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MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE 
ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

 ODTÜ - ÖTK
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi
Metalurji Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilciliği

 ÖZET

ODTÜ - ÖTK Metalurji Mühendisliği Bölümü Öğrenci 
temsilciliğince hazırlanan bu tebliğin giriş bölümünde 
genel olarak eğitimin niteliği ve toplum kurumları 
arasındaki yeri incelenmektedir. Daha sonra Türkiye’deki 
eğitim sistemi ve ODTÜ Metalurji Bölümündeki eğitim 
sorunlarına değinilmektedir. Son bölümde ise eğitimin 
üretim sistemi ile olan ilişkileri, buna bağlı olarak getirilen 
görüşler incelenmektedir. Sonuçta da buna ilişkin 
alternatifin ne olması gerektiği vurgulanmaktadır.

ABSTRACT

In the introduction section of this article which is 
prepared by METU-SRU Metallurgical Engineering 
Department Student Representation, is generally about 
the characterization of the education and its situation 
in the public institutions is investigated. Then Turkish 
educational policy and problem of Met. Eng. Dept. is 
mentioned. In the last section, relations between the 
education and production systems and the opinions 
about these relations are observed.
 
  Bu çalışmada öncelikle Metalurji Mühendisliği eğitiminin 
bazı sorunlarına değinmek istedik. Ancak geneldeki 
eğitim sorunlarının hala bir açıklığa kavuşmamış olması, 
sorunun somut platformda tartışılma isteğinin de 
etkilemesi sonucu tartışmalar kısır bir döngü içinde 
kalmıştır. Sorunun bir bütünsellik dışında tartışılması 
gayretleri sonucunda eğitimin gündelik sorunları peşinde 
koşturulmuş ve gereksiz bir soyutlamayla Metalurji 
Mühendisliği eğitimi tek başına ele alınarak (hatta zaman 
zaman yalnızca bir üniversite bölümü) son derece yanlış 
sorunlara varılmıştır.

Bu noktada eğitim kurumunun toplumun çeşitli 
kurumları arasındaki yerinin doğru olarak konulması 

gerekmektedir. Tek bir cümleyle şu söylenebilir, EĞİTİM 
BİR ÜST YAPI KURUMUDUR. Toplumdaki tüm kurumlara 
olduğu gibi eğitim  sosyo-ekonomik yapının bütünselliği 
içinde ele alındığında anlamlı sonuçlar verebilir. Bu 
nedenle toplumdaki eğitim sistem ya da kurumun 
bütün boyutlarıyla değerlendirilmesi, bu sistem ya da 
kurumun, toplumsal yapının içerdiği diğer kurumlar 
arasındaki yerinin belirlenmesine bağlıdır. “Toplumun 
üst yapı kurumları, toplumun sahip olduğu ekonomik 
yapının, düşünsel ve sosyal ilişki düzeyinde de yerleştirilip 
pekiştirilmesi amacına yönelik olarak geliştirirler.” 
Bu anlamda eğitim toplumun gelişmesinin belli bir 
aşamadaki ekonomik düzenin gerektirdiği düşünce, 
davranış, bilgi ve becerilerin aktarılmasına bağlı bir 
olaydır.

Üretici güçlerin gelişmesi ve toplumsal üretimin 
gerçekleştirilen şekli insanlar arasındaki üretim ilişkileri 
dediğimiz ilişkilerin doğmasına neden olur. Bu tür ilişkiler 
toplumdaki egemen düşünce yapısının belirleyicisi 
(temel) durumundadır. Bu anlamda toplumun üst 
yapısındaki eğitim, din, kültür vb. kurumlar ekonomik 
alt yapının içerdiği kurumlardır. Örneğin, ekonomik alt 
yapıda belirleyici ilişkilerin kapitalist ilişkiler olduğu 
bir ülkede eğitim de bu ilişkilere göre belirlenir. Ya da 
feodalitenin genel özelliklerinden dolayı dinsel olarak 
bir görünüm alması eğitim sisteminin, tekke, medrese, 
kilise, vb. Şekillerde kurumsallaşması bu ilişkiler içinde 
değerlendirilmesi gereken olgulardır. Bu iki örnekle 
de anlaşılacağı gibi temel üretim biçimi değiştikçe 
onun belirlediği üst yapı kurumlarının da değişeceği 
açıktır. Ve her üretim biçimi varlığını sürdürecek, kendi 
gereksinimlerine cevap verecek üst yapı kurumlarını da 
beraberinde getirir.

Ancak Türkiye’de Metalurji Mühendisliği eğitimine 
girmeden önce ülkemizde genel olarak eğitim sisteminin 
bazı özelliklerine değinmekte yarar görüyoruz. Örgün 
eğitim kurumları, kurulduktan bu yana “kapı kulu” 
yetiştirmekten öte insan yetiştirmemiştir. Bu sorun 
oldukça önemlidir. Kişilerin eğitimi yalnızca akademik 
olarak anlaşılmamalıdır. Toplumsal olaylardan 
kendilerini dışlayarak, sanki onlar başka dünyaların 
olaylarıymışçasına seyreden kişiler yetiştirmek bu eğitim 
düzeninin somut hedefl eridir. Çünkü böyle bir sistemden 
çıkarak üretim sürecinin belirleyicisi olacak kişilerin bu 
sömürü düzenini fark etmemeleri, fark etseler de ses 
çıkarmamaları gerekmektedir. Bu nedenle okullarda 
okutulanlar ezbere dayanan, üreticilikten uzak, düşünme 
yeteneği kazanmamış insanların yetişmesine hizmet 
vermektedir.
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durumuna getirilmesi biçimindedir. Kişiliğinin kendi doğal 
oluşumunun tersine dıştan zorlayıp aktarılarak verilen 
bilgilerin onu yabancılaştırması kaçınılmazdır. Sistemin en 
önemli sorunlarından biri budur. Emeği üretim sürecinde 
yabancılaştırarak işçiyi makinanın bir parçası haline getiren 
sistem öğrenciyi de çevresinden soyutlayıp çevresine 
yabancılaştırmaktadır. Bu aktarmacılığa karşı sorunlarına 
yanıt alamayan bireyin toplumsal gerçeklerden kopması 
doğal bir olaydır. Bireyin kişiliğini tek yönlü oluşturmaya 
çabalamak, mevcut işbölümüne göre insan yetiştirmekle 
insanı “köleleştirmek” yani “insanı kendi kendine 
yabancılaştırmak” kaçınılamaz bir sonuç olmaktadır. 
Ancak çevresine yabancılaşan  bu insanlar çevrelerinde 
gelişen olaylardan etkilenmektedirler. Bu olayları da kendi 
dışlarında görmek istemeleri bir çelişki yaratmaktadır. 
Sonuçta gençlik bunalıma, düşerek düzenin araçlarının 
da etkisiyle çözümü esrar partileri, disko, vb., yerlerde 
aramaktadırlar. Oysa bizce tüm insanların kişiliklerinin 
özgür bir biçimde geliştirilmesi, yeteneklerine göre hiç 
bir sınırlama getirilmeksizin yetiştirilmeleri, bilimsel 
dünya görüşüyle doğa ve toplumun diyalektik gelişimini 
kavrayacak düzeyde kültürlenmeleri temel alınmalıdır.

Tebliğin başından bari belirttiğimiz bir konu var, eğitim 
sisteminin “kapıkulu” türünde insan yetiştirmesine 
yönelik olması. Milyonlarca emekçi işçi, memur çocuğu 
ilkokula başlamakta ancak eleyici bir mühtevaya sahip 
eğitin sistemi bunun orta-okulda, lisede sayısını iyice 
azaltmaktadır. ‹Üniversite giriş sınavları da bu konuda 
son bir basamak olmaktadır. Kuşkusuz burjuvazi kendi 
çocukları için “özel eğitim kurumları” kurmuştur.

Bu bakış açısı altında ülkemizde Metalurji eğitimi hem 
eğitinin genel koşullarından, hem de kendi özgül 
koşullarından kaynaklanan bir dizi sorunla karşı karşıyadır. 
Burada şunu hemen belirtmek gerekir ki biz yalnızca 
ODTÜ Metalürji Mühendisliği’ndeki eğitim sorunlarından 
söz edeceğiz.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bölümümüz her 
anlamıyla tam oturmamış durumdadır. Bu konuda 
öncelikle program (akademik) sorununa değineceğiz. 
1978-79 kataloguna kadar çıkan program daha sonra yeni 
dönemde değiştirilmiştir. Eski bir uygulama olduğundan 
ve hatalarının varlığı kabul edilip değiştirildiğinden bu 
program üzerinde tartışmayı gerekli görmüyoruz.

Yeni hazırlanan programın içeriğinin eleştirilmesinden 
öte önemli iki noktaya değinmek istiyoruz. Her şeyin 
ötesinde öncelikle bu programın hazırlanışının son derece 
anti-demokratik oluşu önemlidir. Programın hazırlanış 

çalışmaları sadece öğretim üyeleri tarafından yürütülmüş, 
buna karşın öğrencilere bu konu açılmamıştır. Hatta 
uzun süre öğrencilerden bu çalışmalar gizlenmiş adeta 
bir devlet sırrı edasıyla saklanmıştır.Öğretim üyeleri bu 
konuda tartışmaya bile girmeye çekinmişlerdir. Program 
hazırlanıp kataloga verilirken öğrenci temsilciliğine bilgi 
verme niteliğinde bir danışma söz konusu olmuştur. 
Temsilcilikte eleştiri hakkını saklı tutarak programa ilişkin 
önerilerini sunmuştur.

Burada önemli olan bu tür bir zihniyetin nereden 
kaynaklandığıdır. Özerk ve demokratik üniversite 
kavramının en önemli noktalarından birisi de öğrencilerin 
akademik sorunlarına sahip çıkmalarıdır. Ve bunları 
değerlendirmeleridir. Böylesi bir olay öğrencilerle 
öğretim üyelerini ortak platformda bir araya getirecektir. 
Sorun beraberce tartışılacak ve çözüm önerileri 
beraberce getirilecektir. Ancak öğretim üyeleri böylesi 
bir yaklaşım içinde görünmüyorlar. Toplumda kariyere 
verilen önemin de etkisiyle öğrenciye üstünlük sağlama, 
daha açık bir deyişle «elini verip kolunu kaptırma» 
korkusu içinde bazı işlemleri öğrencinin gözü önünde 
yapmaktan çekinmektedirler. Öğrencilerin içinde 
bulundukları sorunlar hakkında onlarla hiç bir diyaloga 
girmeyenler biraz sonra değineceğimiz gibi «eğitimi 
kalitelileştirmek”ten bahsedebilmektedirler.

Öğretim üyelerinin bu mantıktan kendilerini kurtarmaları 
gerekmektedir. Öğrenciyi de okulun bir ögesi olarak 
görüp, sorunların çözümüne ilişkin bir diyalog kurmaları 
gerekmektedir. Bu okul içindeki demokratik işleyişin en 
önemli unsurlarından bir tanesidir. Eğitimin bu anlamda 
demokratik bir işleyiş kazanması için öğretim üyeleri 
ve öğrencilere önemli görevler düşmektedir. Bireyci, 
bencil insanlar yetiştirilmesinin önüne geçilebilmesi için 
sınıf içi ilişkilerin bölüm içi ilişkilerin demokratikleşmesi 
savunulmalıdır. Ve hayata getirilmelidir. Öğrencilerin 
araştıran, okuyan, tartışan bir kişiliğe kavuşturulmasıyla 
“kapıkulu” insan yetiştirilmesi önlenebilir.

Özerk ve demokratik 
üniversite kavramının en 

önemli noktalarından birisi 
de öğrencilerin akademik 

sorunlarına sahip çıkmalarıdır.
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programın eğitim sürecinden tamamen kopuk olmasıdır. 
Ne var ki böylesi bir olayın olması doğaldır. Çünkü 
öğretim üyelerinin bir çoğu ülkemizdeki sanayi hakkında 
fazla bir bilgilenme düzeyine sahip değildirler. Bazıları 
stajlarından bu yana fabrikaya gitmemişlerdir. Sadece 
teorik donanım için gerekli bilgiyi vermekte bu bilgilerin 
pratik kullanımı hakkında hiç bir şey söylememektedirler.  
Kendileri de bu bilgilerin ülkemizde hayata nasıl 
geçirildiklerini bilmemektedirler. Programın hazırlanışı 
sırasında ise bu açığı kapatmak için üretim sürecindeki 
insanlarla sağlıklı bir işbirliğinin yapılmadığı kanısındayız. 
Örneğin programda bir Malzeme Mühendisliği bölümü 
söz konusudur. Bunun için -asgari olarak- ülkemizdeki 
malzeme sanayi, bunun eleman gereksinimi, gelişmesi 
hakkında ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Bu konuda 
hakikaten hayret verici görüşler ortaya çıkmakta, malzeme 
endüstrisinin üniversiteler tarafından yönlendirilmesi 
bunun için de «kaliteli elemanlar» yetiştirilmesi gerektiği 
söylenmektedir. Her şeyiyle emperyalizme bağlı bir 
ekonominin kimin tarafından yönlendirileceği açıktır. 
Malzeme endüstrisine eleman sağlayacak öğretin 
üyelerine şu soruyu sormak gerekmektedir: Siz beş yıl 
sonra böylesi bir endüstri koluna eleman yetiştirirken bu 
kişilerin sonunda işsiz kalabileceklerini düşündünüz mü? 
Bazı çelişmeleri programa yansıtıp kişisel tatminden öteye 
gitmeyen bir görüşten doğan, can alıcı iki nokta da,  (anti-
demokratik hazırlanışı ve üretim sürecinden kopuk oluşu) 
zaten ölü bir programın içeriğinin eleştirilmesini gereksiz 
görüyoruz. Orta dereceli okullardan gelen öğrencilerin ne 
gibi olumsuzluklar taşıdıklarını ülkemiz eğitim sisteminin 
genel özelliklerinden bahsederken açıklamıştık. Bu 
olumsuzlukların giderilmesinde ne yazıktır ki öğretim 
üyeleri kendilerine düşen sorumluluklarını yerine 
getirmemektedirler. Ya bu sorunları göz ardı etmekte ya 
da kolaycı ve yanlış çıkış yolları aramaktadırlar. İki eğilim 
birden bölümde mevcuttur. Öğretim üyelerinin bir kısmı 
(yeteneksizlik ve yetersizlik de dahil olmak üzere) bu 
sorunla kesinlikle ilgilenmemektedirler. Diğer bir kısmı 
ise «kaliteli eğitim” esprisiyle koydukları not barajlarını 
aşan, standart öğrenci tipi yetiştirmektedirler. Nedir 
kaliteli eğitim? Bu kavram, savunucuları tarafından bile 
tam olarak kavranamamıştır. Onların kafalarında belli 
bir öğrenci tipi vardır. Karşılarına biraz önce saydığımız 
koşullarda gelen bizleri bu tiple karşılaştırmaktadırlar. 
Ancak, onların kafasındaki öğrenci tipi kendilerine 
burjuvazi tarafından empoze edilen tipten başka bir şey 
değildir. Bu, «öğrenciye saldırı yoktur, toplumsal olaylar 
onu ilgilendirmez, işçilerin, emekçilerin sömürülmesi 
onun dışında bir olaydır. O yalnızca çalışır,çalışır… İşte 
bu görüş tam da burjuvazinin çıkarlarına hizmet eden bir 
görüştür.

Bugün içine  girdiği ekonomi krize çareler arayan 
hakim sınıfl ar böyle bir durumda kendilerine bağnazca 
hizmet eden köleler ister, «eğitimi kaliteleştir, daha iyi 
mühendisler yetişsin», ama bu arada bir dolu adam 
okuldan atılmış, yıl kaybetmiş hiç de önemli değil. Yeter 
ki bu kaliteli elemanlar burjuvazinin sorunlarını çözsün, 
onları bu ekonomik çıkmazdan kurtarsın. İşte “kaliteli 
eğitim»in akademik baskı olarak ortaya çıkmasının 
varacağı yer burasıdır.

Bunun yanı sıra eğitimin sözüm ona kaliteleşmesi uğruna 
bir sınıfın yarıdan fazlası sınıfta kalmakta, bir dolu öğrenci 
atılmakta, dönem kaybetmektedir. O zaman şunu sormak 
gerekiyor “Ben çok iyi mühendis olma uğruna birkaç yılımı 
kaybetsem bile mezun olunca iş bulmam garanti mi? 
Elbette değil, Bugün binlerce mühendis işsiz durumdadır. 
Ben çok iyi mühendis olup üretim sürecine katıldığımda 
kimlere hizmet edeceğim? Özel sektörün fabrikalarında 
tüm bilgi, beceri ve yeteneklerimi kullanarak üretimi 
arttırdığımda bundan kazançlı çıkan bu üretimden eşit 
pay alamayan emekçi halkım mıdır, yoksa kârının üstüne 
kar koyan burjuvazi midir?”. Bu nokta devamlı gözden 
kaçırılmakta, tartışma daha çok derslerin zorluğu ya 
da öğrencinin çalışması bağlamında görülmektedir. 
Bir öğretim üyesi eğitim tekniğini öğrencinin neyi 
bilmediğini ölçmek, sınavda onu şaşırtmak üstüne 
kurabilmektedir. Diğer bir başkası ise sorduğu sorunun 
yanıtını Türkiye'de verebilecek Metalurji mühendisi 
yok, diye böbürlenmektedir. Tüm bunlar da eğitimi 
kaliteleştirmek için yapılmaktadır. Burada öğrenciye düşen 
de çalışmaktır, ”gözlerini kapayıp vazifesini yapmaktır». 
Ne kadar çalışırsa çalışsın eğer başarılı olamamışsa suçlu 
öğrencidir. Bu aslında öğretim üyelerinin kendi hata 
ve yeteneklerini yanlış değerlendirmelerinden (daha 
doğrusu “değerlendirememelerinden”) doğmaktadır. 
Ortada doğru gitmeyen bir şeyler varsa bunda 
öğrencilerin olduğu kadar öğretin üyelerinin de hataları 
vardır. Öğretim üyelerinden istediğimiz bu gerçeği kabul 
etmeleri ve bunu pratikleriyle ispatlamalarıdır.

...eğitimin sözüm ona 
kaliteleşmesi uğruna bir 

sınıfın yarıdan fazlası 
sınıfta kalmakta, bir dolu 

öğrenci atılmakta, dönem 
kaybetmektedir. 
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metafizik bir dünya görüşünden kaynaklanmaktadır. 
Eğitimin ekonomi ile direkt bağlantısının bir sonucu 
olarak, eğitim sürecinden çıkacak insanların iyi yetişmesi, 
buradan  yola çıkarak üretimin arttırılması ve Türkiye›nin 
kalkındırılması... İşte bu, eğitimle ekonomik alt yapıyı 
değerlendiremeyen, Türkiye’nin emperyalizme bağlılık 
ilişkilerini kavrayamayan insanların görüşüdür.

Şimdiye kadar ağırlıkla bölümümüz özelinde bazı 
noktaları eleştirdik. Burada geçerken şunu da belirtmek 
istiyoruz: bölüm içinde yanlış giden bazı olaylarda 
bizim de belli hatalarımız var. Öğretim üyelerini kıyasıya 
eleştirirken öğrencilerin de “sütten çıkan ak kaşık” 
olmadığının bilincindeyiz. Ancak öğretim üyelerimizin 
ilerideki ilişkilerin sağlıklılığı açışından bir eleştirisini 
yapmak gerekliydi. Yoksa amacımız kötü olan her şeyi 
onların başına yıkmak değildir, olamaz da.

O halde ne yapmak gereklidir? Elbette bizler var olan tüm 
sorunları ülkemizdeki hakim ilişki olan kapitalist üretim 
ilişkilerinden kaynaklandığını biliyoruz. Ve yine çok iyi 
biliyoruz ki bu sorunlar bu düzen içinde çözülemez. Ama 
var olan tüm sorunların çözümünü de ülkemizde alt 
yapının değişimine erteleyemeyiz. Süre gelen koşulların 
demokratikleşmesi uğruna mücadele edilmesi gereken 
bir olgudur. Kapitalist alt yapıya göre şekillenen bir üst 
yapı kurumu olan eğitim alanında da demokratikleşme 
kavgasının bir program etrafında olması gerekmektedir. 
Eğitimde demokratikleşme sürecini tek bir alana 
indirgemek yanlış olur. Aynı biçimde programsız bir 
mücadele yetersiz kalmaya mahkumdur. Bu gerçeği 
dikkate alarak eğitimin demokratikleşme kavgasını kendi 
içinde bir bütün olarak ve düzenin değişmesine yönelik 
bir eğitime bağımlılığı çerçevesinde ele almak gerekir.

Elbette bölümümüzde tek sorun öğretim üyelerinin 
bu yanlış tutumları değil. Bundan sonraki bolümde 2. 
Bilimsel Kongreye verdiğimiz tebliğde yansıttığımız bazı 
sorunlarımızı yineleyeceğiz.

Bilindiği gibi mühendislik somut verilere dayanan bir 
bilimdir. Derslerde anlatılan kuramsal bilgiler de en 
canlı bir biçimde laboratuvarlarda  kavranabilir. Ancak 
bölümümüzdeki laboratuvarlar bir angarya niteliği 
kazanmış durumdadır. Dönemlerin kısa oluşunun da 
etkisiyle laboratuvarlardan alınan verim son derece 
düşük olmaktadır. Verilen derslerle laboratuvarlar 
arasında belli bir kopukluk söz konusudur. Tüm 
bunların giderilmesi için her ayrı laboratuvarın özgül 
koşullarına göre bir değerlendirme yapılmalıdır. Bunun 
ötesinde laboratuvar araç-gereçlerinin tümü kullanıma 
açılmalı öğrencilerin yararlanacağı zamanı ve programı 
belirlenmiş laboratuvarlar için var olan olanaklar mutlaka 
geliştirilmelidir.

Öte yandan kişilerin öğrenciyken üretim sürecini 
tanıyabilecek tek olanak stajdır. Eğitim-üretim ilişkisinin 
ne anlama geldiği bir bakıma stajda kavranabilir. Bu 
anlamda stajların önemi büyüktür. Her şeyden önce 
stajlar üzerinde sıkı bir denetim kurulmalıdır. Bu açıdan 
stajın grup halinde bu konuyla ilgili öğretim üyeleri 
tarafından denetlenmesinde oldukça büyük yararlar 
vardır. Böylece öğrenciler kadar öğretim üyeleri de teknik 
bakımdan geliş me olanağı bulabileceklerdir. Herkese staj 
yeri bulunması gerekliliği açıktır.

ODTÜ de yapılan İngilizce eğitimin neyi amaçladığı 
açıktır. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki biz 
yabancı dil öğrenmeye karşı değiliz. Biz yabancı dille 
eğitime karşı çıkmaktayız. Yabancı dille öğrenim yapan 
kişiler ister istemez öğrenim yaptığı dilin kültürünü de 
benimsemektedir. ODTÜ’yü kazanan öğrenciler aynı 
seviyede İngilızce bilmemektedirler. Hazırlık okulu bu 
konuda fazla varlık gösterememektedir. Okulumuzda 
okutulan kitapların büyük bir çoğunluğu dışarıdan 
getirilmekte ve fiyatları alım gücümüzün üstünde 
olmaktadır.

Kitap sorunu üniversite çapında bazı girişimlerde 
kalan ve bu yüzden de çözülemeyen bir sorundur. Bu 
bölümümüzde ağırlıkla hissedilmektedir. Kitapların 
pahalılığı yanı sıra piyasada bulunmayışları, sipariş edilen 
kitapların geç gelmesi veya azlığı da öğrencileri güç 
duruma sokmaktadır. Şimdilik teksir ve elektrosteksail 
olanakları sonuna, kadar zorlanarak bu açığı kapatmaya 
Temsilcilik olarak gayret ettik. Ancak asıl çözüm ilgili 
dersin öğretim üyelerinin oluşturacağı bir kurulun 
hazırlayacağı kitabın okul tarafından basılmasıdır.

...laboratuvar araç-gereçlerinin 
tümü kullanıma açılmalı 
öğrencilerin yararlanacağı 
zamanı ve programı 
belirlenmiş laboratuvarlar için 
var olan olanaklar mutlaka 
geliştirilmelidir.
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eBir diğer sorun da danışmanlık kurumudur. Bugünkü 

konunun içinde danışmanlık dönem başında kayıt 
yapmaktan öte bir iş yapmayan kurum durumundadır. 
Danışmanlığın laf olsun diye işleyen bir kurum olmaktan 
kurtulması gerekmektedir. Öğrencilerin sadece akademik 
değil tüm diğer sorunları ile ilgilenen bir kurum olmak 
zorundadır. Bunun için öğrenciler ve temsilcilikle ortak 
çalışmalar yapmak zorundadır.

Bugün araştırma faaliyetlerinin, teknolojik yeniliklerin 
kazandığı hız, «temel» bilimsel araştırmaların özerk 
gelişimine dayanmamaktadır. Tersine öncelikle 
doğrudan veya dolaylı olarak üretim süreciyle bağlantısı 
olan araştırmalara dayanmaktadır. Üniversitelerde ve 
diğer «bağımsız» kurullarda yürütülen araştırmalar, 
metropol ülkelerde endüstriyel araştırmanın birer 
uzantısıdır. Örneğin ABD›de üniversite düzeyinde yapılan 
araştırmaların büyük bir bölümü askeri-endüstriyel 
komplekslerde ve dev tekellere bağlı vakıfl arca finanse 
edilmektedir.

Bu gün temel bilimler alanındaki araştırmalar için 
yapılan harcamalar, araştırma sonuçlarıyla karlı yatırımlar 
yapılıp yapılmayacağına bağlıdır. Temel bilimler 
alanında derinlemesine ve teorik olarak yapılacak 
bir araştırma tekeller açısından teknolojik atılımların 
mümkün olduğu alanlarda olmaktadır. Bu yüzden 
bilimsel bilgi giderek dengesiz, bir biçimde gelişmeye 
başlamıştır. Üretim sürecinde sermayenin hedefl erinin 
gerçekleşmesini sağlayacak bilimler gelişirken, halk 
sağlığı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi veya bilginin 
toplumsallaşmasını sağlayacak araçlar ve yöntemler 
aynı eşitlikte gelişmemiş veya hiç geliştirilmemiştir. 
Bunun tersini düşünmek de çok yanlış olacaktır. Bugün 
kapitalizm biçimlendirdiği defterleri halkın ihtiyacı 
imiş gibi göstermektedir. Kapitalizmde işgücünün 
metalaşması yani çalışmanın bir geçim aracı olmaktan 
öteye gidememesi, fabrika, despotizmi, üretim sürecinin 
niteliği nedeniyle çalışmaların yaratıcılığı ve her türlü 
zihinsel yeteneğinin gelişmesi önlenmektedir. Bunların 
yanı sıra kapitalist üretim sınırları içinde halk daha 
fazla tüketime itilmektedir. Halk «Hoşnutsuzluk veya 
doyumsuzluğunun» kaynağını kapitalist üretim sürecinin 
niteliğinde onu biçimlendiren üretim ilkelerinde aramak 
yerine, kapitalist ideolojinin etkisiyle tepkisini başka 
noktalara yöneltmekte, doyumu daha çok meta tüketerek 
sağlamaya çalışmaktadır.

İşte bu noktalardan ötürü bilim ve teknoloji ideolojik 
bakımdan “tarafsız” olarak nitelenemez. Bunlar 
burjuvazinin kullandığı amaçlar doğrultusunda ve 
kapitalist sistem  içinde gördükleri işleve bağlı olarak 
koşullandırılmıştır, sınırlandırılmıştır. Çünkü sistemin 
bilim ve teknolojiye sorduğu sorular, kendi işleyiş 
mantığına zarar vermeyecek biçimde sorulmaktadır. Bu 
anlamda kapitalist üretim ilişkilerinin öngördüğü koşullar 
çerçevesinde oluşan teknoloji  ister metropollerde ister 
bağımlı ülkelerde olsun sermayenin emek üzerinde 
egemenliğinden başka bir şeye yaramazlar.

ODTÜ-ÖTK (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci 
Temsilciliği Konseyi) Metalurji Mühendisliği Bölümü Öğrenci 
Temsilciliği tarafından 3. Metalurji ve Malzeme Kongresinde 
sunulan tebliğin kısaltılmış halidir.


