sonucunda meydana gelmiş de olabilirler. İşte, bu "karşılıklı etkiler" sonucunda doğan olumsuz-fonksiyonların giderilmesi amaciyle, yeniden tadil ve intibak çabalarına
girişilebilir ve neticede üniversel bir müessese veya uygulama biçiminin milli kültüre göre yeniden şekillenmesi söz konusu olur. Şu
halde, "sanayileşmenin mantığı" üniversel ve ana özellikleri itibariyle yeknesak müessese ve aksiyon tarzları yaratmakta, her ülkede
~.anayileşmeye önderlik eden elitler bunları kendi bünyelerine adapte ederken birtakım tadiller yapmakta, nihayet uzun devrede kültürel ve sosyo-politik bünye de bunlar üzerinde "millileştirme" yönünde bir etkide bulunmaktadır.
Entellektüellerin etkisini genel olarak ve sonra Türkiye için
bu incelemede, sadece global seviyede kalmayıp,
özellikle sendikalar içinde çalışan aydın uzmanların rol ve fonksiyonlarını önce Batı'da ve genel olarak, sonra memleketimiz bakımın
dan değerlendirmeye çalışmamız da, herhalde belli ölçüde yararlı
olmuştur. Aydın uzmanların sendikalar içinde karşıla§dıkları çeşitli
güçlüklere ve sayılarının bir hayli smırlı oluşuna rağmen, sendika
faaliyetleri ve sendika demokrasisi için net etkilerinin "fonksiyonel"
oluşu, bizi, sendikalarımızın gelecekte bu uzmanları çok daha geniş
çapta istihdam etmeleri gerektiği sonucuna götürmektedir. Gerek
"misyoner", gerek "mesleki hizmete yönelmiş" uzman tiplerinin sendikalarımız için ifa edebilecekleri çok hayati fonksiyonlar mevcuttur.
Geniş çapta A.B.D. sisteminden aktarılmış müessese ve aksiyon tarzlarına sahip bugünkü sendikacılığımızın, sadece toplu pazarlıkla
yetinemeyeceği, bunun yanısıra gerek memleketimizin ekonomik gelişmesi, gerek işçi sınıfının refahı ile ilgili yeni siyasi ve iktisadi
fonksiyonlara yönelmesi gerektiği ifade edilmektedir. Sendikacılığı
mızda aktif görev almış bu uzmanlar ve özellikle "teşrii-ilerici" aydınlar bu konuda çok faydalı hizmetler ifa edebilir, bünyemize uygun ve işçi sınıfına yararlı bir sendikacılığın nasıl olması gerektiğini
tespit hususunda, faydalı araştırma ve denemelere girişebilirler.

incelediğimiz

Entellektüeller sanayileşen ve bir işçi hareketine sahip olan
her ülkede endüstriyel ilişkiler sistemlerinin ve sendikacılığın geliş
mesini türlü şekillerde etkilemişlerdir. Sınıf bilincinin zayıf ve muhafazakarlığın kuvvetli olduğu memleketimizde aydınların sendika-
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etki ve rolleri daha da önmli olmuş
daha başlangıç
safhalarında işçi liderleriyle aydınlar arasındaki yabancılaşma emareleri, herhalde heriki taraf için de yararlı sonuçlar doğurmayacaktır.
Demokratik yoldan "consensus"u gerçekleştirmek ve muhafaza edebilmek için, işçi liderleriyle aydınlar ve özellikle "ilerici" aydınlar
arasında sıkı bir işbirliğine, bugün belki herzamankinden daha fazla
ihtiyaç v.ardır.
tur. Buna

ve

gelişmesindeki

rağmen, sendikacılığımızdaki gelişmenin

Toker Dereli -
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EK 1
iŞÇİLERE YÖNELTİLEN ANKET

SORULARI

No:
Tarih:
Yer:
Sendika
Kadın

......

Erkek ......

adı

ve nevi :

(!lgili haneye x koyunuz.)

1.

Cinsiyet.

2.

Kaç

3.

Doğum

4.

Doğduğunuz

5.

Nekadar

&.

Yurt dışında bulundunuz mu? (İlgili haneye X koyunuz.)
Evet ........ ... ... .
Hayır ...... . ...... . .

7.

Evet ise, hangi memlekette?

8.

Mesleğiniz

9.

Babanızın mesleği

yaşındasınız?

yeriniz:
İli ......
İlçesi ..... .
Nahiye veya Köy .... ..
(Nahiye veya köyde doğmuşsanız, ilgili haneye X koyunuz. İl ve
ilçe için isim zikrediniz.)
yerde nekadar

zamandır

kaldınız?

burada ikamet ediyorsunuz?

nedir?
nedir?

10.

Tahsil durumunuz nedir?
Okur yazar ........... ., İlkokul ........ .
Ortaokul .............. ., Lise ........... .
Teknik - mesleki okul ........... .
Yüksek okul - üniversite ........... .

11.
12.

Aylık kazancınız nekadardır?

İşletmedeki

mevkiiniz nedir?
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zamandır

bu

işyerinde çalışıyorsunuz?

13.

Nekadar

14.

Meden i durumunuz nedir?
Evli
1

Bekar ........... .

Kaç çocuğunuz var?
(Sadece 18 yaşından küçük

çocuklarınızın sayısını

16.

N ekadar zamandan beri bu

sendikanın

17.

Sendikada bir vazifeniz var
Evet .............. .
Hayır :............. .

18.

Evet ise,

15.

a)

b)
c)

belirtiniz.)

üyesisiniz?

mı?

ne gibi bir vazife? .......... ..
ne kadar zamandan beri bu vazifedesiniz
bu vazifeye nasıl geldiniz?
seçimle ............... , tayinle .............. .

19.

Sendikadan başka herhangi bir teşekküle
dernek, spor kulübü, v.s.) üye misiniz?
Evet .............. .
Hayır .............. .

20.

Evet ise, a)
b)

21.

Babanızın

idari herhangi bir vazifesi var mıydr?
(Muhtar, nahiye müdürü, sendika idarecisi, v :s. gibi,)
Evet .. ............ .
Hayır .............. .

22.

Evet ise, ne gibi bir vazife?

23.

(siyasi bir

teşkilat,

hangi teşekküllere? ............... , .............. .
bu teşekküllerde idari bir vazifeniz var mı?
Evet .............. .
Hayır .......... ..

Sendika liderlerinizi seçerken kendilerinde ne gibi vasıflar ararsınız?

(Aşağıda

zikredilen vasıflardan sizce en önemli 5 tanesini önem
göre sıralayınız. En önemliye 1, ondan sonra gelene
2, ........... . deyiniz.)
...... Grevleri iyi idare edebilmek
...... Tahsilli olmak
...... Dine hürmet etmek
...... İşçi haklarını kuvvetle savunabilmek
...... Komünist olmamak
...... Sizinle aynı partiden olmak
...... Sarı sendikacı olmamak
...... Dürüst olmak
sırasına
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...... İŞverenlerle işçi lehine işbirliği yapabilmek
. ..... Devletle işçi lehine işbirliği yapabilmek
24.
.. ....
. .....
. .. ...
......
25.

Ta-sarruf bonolarının kaldırılması için ne
(En önemli hususa X koyunuz.)
Bu görüşe sahip bir partiyi desteklemeli
Sendikalar bu gayeyle baskı yapmalı
Meclise işçi milletvekilleri sokmalı
Meclis zaten bu işi halledecektir
Sendikalar siyasete hiç
mi?
Evet .............. .
Hayır .............. .

karışmadan

da

yapılmalıdır?

işçi haklarını

koruyabi-

~irler

26.

Bir sendika dini faaliyetlerde bulunabilir mi?
Evet .............. .
Hayır .............. .

27.

Grev Kanununun
midir?
Evet .............. .
Hayır .............. .

çıkmasından

sonra sizce

işçilerin

durumu dü-

zelmiş

28.

Türkiye'de

işçilerin

en büyük derdi nedir?

29. Grev hakkı nasıl kullanılmalıdır?
.. ... . Yalnız tehdit vasıtası olarak
..... . Yalnız son çare olarak
.. .... Gerekince tereddüt etmeden greve gidilmelidir
30. Fiatların artması nasıl önlenebilir?
...... Sendikaların baskı yapması suretiyle
.. .... Bu görüşe sahip bir partiyi desteklemek suretiyle
...... Meclise işçi milletvekilleri sokmak suretiyle
. ..... Meclis bu işi zaten halledecektir.
31.

Çevrede bir camiye ihtiyaç varsa, sendikalar bu caminin
edebilirler mi?
Evet .............. .
Hayır ....... ..... .. .

yapıl

masına yardım

sendikacının en önemli vazifeleri nelerdir?
zikredilen hususlardan sizce en önemli 2 tanesini önem
derece~ine göre sıralayınız. En önemliye 1, ondan sonra gelene 2
deyiniz. Sizce en önemsiz olana O koyunuz.)
..... . İşverenle işçiler arasında iyi münasebetler kurmak
... . .. Sendikanm büyümesini ve kuvvetlenmesini sağlamak
... . .. İşçilerin iş güvenliğini sağlamak

32.

Sizce bir
(Aşağıda
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...... İşçiler için ücret artışları elde etmek
...... İşçilerin eğitilmesini ·sağlamak
...... Memlekeitn iktisadi kalkınmasına yardımcı olmak
...... İşçi verimliliğinin yükselmesi için çalışmak
...... İşçiler için sosyal adaletin gerçekleşmesihe çalışmak
...... İşçilerin siyasi gerçekleri öğrenmelerini ::;ağlamak
33.

İŞyerinde işverenin işçilere karşı tavır ve davranışı nasıldır?
İyi ............ , Kötü ............ , Normal ..... ...... .

34. · İşyerinizde işverenin sendikanıza karşı davranışı nasıldır?
...... Sendikayı elinden geldiği kadar zayıflatmaya çalışır
...... Sendikayı zayıflatmaya çalışmaz, ama kuvvetlenmesine de mani
olur
.. .... Sendikaya karşı kayıtsızdır, karışmaz
...... Sendikaya yardım eder ve işbirliği yapar
.. ·.... Sendikayı elinden geldiği kadar destekler ve işbirliği yapar
Sendikaların uzun vadede gayesi ne olmalıdır?
· (Sizce en önemli olan hususa 1, ondan sonra gelene 2, en önemsize O koyunuz.)
...... Sendikanın işyerinin idaresine daha fazla iştirakini sağlamak
...... Türkiye'de sendikacılığın birliğini ve kuvvetlenmesini sağlamak
. ..... Türk milli ve dini değerlerini muhafaza etmek ve geliştirmek
. ..... İşçilerin ·siya'si bakımdan şuur kazanmasını sağlamak
..... . Üyelerin sendika faaliyetlerine daha fazla iştirakini sağlamak
...... İşçilerin daha iyi ücret ve çalışma şartlarına kavuşmalarını sağlamak

35.

36.

Her gün gazete okuyor musunuz?
Evet .. ............ .
Hayır ......... . .... .

37.

En çok hangi gazeteyi okuyorsunuz?

38. Sendika eğitim seminerleri hakkında ne
.. .... Çok fay dalı
... ... Faydalı , fakat daha sık yapılmalı
.. .... Faydasız, çünkü çok nazarlı kalıyor

düşünüyorsunuz?

39. Sendika toplantı ve kongrelerine ne nisbette
.. .... Sık sık
... .. Bazen
... ... Faydasız, çünkü öğretmenler yetersiz
...... Nadiren
... ... Hiç katılmam
40.

Sendikanızın

katılırsınız?

fikir ve bilgilerinden faydalanmak gayesiyle yüksek tahsilli uzmanlar çalıştırmasını nasıl karşılarsınız?
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...... Faydalı, sendikacılarımız daha bilgili hareket ederler
...... Faydalı, sendikamızın itibarı artar
...... Fark etmez
...... Mahzurlu, çünkü sendikaya munzam masraflar yükler
. ..... Mahzurlu, çünkü yüksek tahsilliler işçi dertlerinden anlamaz.
41. Bir sendika lideri karar verirken en çok neye önem ·vermelidir?
...... Uzmanların tavsiyelerine
...... Kendi bilgi ve tecrübelerine
...... Üyelerin arzu ve dileklerine
. .... . Memleketin iktisadi durumuna ve şartlarına
42.

Bir sendika liderinin uzun zaman

başta

kalmasını

nasıl karşı

larsınız?
Faydalı ... .. ....... ........ .
Mahzurlu ................. .
Fark etmez ........ .. .... .

43.
......
......
......

Sizce iyi bir sendika lideri olmak için en uygun
35 'den daha genç
35 - 45 arası
45'in üzerinde

yaş

nedir?

Ankete konu olan işçiler, çeşitli sendikalar tarafından tertiplenen
seminerlerine 20, 25 ya da 30'ar kişilik gruplar halinde katıl
mışlardır; böylece değişik iş kollarına ve coğrafi bölgelere göre krsmi
de olsa bir çeşitlilik ve temsil sağlanması mümkün olmuştur. Aşağıda,
bu 300 işçilik kütlenin çeşitli faktörler bakımından dağılımı ile ilgili
bazı rakamlar verilmektedir. Parantez içindeki rakamlar, her vasfa
2.it yüzde nisbetlerini göstermektedir.
Toplam: 300
eğitim

1)

Araştırmanın yapıldığı

yerin

büyüklüğü

İl merkezi: 165 (55) İlçe merkezi: 135 (45) Nahiye ve Köy: O
2)

Bağlı bulunulan il
Ankara : 24 (8), Balıkesir. 18 (6) , İstanbul: 60 (20), Kayseri :
28 (9.3), Kırklareli: 20 (6), Kocaeli: 53 (17.6), Zonguldak: 97
(32.3).

3)

Sendikanın tipi
Milli sendika merkezi: 55 (18.3) , Milli sendika şubesi: 90 (30)
Mahalli sendika. 155 (51.6), Bölge sendikası: O, Federasyon: O,
Konfederasyon : O

4)

İşkolu
Şeker:

90 (30'), Kundura: 23 (7 .6), Meyva - Sebze Taşıma: 5
(1.6), Motörlü taşıt : 28 (9.3), Madeni eşya: 97 (32 .3), Enerji : 4
(1.3), Kağıt : 53 (17.6)

4.26
5)

EiKLER

Cinsiyet
: 14 ( 4.6)

Kadın

6)

Erkek : 282 (94)

İl

9)

yeri
61 (23)
: 72 (24)

Ne kadar zamandır burada
Bir yıldan az : 1 (0.3)
1 5 yıl
29 (9.6)
1 - 10 yıl
51 (17)
Vasıf

durumu
: 206 (68.6)
uasıflı .
45 (15)

Vasıflı
Yarı

10)

11)

45'den fazla: 34 (11.3)
Cevapsız
5 (1.6)

Doğum

İlçe.

8)

Tahsil durumu
Okur - yazar : 20 (6.6)
İlkokul
175 (58.3)
Ortaokul
38 (12.6)

Nahiye veya Köy : 155 (51.6)
Yurt dışı
: 12 ( 4)
10 - 15 y1l. 60 (20)
15 - 20 yıl : . 34 (11.3)
20 + yıl
: 118 (39.3)
Cevapsız
: 7 (2.3)
Vasıfsız
30 (10)
Bilinmeyen: 19 (6.3)

Lise : 2 (0.6)
Teknik - mesleki okul. 63 (21)
Yüksek Okul. Üniversite : 1 (0.3)
Cevapsız : 1 (0.3)

Ne kadar zamandır bu sendikanın üyesi?
Bir yıldan az : 1 (0.3)
5 - 10
. 99 (33)
10 - 15
1 - 3 yıl
: 50 (16.6)
3 - 5 yıl
15 - 20
Cevapsız

12)

: 4 (1.3)

Yaş

25'den az: 8 (2.6)
25 - 34
: 100 (33.3)
35 - 44
: 153 (51)
7)

Cevapsız

Sendikada görevi var mı?
Evet : 95 (31.6)
Hayır: 191 (63.6)

yıl:
yıl:
yıl:

63
45
37
5

Cevapsız .

(21)
(15)
(12.3)
(1.6)
14 ( 4.6)

EK 2

SENDİKALARDA ÇALIŞAN ENTELLEKTÜEL
UZMANLAR İÇİN MÜLAKAT SORULARI

1.

Sendikanın

ismi :

2. Tam mesai :

Kısmi

mesai :

3.

Doğum

4.

Tahsil durumu :
(Mezun olduğu tahsil müessesesini belirt)

tarihi :

Doğum

yeri .

5. Sendikadaki işinizi tarif ediniz. (İşin ismi, mahiyeti)
ne gibi faaliyetleri gerektirir? Ne yaparsınız?

İşiniz

Görevinizin -Araştırma , eğitim, hukukli mesele ve davalar,
v.s. - dışında başlıca özellikleri nelerdir? Kendi sahanız dı
;-1nda da fikirlerinize başvuruluyor mu?
6.

yazarlık,

7. Görevinizin ifasında size yapmanız gereken şeyleri bildiren
l;ir kimse mevcut mu? (Kendisine karşı sorumlu bulunduğunuz bir
başka kimse var mı? ) Yoksa istediğinizi yapmakta oldukça serbest
misiniz?
8. İşinizi kendi bildiğinizce yapmak isterken karşılaştığınız güçlük ve problemler mevcut mudur? Bu işin güç t arafları var mıdır?
Evet ise, neler?
9. Yaptığınız i ş ( araştırmalarınız , e ğitim faaliyetleriniz, yazıları
v .s.) sendika idarecilerinin kararlarına tesir ediyor mu? Hayır
ise, niçin? Evet ise, nasıl? Sendika idarecileri fikirlerinize en çok ne
gibi hallerde ve hangi meselelerde önem veriyorlar?
n ız ,

10. Sendikanızda çe şitli politik ve icrai kararların verildiği kurul toplantılarına katılır mısınız? Evet ise, hangilerine, hangi durumlarda?

11.
masınız

Yaptığınız iş dolayısiyle işçilerle

olur mu?

(sendika üyeleriyle) bir te-
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12. İşe ilk girdiğinizde amirleriniz yapacağınız ışı nasıl tarif
etmişlerdi? (Amirlerinizin tarifine göre yapacağınız iş ne gibi faali ..
yetleri gerektiriyordu?)
(Bu ve 13, 14 ve 15. ci sorular "rol çatışması'' 'role conflict' olup
olmadığını tesbit etmek için düzenlenmiştir.)
13. Bu işe gireli beri, yaptığınız
cldu mu? Niçin? Ne şekilde?
14.

a)
b)
c)

Bu
Bu
Bu

duklarınızdan

işin

mahiyetinde bir

değişme

işe nasıl

ve niçin girdiniz?
ilk girişinizde ne bulacağınızı tahmin ediyordunuz?
işde sonradan edindiğiniz tecrübeler başlangıçta umfarklı oldu mu?
işe

Bir şirket size şimdiki ışınıze benzer bir iş için, buradaki
1, 1/2, 2 misli kadar bir maaş teklif etse, bu işi kabul
eder misiniz? Niçin?
15.

maaşınızın

17. a) Sendikada çalışmaya başlayalı beri size
bir iş teklifi yapıldı mı?
b) Evet ise, nerelerden, ne çeşit işler için?

sendikacılık dı

şında

18. Sendika içinde yükselebilmeniz için ne gibi imkanlarınız
mevcut? Terfi edeceğiniz bir mevki var mı? Evet ise, ne?
19.

Sendika kendi

bünyesi

dışındaki

başvuruyıor, dışardan müşavirler kullanıyor

uzmanların

mu?

tavsiyelerine
kim

Nasıl? Bunları

seçiyor?
20.

(Araştırma,

kısmınızda çalışmak

eğitim v .s. kısımlarının müdürleri için) Sizin
üzere bir uzmanı işe alırken , kendisinde ne gibi

vasıflar ararsınız?

21. İdeal bir uzman (genel müşavir, araştırma müdürü, eğitim
müdürü, v .s.) nasıl olmalıdır? Yani ne gibi şahsi vasıflar, kabiliyetler,
öğretim ve eğitim v.s. sizin yaptığınız iş nevinden bir işte muvaffak
olmak için gerekli bulunmaktadır?
(Sual şöyle de sorulabilir : Siz bu işten ayrılsanız ve amiriniz
(sendika başkanı ve idarecileri) yerinize alınacak kim'.:;ede ne gibi
vasıflar araması gerektiğini sizden sonra, kendisine ne gibi vasıfla
rın gerektiğini söy !ersiniz?)
a) Sendikacıların entellektüellere karşı tavır, kanaat ve davsizce nasıl?
b) Sizin çalıştığınız sendikada sendika idarecilerinin siz entellektüel uzmanlara karşı davranışları nasıl?
22.

ranışları

23.

(Sendikada halen veya

geçmişte

iç mücadele veya bölünme
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olduğu takdirde) Sendikada devam etmekte olan gruplararası mücaişinize tesir ediyor mu?
(Sendikada geçmişte cereyan eden gruplararası mücadele sizin işinize tesir etti mi?) Evet ise, nasıl?

dele sizin

24. Sendikada şiddetli bir kongre mücadelesinden sonra üst kademedeki idareciler değişse, bunun sizin iş güvenliğinize bir tesiri
olur mu?
25. Seçimle bir sendika başkanlığı veya
meyi düşünüyor musunuz? Nasıl ve niçin?

idareciliği

mevkiine geç-

26. Sendika yönetim kurulu toplantıları, seçimleri ve kongrele rinde, alman kararlara ve varılan sonuçlara sizin bir tesiriniz oluyor
mu? Nasıl? Niçin?
27. (Sendikanın belli başlı meselelerinde alınmış ana kararlar
biliniyorsa, bunlardan bazılarını seçerek şu suali sormak mümkündür)
Bu kararların verilmesinde sizin bir tesir ve rolünüz oldu mu? Nasıl?
28. Sendikada kabul ettiğiniz ilk işte elinize bir önceki
nazaran daha mı fazla, yoksa daha mı az para geçiyordu?
olarak)
a) Daha fazla
b) Daha az
c) Aynı
29.

işinize
(Yıllık

(İktisatçı, istatistikçi, v.s. nevinden araştırma uzmanları için)

a) Sizin gibi sendikalarda çalışan araştırma uzmanları, sentaleplerini desteklemek gayesiyle çalışma ve araştırmalar yapıyorsunuz. Sendika idarecileri gerek toplu pazarlıkta, gerek sendikayla ilgili diğer faaliyetlerinde bu araştırma ve çalışmaların sonuçlarından faydalanıyorlar mı? Nasıl? Neden.?
b) (Hayır ise) O halde, bütün bu hazırlıklar neden? Araş
tırmanızın sonuçlarından istifade edilmiyorsa, sendika sizi niçin istihdam ediyor?
dikanın

30. a) Bu çalışma ve araştırmalarınız toplu pazarlıkta işveren
temsilcileri üzerinde nasıl bir tesir bırakıyor? Olumlu mu, olumsuz
mu? Niçin?
31. Sendikalarda çalışan uzmanların tesir ve nüfüzu hangi şart
lar altında azamiye çıkabilir? Bu tesir ve nüfüzu arttıran ve azaltan
faktörler sizce nelerdir?
32. İşinizi görürken ifa ettiğiniz faaliyetler arasında sizin için
en ilgi çekici ve tatminkar olanları hangileridir?
33. a) Sizce, entellektüel bir uzman sendika liderini ve idarecilerini icraatlarından dolayı tenkit etmeli midir? Nasıl? Niçin?
b) Sizin lider ve idarecileriniz bu çeşit tenkitler dolayısiy-

I
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le size gereken imkanı veriyorlar mı? Nasıl? Niçin? (Hayır ise) Böyle bir tenkitte bulunsanız, neticesi ne olur?
Sendikada çalışan bir
sözleri :

34.

uzmanın yaptığı işi

kendi

açısından

değerlendiren

"İşim dolayısiyle ::>endikayla ilgili çok çeşitli kararların

verilmesinde rolüm oluyor.

Aslında •

benim gibi bir
takip edeceği politikanın tayini fonksiyonunu birbirinden ayıramazsınız. Ben
gayriresmi olarak üst kademelerde alınacak kararlara tesir ederim. Bununla beraber, nihai kararı benim vermemiş olduğum hususunda bir intiba yaratmaya dikkat ederim. Kararlara tesir etmek hususunda çok ileri gitmem
doğru olmaz. Aksi halde tesirli çalışmak imkanlarımı kendim zedelemiş olurum."
müşavirin yaptığı işle sendikanın

Bu

görüş

sizin

sendikanızda

ifa

ettiğiniz

role ne nisbette uy-

maktadır?

Tamamen:
(İlgili

Oldukça yakın
Tamamen farklı:

Pek

yakın

değil

:

yere x koy)

35. a) Sizce, sendikalarda çalışan entellektüel uzmanlar, görevleri yanısıra, sendikanın takip edeceği sosyal - felsefi akıma veya
ideolojiye şekil vermeye çalışmalı mıdırlar? Niçin? Nasıl?
b) Sizin böyle bir rolünüz oluyor mu?
36.

Türkiye'de

sendikaların

yeteri kadar yüksek tahsil yapm15
v.s. istihdam etmedikleri belirtiliyor. Sizce bunun sebepleri neler olabilir?
araştırmacı, eğitim uzmanı,

Batı ülkelerindeki uygulama sonucunda şöyle bir kanaat doğ
: Sendikalara giren uzmanlar başlangıçta hür düşünceli ve
idealistdirler; ancak bu entellektüel uzmanların iddiasına göre, ·s enclika bir zaman sonra kendilerini alelade bir teknisyen. sosyal felsefesi ne olursa olsun sendikanın teknik işlerini gören bir alet durumuna sokmaktadır. Yahut da sendika entellektüeli böyle bir teknisyen
durumuna sokamadığı takdirde, entellektüel sendikayı terketmekte ve
yerine teknisyen tipi bir uzman getirilmektedir.
Size göre, memleketimizdeki sendikalarda da durum gerçekten
böyle midir? Yoksa teknik (araştırma , toplu pazarlık, hukuki ihtisas
gibi) fonksiyonlarla daha geniş ve siyasi - felsefi fonksiyonları belli
C.lçüde birleştirmek mümkün müdür?

37.

muştur

38. Sendikada çalışan bir entellektüel uzmanın aynı zamanda
seçimle bir sendika idareciliği mevkiine geçtiğine dair herhangi bir
vak'a biliyor musunuz? Evet ise, nerede ve nasıl?
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39.

(Daha önce sendikalarda çalışmış entellektüel uzmanlar için)
Sendikadaki işinizden niçin ayrıldınız?

40. Sendikaların istihdam ettiği entellektüel uzmanların ehliyet,
bilgi ve kabiliyet seviyesi size göre genellikle nasıldır?
41. Tatbikattaki duruma baktığımızda, sendikalarımızın çeşitli
entellektüel uzman nevilerine nazaran (iktisatçı, istatistikçi, sosyal
siyasetçi, eğitimci, v.s. gibi) en fazla hukukçu istihdam ettikleri görülmektedir. Sizce bunun sebepleri nelerdir?
42.

Babanızın mesleği

nedir? (Sosyal

sınıf

orijinini tesbit etmek

için)
HUKUKÇULAR İÇİN EK SORULAR
ı.

Tatbikattaki duruma baktığımızda,
tayininde ve kararların verilmesinde
füz derecesi nedir?
sının

sendikalarımızın
hukukçuların

politikatesir ve nü-

2. Sendikanın genel ideolojik durumuna tesir bakımından hukukçularla diğer entellektüel uzmanlar arasında bir fark mevcut mu?
Nasıl?

3. Hukukçuların bilgi ve ihtisasından en çok hangi
faaliyetlerinde istifade edilmektedir?

çeşit

sendikrt

EK3
KONU İLE İLGİLİ BAZI AYDINLARA
YÖNELTİLEN MÜLAKAT SORULARI

1. Siz, memleketimizde işçi hareketinin ve sendikacılığın t eşek
kül ve gelişmesinde aydınların rolünü nasıl görüyor ve değerlendiri
yor,:;unuz?

2. Özellikle 1947 ve 1963 mevzuatının şekillenmesinde parlamen·to - içi ve parıamento - dışı aydınların ne gibi rol ve fonksiyonları olmuştur? Size göre, akademisyenler mi, yoksa politikacı entellektüe1lerin mi bu hususta ön planda rolü olmuştur?
3. Çeşitli partiler söz konusu edildiği takdirde, 1963 mevzu atını
destekleyen entellektüeller daha çok hangi partide veya partilerde
toplanmıştı? Yoksa partiler arasında bu bakımdan bir ayır1m yapmak
imkanı yok mudur? Yani entellektüellerin 1963 mevzuatını destekleme bakımından partilere gelişigüzel olarak dağılımı mı söz konusudur?
4. 274 No. lu Sendikalar Kanunu ile 275 No. lu Toplu Sözleşme,
Grev ve Lokavt Kanununu kaleme alanlar kimlerdir? Bu kanunların
tasarılarını hazırlayan aydınlara hakim olan epsri ve görüşler size
göre genel olarak ne idi? Bunlar ne ölçüde dlş sistemlerin etkisi altında kalmışlardır? Ne ölçüde memleketimizin özel şartlarını dikkate
almışlardır?

hak uyuşmazlıkları için grev
gibi bazı ileri memleketlerin mevzuatında dahi bulunmayan belirli hükümlerin kabul edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu ve
benzeri hükümlerde kanunu hazırlayanlara önderlik eden ana mot if
ne idi? İlericilik mi? Ülüemizin özel şartlarını dikkate almak gereği mi?
5.

Grev

kırıcılığının yasaklanması ,

hakkının tanınması

6. 1963 mevzuatının çıkmasında rol oynayan en önemli faktör
sizce ne idi? Aydınların ilerici tutumu ve Batı müesseselerini memlekette kurma geleneği mi? Devletin paternal tutumu mu? İşçilerin
şuurlaşması sonucunda yaptıkları baskı mı, yoksa başka faktörler mi?
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Niçin? Nasıl? (Aynı sorular işçilerin yönetime
rr{aıar ve mevzuat için de sorulabilir.)

iştiraki

ile ilgili

çalış

7. Sizin görüşünüze göre, sendikalar ekonomik - mesleki fonksiyonlar dışında siyasi fonksiyonlarla da meşgul olmalı mıdırlar? Bağlı
olduğunuz parti (veya teşekkülün) 1963 mevzuatının hazırlanışı sıra
sında bu konudaki görüş ve tutumu ne idi? Şimdiki görüş ve tutumu ne?
8. İşçi hareketinin siyasi yonunun gelişmesinde en önemli baş .:.
! atıcı faktör sizce ne olmuştur? Aydınların rolü ve önderliği mi? İş
çilerin şuur kazanıp partiyi kurmaları,
tılıp teorik yönden önderlik edişi mi?

aydınların

buna sonradan ka-

9. Türkiye'de işçi hareketinin siyasi yonu sizce başarı kazanabilir mi? Disk hareketinin gelecekteki başarısı hakkında ne düşünü
yorsunuz?

Toker Oerell -
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