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ÖNSÖZ



ÖNSÖZ

Bilgi toplumunda yükseköğretimi inceleyen bir kitap yazma 
düşüncesi üniversitelere yöneltilen eleştirilerin ve değişim 
taleplerinin yoğunlaştığı bir döneme denk düştü. Bu eleştiriler  
ve değişim talepleri öğrencilerden, ailelerden, siyasetçilerden  
ya da farklı paydaşlardan gelebilmekte. Yirmi birinci yüzyıl 
üniversitesi, kendisini, hiç de düşünmediği hatta hayal 
bile etmediği yeni modellerin içinde bulabilir. Kafalarımızı 
karıştırabilecek kadar hızlı yaşanan değişimler ve olası uyum 
sorunları, önümüzdeki yıllarda, yükseköğretim gündeminde 
önemli yer işgal etmeye aday görünüyor. 

Bu kitap bilgi toplumunda üniversiteleri anlatırken, zorunlu 
olarak, bilgi toplumunun ne olduğuna ya da olmadığına dair 
uzunca bir girişi ve değişik konuları da içine aldı. Bu konuların 
her birisi, pek çok noktada, üniversitelerle ilişkiye girmekteler. 
Bilgi toplumu da, üniversitelerin geçmişten farklı olarak, daha 
fazla dışa açık olmasını talep ediyor.  

Bilim insanının tek uğraşısı kendi bilim disiplininin sınırları 
içindeki konular olduğunda toplumsal olandan kopuş gerçekleşir. 
Kafasını kaldırıp etrafa bakmayan üniversite, bilgi toplumunun 
taleplerinin bile farkında olamayabilecektir. 

Bu kitap bir durum saptaması yapmaktadır. Üniversite 
bilgi toplumunun edilgeni ya da öncüsü olabilir; tercih elbet 
kendisinindir. 

Kadri Yamaç
Ağustos 2009, Ankara
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GİRİŞ
İnsanoğlunun iki ayak üzerinde yürüyebilen bir canlı türü 

olarak ortaya çıkışından bu yana binlerce yıl geçti. Avcılık ve 
toplayıcılık çağları sonrası, İsa’dan önce dört binli yıllarda 
başlayan tarım toplumu, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren buhar 
gücünün kullanılmaya başlamasıyla, geleneksel üretim şeklinin 
değişip, makinaların kullanıldığı, kitlesel üretim modelini kullanır 
oldu. Tarihe “Sanayi Devrimi” olarak geçecek olan bu yeni 
üretim tarzıyla çok farklı bir ekonomik / toplumsal modelin 
bu tarihlerden itibaren başladığı kabul edilmektedir. Sanayi 
Devrimi’nin başladığı tarih tam gösterilemese de, kendinden 
öncesine ait bağlantıları nedeniyle on yedinci yüzyıl başlangıç 
dönemi olarak alınmaktadır. Sanayi Devrimi’yle birlikte yeni 
buluşların ve toplumsal dönüşümlerin hızlandığı bir aşamaya 
geçilmiştir. Sanayi Devrimi’ne damgasını vuran ülke İngiltere 
olup, yeni üretim biçimi kısa sürede Avrupa ve Kuzey Amerika’ya 
yayılmıştır. 

Yıllar sonra, bizim binlerce yıl süren bir dönemi “tarım  
toplumu” diyerek kısaca tarif etmemiz gibi, gelecekte, şu an 
yaşananlar da, belki, ana hatlarıyla toparlanıp daha genel 
olarak tanımlanan, özetlenmiş, tarihsel dilimler içinde yer 
alacaktır. İleride yapılacak sınıflamalar ne şekilde olursa olsun, 
bugünkü yaşama biçimleri şaşırtıcı bir hızla değişmekte ya 
da biz öyle algılıyoruz. Yaşanan dönemin çok farklı olduğu 
yönünde egemen bir söylemin de geçerli olduğu görülmektedir. 
Yirmi birinci yüzyılın ilk yıllarının yarattığı izlenimler bilginin bir 
üretim girdisine dönüşmeye başladığı yirminci yüzyılın ikinci 
dönemine ait süreçlerin yirmi birinci yüzyılda da sürecek olduğu 
yönündedir. 

Bilginin elde edilme süreçlerine ya da bilginin ne olduğu 
sorusuna kafa yorulan ve genelde metafizik / felsefe ağırlıklı 
geçirilen uzun yıllar sonrasında, bilim tarihinde önemli aşama 
sayılan, gözlem ve deneye dayanan yönteminin uygulayıcıları 
ve ardılları ile bilgi gökyüzünden yeryüzüne inerek batının 
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aydınlanma çağlarına ve günümüze damgasını vuran özelliği 
kazanmıştır. Bilginin teknolojiyi üretmesiyle birlikte de, teknoloji 
bir yandan insanlığa hizmetler sunarken diğer yandan da doğayı 
tahrip eden, insanlığı tutsak alan bir ortamı da beraberinde getirdi. 
Bu haliyle teknolojiyi çok masum görmek olanaksızlaşmıştır. 
Teknolojinin doğaya verdiği zararlar da artık göz ardı edilemez 
boyuta gelmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’na kadar, bilginin insanlığın gözünde 
ve pratiğinde yirminci yüzyılın sonlarında ulaştığı etki gücüne 
kavuştuğu söylenemez. Yüzbinlerce insanı bir anda öldürerek 
ya da sakat bırakarak İkinci Dünya Savaşı’na son veren atom 
bombaları “Little Boy” ve “Fat Man”in üretimini sağlayan 
Manhatten Projesiyle, bilimin teknolojiye dönüşmesinde 
en keskin pratik sonuç yaşanmış ve belleklere kazınmıştır. 
Savaş sonrası insanlardaki yaygın kanı şuydu: “Bilgi ve bilim, 
madem ki savaşın kazanılmasını sağlamıştır, insanlığın diğer 
gereksinimlerine de hizmet edebilir”. Her insanın zihninde 
bunun bu şekilde yer aldığını iddia etmek yanlış olacaktır, 
ancak egemen ve etkili düşüncenin bu olduğu açıktır. Aradan 
yıllar geçtiğinde egemen söylem aynı kalacak, ama pek çok kişi 
bilim ve teknolojiden zarar görmeye başlanıldığını konuşmaya, 
yazmaya başlayacaktır. 

Savaş sonrası sağlanan kısa süreli huzur ortamı, başlayan 
Soğuk Savaş’la birlikte, yerini ideolojik kamplaşmaya terk 
ederken bilgi, artık, yoğun ve egemen şekilde silah sanayinin 
emrine girerken, bir yandan da, toplumsal gönenci (refahı) 
sağlayacak araçların yaratılmasında kullanılmaya başlandı.

Soğuk Savaş döneminin eğitim üzerinde de önemli 
etkileri olmuştur. İdeolojik kamplaşma doğal olarak eğitim 
ve kültür alanlarına da taşınmıştır. Bu yıllarda genelde eğitim, 
özelinde yükseköğretimin uluslararası bağlantıları Soğuk Savaş 
stratejileriyle belirlendi. Karşılıklı ziyaretler, burslar, çeviri kitaplar 
hep Soğuk Savaş’a göre düzenlendi. Eğitim ve üniversiteler 
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de yoğun bir biçimde ideolojiler adına araçsallaştırıldı, devlet 
aygıtlarının içine gömüldü.

Savaş sonrasında ABD ve Avrupa ülkelerinde üst düzey 
yöneticiler bilim insanlarını yakın danışmanları olarak 
görevlendirmeye başladılar. Bu yaklaşım bilimin gelecekte 
alacağı konum ve bilim iktidar ilişkileri bakımından önemli 
bir aşamaydı. 1945 yılında ABD Başkanı Roosevelt’in isteği 
üzerine “Science: The Endless Frontier” isimli rapor yazan 
Bush Vannevar bilim politikaları konusunda tarihe geçti. Rapor 
savaş sonrası dönemde Federal Devletin bilim politikalarının nasıl 
olması üzerine bir incelemeydi. Raporu talep eden Roosevelt’in 
yanıt aradığı dört temel soru vardı. 

1.- Savaş döneminde elde edilen bilimsel bilgilerin 
yaygınlaşması nasıl teşvik edilir? 

2.- Bilim hastalıklara karşı nasıl kullanılabilir? 
3.- Kamuda ve özel sektörde bilimsel araştırmalar nasıl 

canlandırılır? 
4.- Bilimsel yetenekleri olan eğitimli kişiler nasıl özendirilir? 

Başkanın yanıt aradığı sorular göstermektedir ki, savaş sonrası 
ABD yönetimi bilimi, araştırmayı, kamuda ve özel sektörde 
nasıl destekleyeceğini, nasıl teşvik edebileceğini anlamaya 
çalışmaktadır. 1945 yılında bilim devlet yönetiminde de önemli 
yer almaya başlamıştır.

Bu yıllarda bilginin teknolojik ürünlere dönüşmesi ağırlıklı 
olarak savunma ve saldırı gibi (yani askeri) amaçlarla da olsa, 
diğer alanlara katkısı yabana atılmaz ölçekteydi. Ekonomik 
politikaları yönünden de sosyal devlet anlayışı ve uygulamaları 
batıda refah toplumu olarak isimlendirilen toplumsal  
değişimleri de beraberinde getirdi. Kapitalizm için altın çağ 
denebilecek olan 1950-1970’li yıllarda Batı’da istihdam arttı, 
yüksek büyüme oranlarına ulaşıldı, gelirler arttı. Kapitalist 
sistem iktisadi alanda Keynesçi reformlarla en azından batı 
coğrafyasının belirli kesimlerinde insanları mutlu kılmayı 
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başarmıştı. Bu reformların temel felsefesi ve uygulaması  
devletin ekonomiye müdahalesidir. Kapitalizm bundan 
gocunmamıştır. Çünkü Keynes devletin müdahalesi ile 
liberalizmin birbirine ters düşmediğini ileri sürmüştü.

Bunlar yaşanırken dünya bir buluşa tanık oldu: İnternet. 
İnternet 1960’lı yıllarda, ABD’de, önce savunma hizmetleri 
için Savunma Bakanlığının İleri Araştırma Projeleri Ajansı 
(Department of Defense’s Advanced Research Projects Agency 
- DARPA) tarafından “Advanced Research Projects Agency 
Network” (ARPANET) adıyla bilinen bir projeyle geliştirildi. 1974 
yılında farklı istemlerin veri alışverişine olanak veren TCP/IP 
(TCP = Transmission Control Protocol) (IP = Internet Protocol) 
sistemi oluşturuldu. 1989 yılında da World Wide Web kuruldu. 
Artık internetin önü açılmıştı ve mikro-elektronik alanındaki 
gelişmelerle hızla yaygınlaştı. İnternet tüm dünyada yaygın 
bilgi akışının ve iletişimin en önemli araçlarından birisi oldu. 
Küreselleşmenin avantajları ile de birleşen gelişmeler, insanlık 
tarihine “bilgi toplumu” terimini yerleştirerek tarım ve endüstri 
/ sanayi toplumu sonrasında yeni bir tarihsel aşama / kategori 
olarak yerini aldı. İnternet bilgi toplumu için çok önemsenir ve 
elbet hakeder de. Ancak elektronik araçların bel kemiği olan 
transistörün bulunuşu, az dillendirilse de, yirminci yüzyılın en 
olağanüstü olaylarındandır. 

Yeni toplum biçimi zaman zaman “bilgi toplumu” veya 
“enformasyon toplumu” ya da bazılarına göre “endüstri sonrası” 
ya da “sanayi sonrası” toplum olarak adlandırılmaktadır. Aslında 
yaşanan modelin yeni bir toplumsal yapı olmaktan çok, bir 
“ara durum” olduğu ileri sürülebilir. Çünkü bu süreç gerçek 
anlamda bilimsel bir devrim ve onun sonunda ulaşılacak bir 
yer olmaktan farklı olarak iletişim teknolojilerinin kendi içinde, 
kendisinden kaynaklanan yeni buluşlara alan açtığı yenilikler 
toplamı gibidir. Bu düşünce “bilgiye dayalı ekonomi” diye 
adlandırılan dönüşümlerin önemini reddettirmez. Yani, başka 
ifadeyle, bilim felsefesi terimleriyle düşünüldüğünde, Kuhn’un 
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ileri sürdüğü şekilde, yaşananların, bilimsel devrimlerin değil, 
olağan bilimin yapılmakta olduğu ve onun sonuçlarının birbirine 
eklemlenmekte olduğu şeklinde açıklanması da mümkündür 
(Thomas S. Kuhn, 2003). Sistemin belirgin ideolojisi yine 
kapitalizmdir. Dolayısıyla gerçekten bir toplumsal dönüşüm mü 
yoksa internet, telekomünikasyon, bilgi iletişim sistemlerinin 
çok yaygınlaşıp iktisadi değerler yaratabilen düzeye çıktığı üst-
kapitalist bir dönemde mi olduğumuz sorusunun yanıtı belirsiz 
kalabilmektedir.

Bilgi ekonomisi teriminin kavram karmaşasına yol açmaması 
için bu aşamada kısa bir açıklama gerekli olacak. Yakın  
zamanlarda “bilgiye dayalı ekonomi” terimi de bilginin sahip 
olduğu güç ve ekonomik değer anlamında sık kullanılır oldu. 
Bilgi ekonomisi (knowledge economy), bilgiye dayalı 
ekonomi (knowledge based economy) aynı anlamlarda 
kullanılmakla beraber farklı şeyleri ifade ederler. Çünkü bilgi 
ekonomisi denildiğinde aslında bilginin üretimi, dağıtımı ve 
tüketiminde kaynakları nasıl tahsis ettiğini inceleyen bağımsız 
bir iktisat disiplinini tanımlamaktadır ve İngilizce “Knowledge 
Economics”’in karşılığı olarak görülmesi uygundur (Alev 
Söylemez, 2007). 

Bu kitapta “bilgi ekonomisi” terimi iktisatın bir alt alanı 
anlamında kullanılacak, bilginin üretim girdisi olarak kabul 
edildiği ekonomik yapılanmalar için ise “bilgiye dayalı ekonomi” 
terimi tercih edilecektir.

Toplumlar ve bireyler bilgi toplumunun ne olup olmadığına 
fazla kafa yormaksızın cep telefonlarından, taşınır bilgisayarlara, 
kablosuz bile erişebildikleri internetin arama motorlarının 
sağladığı olanaklarla keyifli bir yeni bin yıl içinde olduklarını 
düşünür oldular. Gerçekle sanal da birbirine karıştı. Bu iç içe 
geçiş, hayat tarzlarını bile etkiler şekilde, fiziksel mekandan  
bağımsız, sanal başlayan aşkları da içine alarak gelişimini 
sürdürüyor. Pek çok alanda yabancılaşma belki kolay anlaşılabilir 
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ama aşk gibi duygusal bir paylaşımın bile klavyelerde yaşanmaya 
başlanması yabancılaşmanın boyutunu yeterince gözler önüne 
seriyor olmalı. En önemlisi de, insanın insana yabancılaşması, 
hele, kendinden başlayıp herkese yabancılaşan insan, olmalı.

Bilginin teknolojiye dönmesi insanın yaşamasını (ulaşabilenler 
açısından elbet) kolaylaştırıyor. Teknolojik yenilikler yaşamı daha 
rahat hale getirirken bir taraftan da teknolojinin bilgi üretimine 
verdiği olumlu geri beslemeyle daha ileri bilimsel bilgilerin 
elde edilmesini sağlıyor. Bilgisayarlar ise günümüzün mucize 
oyuncakları oldular. Bilgi toplumunun da tam merkezinde, 
kalbinde, beyninde oturan bu sevimli oyuncaklar, önceleri 
saatler, günler süren işlemleri saniyeler içinde yapabilirken, 
ciltlerce bilgiyi de minicik alanlarda sayısal olarak saklayabiliyor.

Bilgiye ulaşmanın kolaylığı bilim ve bilgi ile uğraşanlara 
büyük kolaylıklar getiriyor. Ancak bilgi toplumunda yaşanan 
bilimsel gelişmelerin, iletişim araçlarının dünya ölçeğindeki 
dağılımındaki asimetrik durumlar (sayısal eşitsizlik gibi olgular) 
gerçekten ortak, mutlu bir dünyanın aktörleri olup olmadığımız 
sorularını da düşünen beyinlerde olgunlaştırmaya başladı. 

Bu kitabı okurken ayrıntılarını bulacağınız yorumlar her 
ülke için yaşanan tarih kesitinin mutlaka kendi özellerinde 
çözümlenmesi gereken üst ve alt başlıkların olduğu  
düşüncesinden esin almıştır. Ülkemiz açısından nerede 
olduğumuzu sunarken, genelde ne yapılmasına dair düşünceler 
de paylaşılmıştır. Kitabın özgün olacağına inandığımız 
yönleri arasında coğrafyamız ve ülkemiz özelinde zorunlu  
gördüklerimizin ortaya konulması kadar bilgi toplumu 
kavramının artık, “bilgiye dayanan ekonomi” olarak algılanması 
gerektiğine yönelik düşüncemiz ve olayları kavrayışımızda, 
ulusal çıkarlar bakımından bu kavrama yüklediğimiz anlamlar 
da bulunmaktadır. Ancak kitabın daha farklı bir amacı bu derece 
yüceltilen / yücelttiğimiz bilgi toplumunun insanlığın erişebildiği 
en üst düzey olarak fetişleştirilmesinin sakıncalı yönlerini de 
ortaya koymaktır. 
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Kitabın yazılmasındaki ana düşüncelerden birisi de, yukarıda 
yazdıklarımızla harmanlanacak biçimde Türkiye’nin Avrupa  
Birliği (AB) ülkeleriyle olan eğitim ilişkileri bağlamıdır. AB 
ülkeleri 1988 yılında açıkladıkları “Üniversitelerin Büyük 
Sözleşmesi”(1) ile (Magna Carta Universitatum) üniveritelere 
ait temel bakış açılarını ortaya koydular. “Magna Carta 
Universitatum’dan” on yıl sonra, 1999’da yirmi dokuz ulusal 
eğitim bakanı tarafından imzalanan Bolonya Bildirgesi 
Avrupa’da yeni bir sürecin kapısını aralamıştır. Üniversiteler, 
bilim, araştırma, teknoloji, Ar-Ge, yeni eğitim ve öğretim 
modelleri, beklenen öğrenci tiplemesi vb. konularda çok önemli 
bir aşama olan Bolonya süreci ile iddialı bir döneme girilmiş 
bulunuyor. Ayrıntıları ilerleyen sayfalarda sunulacak olan 
süreç, Lizbon 2000 Zirvesi kararlarında esasları dile getirilen 
bir hedefi, “2010 yılında rekabet edebilir bir Avrupa  
Birliği’ni yaratmayı” işaret etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne tam üye olsun ya da 
olmasın, hatta şu an aday ülke konumu bile bir yana bırakılsa, 
bilimsel arenadaki yeri “rekabet edebilirler” arasında olmalıdır. 
Bu bağlamda Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) (European 
Higher Education Area - EHEA), Avrupa Araştırma Alanı ve 
Avrupa Yaşam Boyu Öğretim Alanı eğitim stratejilerinde 
önemli başlıklardır. EHEA denildiğinde kalite, mükemmeliyet, 
yaşam boyu öğrenim ve uluslararasılaşma ilk planda akla 
gelmelidir. Hedef çağdaş uygarlık düzeyi ise, uygarlığın tek ve 
egemen belirleyicisi elbet bilim olmasa bile, bilgi ve bilginin 
yaratmakta olduğu ekonomik yeniden yapılanmalar ve sağladığı 
güç, ülkemiz için kararsızlıkların değil hedefe kilitlenmenin 
önemini ortaya koymaktadır. 
1 Magna Carta: Magna Carta (Latince “Büyük Sözleşme”) veya Magna Carta 

Libertatum (Latince “Büyük Özgürlükler Sözleşmesi”) 1215 yılında imzalanmış 
bir İngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan 
tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir. Aslen, Papa III. Innocent, 
Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak 
amacıyla imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, kanunlara 
uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün 
olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu.    
http://tr.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
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1963 yılında planlı kalkınma dönemine, eş zamanlı olarak 
TÜBİTAK’ın kuruluşuyla bilim ve teknolojiye verilen önemin 
pratiğe geçirilme çabalarına, ileri yıllara ait olarak da Vizyon 
2023 gibi planlamalara kafa yormaya başlayan ülkemizin 
hedefleri neden hala yakalayamadığını ayrıca tekrar düşünmek 
zorundayız. 

İnternette ulaşılan bilgiler, sadece, tüm dünyaya sunulmasında 
sıkıntı bulunmayan “açık bilgilerdir”. Bunlara bolca ulaşılması 
bilgi toplumu olarak tanımlanamaz. Bu toplumlara olsa olsa 
bilgi toplayıcı toplumlar denilebilir.

Günümüzde az gelişmiş ülkelerde yaşanan büyük 
yanılsamalardan biri bilgisayar kullanmanın ve internetin 
sağladığı olanaklarla bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla 
sağlanan bilgi birikiminin bilgi toplumunu oluşturduğunun 
zannedilmesidir. Cangızbay şöyle yorumluyor “literatür takip 
etmek kendi başına bir amaç haline geldiği ölçüde, bilimsel 
etkinlik de “bilim dünyasında olup bitenlerden haberdar olmaya 
indirgenmiş olacaktır. ...... enforme olmanın bilimsel faaliyette 
bulunmak, yani bilimsel bilgi üretmek / bilim adamı olmak 
anlamına gelmeyeceğini....” (Kadir Cangızbay, s. 81-92, 2003).

Modernleşmeyi büyük kentler dışında yaşamayan Türkiye, 
postmodernizmin tartışıldığı ortamlarla, yoğun iletişim 
teknolojilerinin feodal-aşiret yapılanmaları ve tipik tarım toplumu 
özelliklerindeki toplumsal katmanlarıyla farklı tarihsel süreçleri, 
sanki, aynı zaman diliminde bir arada yaşamaktadır. Tarihin 
sonunun geldiğini ileri sürenlere herhalde, önce, hangi ve kimin 
tarihini kastettikleri sorulmalıdır. Bu durumun sadece Türkiye’ye 
özgü olduğu elbet söylenemez. Az gelişmiş pek çok ülkede 
durum benzerdir. Çevre - merkez sarmalında yaşananlar giderek 
merkez lehinde daha fazla işlerken, ivme kazanan, merkezden 
kopma tehlikesine karşı, çevre ülkeler bilgi ilişkili tüm tercih ve 
uygulamalarını çok dikkatle irdelemek zorundadır.
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Yeni toplumsal yapının teknolojik yenilikleri ışıltılı ve doğal 
olarak göz kamaştırıcıdır. Toplumun maddi yapısında ciddi 
değişiklikler oluşmaktadır. Ancak insanlar ve toplumlar bu tür göz 
kamaştırıcı durumlarda fırsatları başka yollara da kaydırabilirler. 
Olumsuzluk yaratmayı planlamasa da olumsuzlukları besleyecek 
istemler ortaya çıkabilir. Toplumu oluşturan katmanların yeni 
toplum yapısının neresinde ve nasıl yer aldıkları ve alacakları 
henüz kendisini ortaya koyamamıştır. Tekil anlamda her insan 
üzerinde, şimdiden görülmeye başlayan değişimler, eşitsizlikler, 
kopma ve yabancılaşmalar, uluslararası ölçekte düşünüldüğünde 
haksız rekabet olarak düşünülebilecek bir yarışta daha baştan 
kaybetmiş olan ülkelerde, bilgi temelli bir ekonomide bu 
ülkelerin “çevrede mi, çevreden bile koparak mı?” yaşayacakları 
gibi sorular hepimizden yanıt bekliyor. Bilgi toplumu ve bilgiye 
dayalı ekonomi adıyla bilinen bu modelin geçmişi henüz otuz 
yıl kadar bir geçmişe sahip. O nedenle sosyal boyut hakkında 
yeterli inceleme henüz yok. UNESCO’nun sayısal eşitsizlikle 
ilgili ilk raporlarını izleyen az sayıda rapor ve çalışmalar olmakla 
birlikte mutlu ve refah içinde, internetlerimizi kullandığımız, 
işe bile gitmeden işimizi yapacağımız rüya gibi bir dünya 
özleminin, herkes için adil ve eşitlikçi bir şekilde gerçekleşmesi, 
dileğimizdir. 

BİLGİ TOPLUMU
Günümüz toplumları post-kapitalist, post-endüstriyel 

ya da bilgi toplumu, enformasyon toplumu, sibernetik 
kapitalizm veya ağ toplumu gibi, birbirinden farklı gibi, ama 
aynı toplumsal yapıyı (durumu, özelliği) tanımlamak amacıyla 
kullanılan terimlerle (kuram da diyebiliriz) tanımlanmaktadır. 
Konuyla yeni ilgilenmeye başlayan okur için bu terimlerin 
aralarında fark görülmeyebilir. Biz şu an için hepsini benzer 
toplumsal dönemi tarif eden terimler olarak kabul edelim. Ele 
alınacak konular kapsamında anlatılacak olan, kendisini dolaysız 
tanımlamakta bazı sıkıntıları olan, genellikle bir “post” öncülü ile 
tanımlanan bir dönemdir. 
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Bilgi toplumunda, 21. yüzyıl insanının karakteri, toplumsal 
yapı, ideolojiler, felsefe, bilgi ve bilime bakış açısı gibi pek çok 
alan sadece bilgi ve teknoloji alanındaki değişimlerin değil, 
belki en az o kadar etkili şekilde, düşünce ve felsefe alanındaki 
değişimlerin de etkisi altındadır. Yapısalcılık, post-yapısalcılık, 
yapısökümcülük ve postmodernizm gibi akımlar da popüler 
ve etkilerini her alanda duyumsatan düşünsel etkinliklerdir. 
Bu bakımdan günümüzü etkileyen bu akımlara değinmeden 
günümüz toplumsal yapılanmasını - bilgi toplumunu - anlamak 
mümkün olmayacaktır.

Bu bölümde hangi sosyal, ekonomik, sınıfsal, teknolojik 
vb. olguların bizi böyle yeni bir tanımlamaya götürdüğünü 
açıklamaya ve bu yeni toplum yapısının özelliklerini ortaya 
koymaya çalışacağız. 

Yeni toplumsal yapının belirleyici özelliği yukarıda da 
belirttiğimiz gibi genellemeye uygun değildir. Farklı kuramlar 
bağlamında anlamaya çalışmak daha doğru olabilir. 

Bilgi toplumu kuramlarında önemli bir isim Sanayi Sonrası 
Toplum (Post Industrial Society) tanımlamasıyla yeni bir 
toplumsal yapıyı öngören Amerikalı sosyolog Daniel Bell’dir. 
Bell 1973 tarihli kitabında (The Coming of Post - Industrial Society 
/ Post - Endüstriyel Toplumun Gelişi) endüstri sonrası topluma ait 
görüşlerini dile getirmiştir. Kitap yıllar önce yazılmasına karşın, 
ve o yıllarda 2000’li yıllardaki gibi ne internet ne bilgisayar 
ne iletişim yapıları olduğu halde, sanayi ötesi toplumu takdir 
edilecek bir öngörüyle anlatmıştır.

Endüstri öncesi toplumlarda kas gücü önemlidir. Ormancılık, 
balıkçılık, madencilik ve tarım belli başlı üretim etkinlikleridir. 
Bell, dönemleri anlatırken, “oyun” benzetmesini kullanır. 
Endüstri öncesi toplum insanın doğaya karşı oyunudur. Endüstri 
(sanayi) toplumunda enerji artık kas gücünün yerini alır. Toplum 
hiyerarşik, bürokratik bir organizasyondur. Organizasyonlardaki 
roller bireyin yerini alır. Birey ile bireyin rolü arasında belirgin 
fark ortaya çıkar. İnsanlığın oyunu fabrikalaşmış doğaya karşıdır. 
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Endüstri sonrası toplumda hizmet servisi önce çıkar. Oyun artık, 
insanlar arasındadır. Endüstri sonrası toplumda zenginliği yaratma 
eylemi, bol miktarda endüstriyel üretim değil hizmetlerdir. 

Endüstri sonrası toplumda insanların genel talepleri artık 
sağlık, eğitim, rekreasyon gibi alanlara kaymıştır. Bell’in sanayi 
sonrası toplumla ilgili tespitleri ve kuramsallaştırdığı görüşleri, 
açıkça görüldüğü gibi, ABD toplumuna bakarak ortaya 
konulmuştur. 

Drucker bilgi toplumu için post-kapitalist terimini 
tercih eder. Drucker’a göre post-kapitalist toplum İkinci Dünya 
Savaşı’ndan hemen sonra oluşmaya başlamıştır. Drucker 1960’lı 
yıllarda bilgi işçisi terimini ilk kez kullanan kişidir. Yeni toplum 
post ön ekiyle başlasa da anti-kapitalist olmayacaktır, ama 
kapitalizm dışı da olmayacaktır. Kapitalizmin kurumsal yapıları 
yaşamayı sürdürecektir. Drucker bu dönemde sosyal gruplar 
arasında bilgi işçilerinin ön plana geçeceğini savunur (Peter F. 
Drucker, 1994). 

Bir yanda bilginin bir meta özelliğine dönüşmesi ve bu 
bağlamdaki etkiler, diğer yanda toplumsal yapının ağ etrafında / 
üzerinde / içinde örgütlenmesi yer alır. Castells bilgi toplumunu 
çok kapsamlı olarak incelediği kitabında ağlar üzerine 
yapılandığını düşündüğü bir bilgi toplumu kuramı geliştirmiştir. 
Castells enformasyon toplumunda işlevler ve süreçlerin giderek 
ağlar etrafında örgütlendiğini yazar (Manuel Castells, cilt 1, s.621, 
2005). Castells’ın ileri sürdüğü şekilde ağ yapısının yaygınlaştığı 
doğrudur. Kişisel veya toplumsal, genel veya yerel pek çok süreç 
ağlar üzerinde gerçekleşmektedir. 

Ancak Castells’ın modeli şu soruları akla getirmektedir 
Hangi toplumlar ağ etrafında örgütlenmiştir? Irak?, Afganistan?, 
Bulgaristan?, Romanya?, Venezuella?, Türkiye? ABD? Bu soruyu 
onlarca ülke için sorabiliriz ve yanıtlayabiliriz ve yanıtlarımız 
küreselleştiği ileri sürülen dünyaya hiç koşut olmayacak 
şekilde farklı olacaktır. Ağlar ve nitelikleri hangi coğrafyada 
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olduğumuza göre çok değişir. Bugün için ağ yapısı yeterince 
küreselleşememiştir. 

Dünyanın ağlar etrafında küreselleşmesi görüşünün biraz 
irdelenmesi gerekiyor. Günümüz dünyası küresel olarak ağ 
etrafında örgütlenmemiştir. Eğer bir örgütlenme profili çizilecekse 
dünyamızın çeşitli coğrafyalarının en başta kendi dilleri, dinleri, 
gelenekleri, töreleri, ulusal yasaları etrafında örgütlendiği ileri 
sürülebilir. Küreselleştiği ileri sürülen dünya henüz yeterince 
küresel olmamıştır ki ağ etrafında örgütlenmiş olsun. Castells’ın 
ağ tanımını daha da genişlettiğini görürüz. Castells bilişimsel 
“network”den farklı bir ağa gönderme yapar. Yaptığı bu 
gönderme, ağ kavramını eski, bilinen ağ anlayışına yaklaştırırken 
bulanıklaştırır ve bilgi toplumunun bilişim teknolojileri ağının 
ötesine çeker. Ağ morfolojisinin, iktidar ilişkilerinin yeniden 
örgütlenmesinin kaynağında yer aldığını söyler. Burada şu 
konu anlamsızlaşır; ağ ilişkileri ve iktidar ilişkileri yeni mi 
başlamıştır? Yunanlılar’dan Roma İmparatorluğu’na, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan Rus Çarlarına kadar iktidar ilişkilerinde 
bu bağlamdaki ağlar zaten hep olmuştur. Castells ağ ilişkilerini 
böyle bir genişletmeye bağlarken, tarihte neler olduğunu elbet 
bilmiyor değildir. Kitabının bir başka sayfasında şirketlerin kendi 
içlerinde ve diğer şirketlerle giderek ağlar halinde örgütlenmekte 
olduklarını yazar. Aslında baştan beri vurguladıklarının  
temelinde sürekli bu yaklaşım vardır. Castells “tarih daha yeni 
başlıyor” der. Ne ilginçtir ki yakın tarihlerde Fukuyama tarihin 
sonu derken Castells -bağlamları farklı bile olsa- tarihin daha 
yeni başladığını yazmıştır. 

Bilgi toplumu ile ilgili olarak önemli kuramcılardan 
birisi de Anthony Giddens’dir. Giddens’a göre yaşanan 
toplum radikalleşmiş bir modernitedir. Giddens günümüzün  
enformasyon toplumu olduğu görüşüne karşı çıkar. Modern 
toplumların ta başından beri hep enformasyon toplumu  
olduklarını ileri sürer. Giddens’ın yaklaşımı Daniel Bell’de 
gördüğümüz bir “sanayi sonrası” ile tanımlanmış keskin kopuştan 
farklıdır. 
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Bilgi toplumu anlatılırken sanayi devrimine sık gönderme 
yapılır. Bu göndermenin nedeni üretim biçiminin değişmesi, 
toplumsal ilişkilerin, yapının, iş ortamının değişmesi ve yaşanan 
kültürel devrimler nedeniyledir. Ancak şurası açıktır ki, on 
yedinci yüzyıldan itibaren yaşanan değişimler sadece sanayi 
üretimi ile onun sembolü sayılabilecek olan buhar makinasının 
icadı ve kullanımı değildir. Matbaa ve telgraf makinalarının 
etkileri buhar makinasından az olmamıştır. Buhar makinasının 
demiryolu taşımacılığı ile ulaşımda yarattığı atılım çok önemlidir. 
Enformasyon sistemlerine ait değişimlerde sıralama yapılacaksa 
matbaa makinası, telgraf ve transistör peşi sıra akla gelmelidir. 
Devrimlerden bahsederken Sanayi Devrimi yanında 18. ve 19. 
yüzyıllardaki aydınlanma ve romantizmin etkileri, Avrupa ve 
Amerika’da yaşanan siyasal devrimler de Sanayi Devrimi kadar 
büyük etkiler yapmışlardır.

Sosyal olayları konuşurken, tıpkı doğa bilimlerinde olduğu 
gibi doğru olanı arıyorsak, doğrunun ne olduğu sorusu 
karşımıza çıkar. Doğrunun ne olduğuna kim karar verecektir? 
Fen bilimlerinin doğruları ile sosyal bilimlerin doğruları arasında 
fark vardır. Burada bireyin varlığını doğru konuşlandırmamız 
da, özne nesne ilişkisinin doğruya ait etkileri bakımından, çok 
önemlidir. Bu bağlamda işin temeline önce epistemiyoloji 
açısından bakmak gerekiyor. İnsanoğlu Batı’daki akıl, deneycilik,  
olguculuk (pozitivizm) gibi ana özelliklerle tarif edebileceğimiz 
modernizm ve modern çağlarla (aydınlanma) metafizikten 
uzaklaşarak günümüz aşamasına gelmiştir. Yirminci yüzyıl bir 
taraftan ideolojiler ve savaşlar yüzyılı olurken diğer taraftan 
modernizmin iyice geliştiği, ikinci yarısından başlayarak da 
sorgulandığı ve modernizmin yöntembilimsel yaklaşımı olan 
olgulucuğun ciddi eleştirildiği ve darbeler aldığı bir dönem 
olmuştur. Bu koşulları göz önünde bulundururarak görürüz 
ki pozitivizmin sosyal alana taşınması o kadar kolay değildir. 
Bilgi kuramı anlamında da pozitivizm ve modern bilim, 
yöntembilgilerine yöneltilen ağır eleştiriler nedeniyle sıkıntılı 
dönemdedirler. 


