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"Bilgi toplumu" son yillarda s ~ k  sik kullanllan kavramlardan birisidir. Bu kavram ile 
iletigim ve enformasyon teknolojilerindeki geligmelerin bisimlendirdigi yeni bir toplumsal 
yap1 ifade edilmektedir. Bilgisayar'ln bu yeni toplumunl~ag~n habercisi oldugu kabul edil- 
mektedir. Ancak "bilgi toplumu" kavraml yeterince sorgulanmadan kullanllmaktadir. 1n- 
sanllgln saglik, egitim, glda, toplumsal giivenlik, diigiince ozgurlugii, demokrasi gibi temel 
sorunlar~ dogru bir yaklaglmla degerlendirilirse, yeni bir saga girdigimizi soylemek zor 
olacakbr. 

Bu sallgmada, "bilgi toplumu", oncelikle, bir kavram olarak irdelenecek ve daha sonra 
terminolojik boyut ve insanllgln bugiinkii durumu temelinde tartqdacaktlr. 
Anahtar kelimeler : Enformasyon toplumu, enformasyon $a@. 

ABSTRACT 
"Information society" is one of the concepts which are often used in the recent years. 

With this concept it is expressed a new society structure which is formed by the advances 
in the communication and information technologies. It is accepted that computer is the 
messenger of this new societylage. Besides, "information" became the most important po- 
wer in "information societylage". But the concept of information society is used without 
interrogating sufficently. If the main problems like health, education, food, social security, 
intellectual freedom, democracy of humankind are eveluated with a true approach, it will 
be difficult to say that we got into a new age. 

In this study, information society will be examined as a concept firstly and then, dis- 
cussed on the base of terminological aspect and today's situation of humankind . 

* Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakultesi Kutuphanecilik Bolumii 0gretim Uyesidir. 
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1. Girig 
Son yillarda, yagadigimiz ve biiyiik bir olasilikla belirli bir sure daha yagayacagimiz on- 

goriilen donem post-kapitalist, post-modem, post-indiistriyel (sanayi sonrasi/otesi), teknot- 
ronik, biiyiik yonelimler, kiiresel koy, biligim qagi ve benzeri kavramlarla adlandinlmaya 
qaligilmaktadir. Bunlar arasinda genelde en qok kabul goren ve yayginlikla kullanilan, "bil- 
gi gagi", ayni anlama gelmek iizere "bilgi toplumu" kavram olmaktadir. Bireyler ve top- 
lumlar, ayni zamanda bir olqut durumuna getirilen bu kavrama dayali yeni ozellikleri ile 
tanimlanmakta, geligmiglik diizeyleri bu ozelliklere sahip olma orani ile belirlenmektedir. 

Tiirkiye'de bilim, egitim, politika, yonetim vb. birgok alanda ve her diizeyde, anlam 
iqerigi yeterince sorgulanmadan/kavranmadan kullanilan "bilgi toplumu" kavrami, bir ya- 
niyla "slogan" (Soysal, 1995: 3) ve "ideoloji" ye (Geray, 1997: 35) bir yaniyla da "tekno- 
lojik bir tehdit" (Nutku, 1997: 47)' e doniigtiiriilmugtiir. 

Slogandir; gunkii, toplum; 

Kendi ureternedigi sisternleri bu soylernin i~inde kalarak, ancak slo- 
gan duzeyinde anlatabiliyor. Geleneksel duqincelerini atadzleriyle 
anlatan bir toplurn, bu gelenegin dlqlndan gelen duqunceleri, slogan 
olarak ortaya koyabiliyor ... Bir toplurn felsefi duqunmeden ne kerte- 
de yoksunsa, atasozu ve sloganla duqunrne o kertede geliqrniq olu- 
yor ... Geleneksel duqun, verili hakikatleri (dogrna'lar~) surekli kan~tla- 
yacak, bu dogmalar~ sorgulayanlarl yanl~glayacak bir pvrirnde kapa- 
11 kallyor (Yavuz, 1997:15). 

~deolojidir; qiinku tarihsel, toplumsal, ekonomik ve kiilturel degigimin tum boyutlanni 
yeni bir bakig agisiyla degerlendirmekte ve gozumlemekte; aynca bu yaklapimi, kabul edil- 
mesi gereken "dogru" olarak sunmaktad~r. 

Bunun digmda, "teknolojik tehditWtir; giinkii "bi1gisayar"da somutlagan yeni iletigim ve 
enformasyon teknolojilerine sahip olmayan iilke, toplum ve bireylerin "geri kalmigliga" 
mahkum olacagini one siirmektedir. Oysa, diinyada varligi one siirulen yeni bir sosyo-eko- 
nomik olugumu tanimlama ve gaga adini verme iddiasindaki kavramin "slogan", "ideolo- 
ji" ve "tehdit" duzeyinde degerlendirilmesi tarbgma zeminini bilimsellikten uzaklaatirmak- 
tadir. Ciinkii, sozii edilen her iiq nitelik de bilimsellik ile uyuamayan kavramlardir. Oysa, 
tarihsel-toplumsal degigimi ancak "bilim" ile aqiklayabiliriz. 

Bu galigmada, "bilgi toplumu" kavraminln oncelikle kisa bir terminolojik qoziimleme- 
si yapilacak, daha sonra ilgili kavram, ifade etme iddias~nda oldugu gerqeklik temelinde 
qegitli boyutlanyla irdelenmeye qaligilacakhr. 
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2. "Bilgi Toplumu" 
2.1. Kavramsal Aqiklama 
"Bilgi toplumu" kavraminin 1900'lerden once ortaya atildigi; "iletigim qagi" kavrami- 

nin ilk kez Kanada'h iletigimci Marshall Mc Luhan tarafindan 1962 yilinda kullanildigl ve 
ABD'li iktisatqi Fritz Machlup'un da ayni yil "bilgi toplumu" kavramini kullandigi belir- 
tilmektedir (Geray ,. 1997: 37). Porat (1978) ve Masuda (1990) da "bilgi toplumu" kavra- 
mlnl ilk kullananlar araslnda sayilmaktadir. 

"Bilgi toplumu" kavramina gerek kuramsal gerekse ifade etmeye ~aligtigi gerqeklik ap-  
slndan bakildiginda temel unsurun "bilgi" oldugu anlagilmaktadir. "Bilgi toplumu", Turk~e- 
de, ~ngilizce "information society" kavramnin kargiligi olarak kullanllmaktadir. Kanimzca 
sorun daha qeviri noktasinda kargimiza qikmaktadir. 1ngilizce9de "ham veri" anlamindaki 
data, "anlamlandirilmig mesaj" anlamindaki information ve "oziimsenmig enformasyon" an- 
lamindaki knowledge (Montviloff, 1990: 5 )  terimlerinin hepsi de Tiirkqe.de "bilgi" terimi ile 
kargilanmaya qaligi~maktadir.(~) Ancak, Yurdadog (1997: 72)'un da belirttigi uzere, "bilgi" 
teriminin "knowledge" kargiligl olarak kullanilmasi gerekmektedir. "Information" iqin ise ya 
"enformasyon" terimi kullanilmali ya da Osmanlica "maliimat" yeglenmelidir. 

Bu durumda 'information societylage' kavramni Tiirkqe'de 'enformasyon toplumul~a- 
gi' olarak kullanmak dogru olacaktir. Ciinkij "information society" kavramlndaki "infor- 
mation" ikinci ve hatta iiqiincii el enformasyondur, 'knowledge' degildir.(2) 

2.2. Enformasyon Toplumu: Tanimi, Anlami ve Boyutlari 
Girig bolumunde deginildigi iizere, "slogan" duzeyinden qikanlip, ifade etmeye galigti- 

gi gerqeklik temelinde diiguniildii~unde, 'enformasyon toplumu' qegitli biqimlerde, ancak 
sonuqta ayni anlamda tanlmlanmaktadr. Geray (1997: 38), enformasyon toplumunun, ile- 
tigirnin sonuna kadar tiiketildigi toplum, bilgi ve teknoloji iiretmenin, kizginlagan uluslara- 
rasi rekabette ne kadar hiz kazandigini veya iiretimde giderek artan bilgisayarli esnek iire- 
tim sistemlerini tartigmak iqin kullan~labilece~ini ancak kiiresellegme masalinin bir qegit- 
lemesi olarak ele allnarnayacagini belirtmektedir. Yurdadog (1997: 73), enformasyon top- 
lumu'nu, bilgi-yogun, dqmokratik, a k i h ,  dinamik, ozgiirliikqii vb. ozelliklere sahip bir 
toplum yapisi olarak tanimlanmaktadir. Soysal (1995: 4), 'enformasyon toplumu'nu "bil- 
gilendirmeyi, organik bir gereksinime doniigtiirmiig", diger bir deyigle bilgi-toplum iligki- 
sinin organik oldugu toplum olarak algilamaktadir. Goker (1997:47) ise, "enformasyon 
toplumu" ile "bilgi top1umu"nu birbirinin devami olan iki qamaltoplum yapisi olarak ele 
almaktadir. Buna gore, "kurumlan ve bireyleri bir iletigim-etkilegim-8tgrenim-kablim-arag- 

(1 )  Data i$in "veri"de kullan~lmaktadlr. 
(2) Ku~kusuz, information, data, knowledge, enformasyon ve bilgi kavramlarlna iligkin $ok daha genig 

tartlgmalar yapllabilir, yeni yaklaymlar getirilebilir. Bu konuda bir netle~meye gereksinim oldugu 
aqkt~r .  Ancak bir makale boyutunda bu goziimlemeyi yapmak olanaksizdlr. Bunun i$in aynca bkz. Onal 
1993; Yurdadog 1997; Goker 1997. 
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Irma-uretim qevriminde toplamayi bagaran ve bu qevrimi kendi teknoloji yetenegine da- 
yali olarak kesiksiz surdurebilen toplum" olan enformasyon toplumu, "bilgiyi, toplumun 
butun kurum, katman ve bireyleri iqin erigilebilir ve paylagilabilir kilan" bilgi toplumu iqin 
bir on agarna ve altyapidir. 

Ancak kavramin, Bati'da ortaya qikrnig olmasi ve pkig gerekqesi incelendiginde, baglan- 
giqta ve belki de halen bir "teknolojik vurgu" iqerdigini soyleyebiliriz. 1letigim ve elektronik 
teknolojilerindeki geligmelere bag11 olarak enformasyonun uretim ve dagitimindaki hlzin art- 
mas1 ve daha onemlisi enformasyonun bir "meta" (ticari mal) niteligine buriinmesi "enfor- 
masyon toplumu" kavramini yaratan temel geligmelerdir. Enformasyon toplumu bir "tekno- 
lojik uriin" olan bilgisayar ile ozdegle~tirilmig durumdadlr. Ciinkii, Erkan (1993: 48)'a gore, 
bilgi toplumuna geqig biligim teknolojisinin temelindeki bilgisayarlar ile gerqeklegtirilmigtir. 
"Enformasyon toplumu" kavraminin anlamini biraz daha somutlagt~rdi~imizda, "bilgi, bu 
toplumdalqagda sok onemlidir" onermesine ulagmak olasi gorunmektedir. 

1nsan denilen varligin, dunyaya insan olarak degil insan olma olanaklanyla geldigi ve 
insan niteligi kazanmaslnln bu olanaklan ger~eklegtirmesine bag11 oldugu soylenebilir. Do- 
layisiyla, insan, dunyaya hayvanlardan farkli olarak hazir biqimde gelmemigtir. Hayvanla- 
rin varllgl, yqamlari dogugtan getirdikleri "i~guduler" e bag11 iken, insan isin temel varlik 
kogulu hangi turden olursa olsun, "bilgi" dir (Mengugoglu, 1988: 61). 

Aynca, bilgi, insan isin yalnizca yqamda kalmanin (yagami ayni duzeyde surdurme- 
nin) degil, geligtirmenin de biricik arac~dir. Bu durumda, bilginin, en hafif deyimiyle, as11 
"enformasyon top1umu"nda ya da bu qagda onemli olduguna iligkin belirleme dogru go- 
riinmemektedir. Bir kere, bu sagda Snemli olan bilgi degil, 'enformasyon'dur. Enformas- 
yon her ne kadar bilgi iqin on kogulsa da, enformasyon uretiminin artmasi bireylerin, top- 
lumlann bilgili bireyler/toplumlar olacagi sonucunu yaratmayabilir. Ciinkii, enformas- 
yon'un birey ve ozellikle toplum duzeyinde bilgiye doniigturiilme siireci egitimin yaplsl, 
politika, ekonomi, yonetim, bilim, teknoloji, kultur, cografya, tarih gibi pek qok unsurun 
sistemli ve uyumlu bir biitunluk isinde yer almasini gerektiren bir sureqtir. 0rnegin; 
ABD'de uretilen tum enformasyonu bilgisayar araclligiyla (paranizin yettigi ve gerekli tek- 
nolojiyi de satln aldiginiz dugunulurse) Turkiye'ye getirdigimizde varolan ezberci nitelik- 
teki egitim ve inanmaya dayali kiiltiir yaplsiyla bu enformasyonun ne kadar kullanllacagi 
ve bilgiye nasil donugturiilecegi sorusu yalnizca egitim-kultur boyutuna iligkin onemli bir 
soru olarak kargimizda durmaktadir. 

Bilginin, bu donemde onemli sayilmasinin kanimizca temel nedeni, enformasyonun bir 
meta niteligine buriinmug olmasidir. Bir nesnenin meta niteligi kazanmasini 'onem' iqin 
olqut kabul etmenin ne kadar insani oldugu sorusu bir yana birakilacak olursa. enformas- 
yonun bu niteliginin bilgili birey ve toplumlar yaratmanln onunde onemli bir engel olaca- 
gi aqiktir. Bir nesne meta, ustelik pahall bir meta ise dogal olarak bunu alan ve alamayan- 
lar olacaktir. Enformasyon teknolojisi pahali bir teknolojidir. Yapilan bir ~aligmaya gore, 
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2000 yilinda enformasyon sektorii ticareti yaklqik 2.4 trilyon dolar olacaktir (Geray ,1997: 
42). Bu rakam, genelde enformasyon teknolojisi ve elbette enformasyon iiretemeyen ulke- 
lerden, ki bunlar genelde geri kalmig ve geligmekte olan ulkelerdir, bu teknolojiyi ureten 
ulkelere aktanlacak miktan gostermektedir. Dunya nufusunun %78'i geri kalmig ve gelig- 
mekte olan ulkelere aittir (Unesco, 1997: 1-3). Geri kalmiglik ve az geligmiglik kavramla- 
rinin, ulkelerin ekonomik yetersizlikten dolayi temel egitim, saglik, konut, bilim vb. sorun- 
lan gozemeyig anlami igerdigi dugunulurse, dunyanln 415'inin en azindan yakin bir gele- 
cekte enformasyon toplumu kavramini kendileri adina kullanamayacaklarl agiktir. Bu ul- 
keler, buyuk bir olasil~kla, enformasyondan para kazanan degil, ona para harcayan buna 
kargin enformasyonu, sahip olduklan altyapisal sorunlar nedeniyle, birey ve toplum duze- 
yinde bilgiye donugturemeyen toplumlar olacaklardir. Aslinda, bunun da otesinde, bu top- 
lumlann bu teknolojiyi dolayisiyla enformasyonu ne kadar ve ne pahasina alabilecekleri. 
sorunun tartigilmasi gereken onemli bir bagka boyutudur. 0rnegin; Afrika ulkelerinin dig 
borglannin ulusal gelire (GS-H) orani 1994 yili igin % 66.9; Latin Amerika ulkelerinde- 
ki yillik enflasyon % 226.7'dir. (Maliye Bakanligi, 1996: 209,234). Geliamekte olan iilke- 
ler saglik, sosyal guvenlik, konut vb. temel sorunlanni henuz tam anlamiyla gozumleyeme- 
diklerinden, omegin, butgelerinden egitime ayirdiklan pay % 3.5 civannda kalmaktadir 
(United Nations, 1997: 226). Kisaca, bilgi insanoglu igin zaten onemliydi, bugun onemli- 
dir ve gelecekte de onemli olacaktir. Enformasyon'un meta niteligi bir sure sonra bilgili bi- 
reyler ve toplumlar yaratmanln onunde belki de engel olacaktir. 

Soruna insan haklan gergevesinde bakildiginda bir bqka  yan ortaya gikmaktadir. Bil- 
gi, dolaylsiyla enformasyon, insanin, olanaklanni ger~eklegtirme yani varlik kogullarindan 
birisi olarak ele alindlginda, bilgilenmenin bir insan hakki oldugu, gunku o olmazsa insan 
olunamayacagi gergegi ile kargllagmaktayiz. Enformasyonun meta niteliginin bilgilenme 
olarak belirtilen insan hakkinin (bu olanaga iligkin istemin) kullanilmasina yonelik olasi 
olumsuz etkileri kugumsenecek boyutta degildir. 

'Enformasyon toplumu' ya da 'enformasyon gagi' kavramlannin temel gerekgesi sayi- 
lan enformasyonun uretim hizlnin aritmetik amgi olgusunun da dogru degerlendirilmesine 
gereksinim bulunmaktadir. Boyle bir degerlendirme igin enformasyonun uretimi kadar. 
belki de daha gok toplumsal tuketim duzeyinin irdelenmesi gerekmektedir (Soysal, 1997: 
88). Enformasyonun toplumsal duzeyde kullaniminin saglanamadigr, omegin universite, 
sanayi ve ig dunyasi ile sinirli bir kullanima sahip oldugu surece enformasyon toplumu 
kavramindaki 'toplum' teriminin yeri tartlgilir bir goriinum kazanacaktir. Kugkusuz, bu 
noktada Soysal (1996: 5)'in dikkat gektigi uzere, tuketilen bilginin nitelik ve niceligi; bil- 
giye kar~i  istek ve organik gereksinmenin nasil yarablacagi yani bilginin toplum katman- 
larl ile butunlegmesini saglayacak etkinlik alanlmnin neler oldugu sorulari onem tagimak- 
tadir. Enformasyonun toplumsal duzeyde kullanimi igin on kogul niteligi tagiyan okur-ya- 
zarllk oranlanna bakmak, enformasyonun toplumsal tuketiminin henuz "enformasyon top- 
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lumulqagl" kavrarnlnln ifade etmeye qallgt~gl gerqeklikten uzak oldugunu ortaya koymak- 
tadlr. Turkiye'de 1990 ylll itibariyle toplumun %19.5'i adin1 soyadinl yazip-okuyarnamak- 
ta, bu oran kadinlarda %28'e ulagmaktadlr (DIE 1995: 71). Yuksekogretimde okullagma 
oranl %12.5 duzeyindedir (DPT, 1995: 23). Okur-yazarlik oranlnln geri kalmlg ulkelerde- 
ki oranl %48.1 ve geligmekte olan ulkelerdeki oranl ise %69.7'dir (United Nations, 1997: 
224). Yani, dunya temel okur-yazarlik sorununu dahi $ozumleyebilmig goriinmemektedir. 
Oysa, artan, ortam degigtiren ve karmagiklagan yaplslndan dolayl istenilen bilgiye ulqma- 
nm bir beceri kabul edildigi ve bu beceriye sahip olmanln 'enformasyon toplumu'nun 
okuryazarllgl olarak tanlmlanan "bilgi okuryazarllgl" ile ifade edildigi bir Gaga ulagmak, 
dogal olarak, temel okuryazarllk sorununun qoziimlenmesini gerektirmektedir. 2000 yllda 
~ozumlenemeyen bu sorunun ne zaman ve nasll qozumlenebilecegini kestirmek g u ~  goriin- 
mektedir. Bunun dlglnda, Birlegmig Milletler Orgutu tarafrndan sunulan veriler enformas- 
yon ~aglndaki goriintunun bu kavramla ifadesini olanakslz kllmaktadir. 

Geri Kalmig Geligmekte Geligmig 
Ulkeler Olan Ulkeler alkeler 

Yagam uzunlugu (yil) 50.4 61.8 74.1 
Saglik hizmetlerinden yararlanma (2) 49 80 
Ilk ve Ortaogretim'de okullagma oram(%)) 46 74 98 
Gunliik gazete(100 kigiye dugen) 0.8 4 .O 26.4 
Televizyon (100 kigiye diigen) 2 14 50 
Kigi bagina ulusal gelir ($) 210 1 053 17 221 
Internet kullanic~si (10.000) 1.5 223.2 
Tablo 1. Insani Geligme Profili 
Kaynak: United Nations (1997) 

Tablo 1 'de dikkati qeken ilk nokta dunyanln egitsiz bir geligim yagadlgidlr. Tabloda yer 
alan her unsurdaki degerler araslnda anlamll farkllllklar vardlr. Bir diger ijnemli nokta, az 
geligmig ve geligmekte olan ulkelerin henuz temel insani sorunlanni bile qozumleyememig 
durumda olmalandir. Bilgilenmedeki geleneksel araqlardan olan gunluk gazete ve sahip 
olunan televizyon saylslnln bu ulkelerdeki durumu enformasyonun toplumsal tuketim du- 
zeyini yansltmasl aqlsindan oldukqa dii~unduriicudur. Tabloya iligkin bir bagka ger~ek  'en- 
formasyon Gagma', ifade edildigi bidmiyle, gimdilik yalnizca geligmig iilkelerin yakln ol- 
dugudur. Bu ulkelerde %2 olan Internet kullanlclsl oraninln bu yorumu tartlglllr klldlgi ise 
bir bagka gerqektir. Aynca, 'enformasyon toplumu' ile ozdeglegtirilen Internet'i kullanma 
olanag~ sunan onemli programlardan birisine adlni veren Netscape girketinin bir program 
yetkilisi, dunya nufusunun gok buyuk qogunlugunun bilgisayar ve Internet baglantlsl iqin 
gerekli harcamalan yapabilecek gelir ve bunlan kullanacak, kendileri iqin yarara donugtu- 



recek egitim ve bilgi duzeyine sahip olmadiklanni belirtmektedir (Bursali, 1998:3) Ayni 
yetkili goyle devam etmektedir: 

Bir elektronik iktidar oluguyor. Toplumun informasyona sahip olan- 
lar ve sahip olmayanlar biqiminde ikiye bolunmesi, bu rahatslz edi- 
ci olaslllk, toplumun ekonomik bolunmesiyle parelel el ele gidiyor. 
Daha bugunden orta slnrf~n olmekte oldugunu goruyoruz. Dunya, 
evlere, bilgisayarlara ve arabalara sahip olan iyi para kazanan pro- 
fesyonellerle, yagamak iqin mucadele eden alt sln~flara bolunuyor. 
Bu alt s~nlflarln igverenlere karg~ bir tavlr koyma gansl yok. ABD'de 
sigortalar~, guvenlikleri, yarln ig bulma guvenlikleri bile yok. Onlar 
gerqek kadrolu qallganlar bile degil, sadece yard~mc~ guqler veya 
sahte baglms~zlar. Bu rahats~z edici, ancak genig halk tabakalar~ 
zorunlu olarak Internet'in d~glnda kalacaktlr, qunku enformasyon 
teknolojisi onlara pahall gelecektir veya daha iyi bir egitimi ongore- 
cektir. (3) 

Bunun da otesinde kanimizca degerlendirilmesi gereken as11 gersek, dunyanin "bilgi 
qagi" olarak adlandinlan bu donemde 'geligmiglik' aqisindan anlamli bir donugumu yaga- 
yip-yagamadig~dir. Ciinku, yeni bir qagdan ve toplum yapisindan soz ediyorsak boyle cid- 
di bir degigimin yaganm~glyaganiyor olmasi gerekmektedir. Veriler boyle bir degigimin ol- 
madigmi, aksine geligmig ve geri kalmig ulkeler arasindaki farkin artacagini gostermekte- 
dir. 5.9 milyar olan dunya nufusunun yaklagik ugte birinin yoksulluk sinirinin altmda ya- 
gadigi; her yil 12 milyon qocugun ilaq yetersizliginden oldugu; dunya nufusunun en zen- 
gin % 20'sinin 1960 yilinda dunya gelirinin %70'ine sahip iken, bu oranin 1991 yilinda 
%85'e slktigl; geligmig ulkelerde kigi bagina diigen gelir ortalamasinin 1960 yilinda geri 
kalmig iilkelerdekinden 38 kat fazla iken, bu farkin 1985 yilinda 52 kata yiikseldigi belir- 
tilmekte, 2000 yillnda 7 milyara yaklagacak olan diinya nufusunun yaklagik 5.5 milyannin 
sok yoksul ya da daha az yoksullardan olugacagi bildirilmektedir (Balci, 1997: 9). 

Veriler "bilgi toplumu" kavrami ile dogrudan iligkilendirilen alanlardan da sunulabilir. 
ilk ve ortaogretimdeki okullagma oranini temel alarak geri kalmig ulkelerde nufusun % 

64'uniin, geligmekte olan ulkelerde ise %44'iinun egitilemedigi anlagilmaktadir. 100.000 
kigiye diigen yeni yaylnlanan yillik kitap sayisl geli~mekte olan iilkelerde yalnizca 7 iken, 
bu say1 geligmig ulkelerde 52'dir. 100 kigiye dugen telefon hatti sayilan ise geri kalmi~ ul- 
keler isin 0.3, geligmekte olan ulkeler iqin 40.l'dir. Dunya'da 37 ulkede gunluk gazete ya- 
yimlanmamaktad~r (United Nations, 1997:224). "Bilgi top1umu"nda kutuphanelerin qok 
buyuk oneme sahip olacagi bilinmektedir. Ancak, geri kalmg, geligmekte olan ve geligmig 

(3) Cumhuriyet Bilim ve Teknik 14 Subat 1998 say] 569 s. 18 
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ulkelerdeki kutuphane sayilan ve kullanim duzeyleri arasindaki fark dugunduriicudur. En 
yaygin kullanima sahip halk kutuphanelerinin kullanim duzeyi Uganda'da %0.2 iken, 1n- 
giltere'de %57.6'dir. Uganda'da 1. 145.61 1 kigiye bir halk kutuphanesi dugerken, Finlan- 
diya'da 285 1 kigiye bir halk kutuphanesi dugmektedir (Unesco, 1997:7-11). Turkiye'de ise 
yaklagik 50.000 kigiye bir halk kutuphanesi dugmekte, bu kutuphanelerin kullanim diizeyi 
ise toplam %I-2'lerde kalmaktadir (DIE. 1995: 184). 

'Enformasyon toplumu' igin her ulkede bir "ulusal bilgi politikasi" nin olugturulmasi 
son derece onemlidir. Oysa geri kalmig ve geligmekte olan ulkelerin gok biiyuk qogunlu- 
gunda ulusal bilgi politikalann varligindan soz edilememektedir (National ..., 199 1 : 139- 
159). 

"Bilgi top1umu"nun demokratik yapiya sahip olacagi (Yurdadog, 1997:73) ongoriisii- 
nun en azindan 2000 yilina 2 yil kala dogru olmadigi anlagilmaktadir. Dunya'da 57 ulke- 
nin ekonomik, toplumsal ve kulturel haklar ile ilgili, 56 ulkenin insan haklan ve politik 
haklar ile ilgili ve 2 ulkenin de qocuk haklan ile ilgili uluslararasi sozlegmeleri kabul etme- 
digi belirtilmektedir (United Nations, 1997:223). Cocuk haklanni kabul etmeyen iki ulke- 
den birisinin gunumuzde "bilgi toplumu"nun bir numarali adayl sayilan ABD olmasi gar- 
picidir. 

Yukanda siralanan gok sayida veri ile ortaya konan dunyanin durumu "bilgi gagi" ola- 
rak adlandinlan yeni bir gaga girildigi goriigunu yanli~lar niteliktedir. Vurgulanmasi gere- 
ken gudur: Dunya'da az sayida geligmig ulkede hizmetler sektoriinun ekonomide, bilgi hiz- 
metlerinin de hizmetler sektoriinde birinci siraya yukselmia ve bilgisayann gunluk yagarna 
yaygin olarak girmig olmasi dunyanin yeni bir gaga gegmig oldugunu gosteremez. Bugun- 
kii iletigim ve enformasyon teknolojilerinin de kaynagi sayllan bilimsel devrimlerin ve top- 
lumsal donugumlerin yagandigi 17. yuzyil ile kaqilagtinld@inda, iqinde bulundugumuz 
donemin bu anlarndaki boyutlari biraz daha netlegebilir. 

Soruna bir de gu agidan yaklqilabilecegini du~unmekteyiz: Yeni bir toplum yapisi ya 
da gagdan soz edebilmek igin, toplumsal iligkilerde koklu bir donugumun (kole sahibi-kB 
le iligkisinden senyor-serf iligkisine gegig gibi) varli~inin zorunlu oldugunu kabul etmek 
durumundayiz. Toplumsal iligkilerin ozel bir sistemi olarak 'ekonomik iligki' toplumda bu 
doniigiimii saglayan 'temel iligki' dir (Ergun,1991:61). Bu ekonomik iligki, ayni zamanda, 
o toplumsal yapiya adini verir (feodal toplum, kapitalist toplum gibi). Boyle yaklagildigin- 
da, "bilgi toplumu"nda, bu toplum yapisina ozgu toplumsal iligkileri yaratan yeni bir 'eko- 
nomik iligki' ya da 'ekonomik sistem'in varligi-yoklugu sorgulanmak zorundadir. Sanayi 
toplumu igin ekonomik sistem 'serbest piyasa ekonomisi' idi. "Bilgi toplumu" igin ekono- 
mik sistem hangisidir? Erkan (1993: 109), bunu, "yenilikgi piyasa ekonomisi" olarak agik- 
lamaktadir. Birisi "serbest" digeri "yenilikgi" olarak adlandinlan her iki sistemin de 'piya- 
sa ekonomisi' oldugu ve aralarindaki farlun, sozu edilen sistemin kendi iginde bigim de- 
gigtirmesi olarak dugunulebilece~i anlagilmaktadir. Tek iligki olmamasina kargin 'temel' 
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olmasl nedeniyle, toplumda 'ekonomik iligkiler'de koklu bir donugum olmadan yeni top- 
lumsal iligkilerden, yani, yeni bir toplumsal yapidan soz etmek tanigilir goriinmektedir. Bu 
durumda, "bilgi toplumu" diye bir toplumun varligi da bu boyutuyla tartiaillr olmaktadir. 

"Enformasyon toplumu" kavraminin, bugun dunyadaki egemen ekonomik sistem bag- 
laminda dugiinulmesi geregi, yeni bir yaklagimln ipuglanni da vermektedir. Piyasa ekono- 
misi olarak adlandinlan bu ekonomik sistem, ozunde paraya donusen her malin uretilme- 
sine-daha gok uretilmesine ancak bunun igin de toplum tarafindan tuketilmesine-daha gok 
tuketilmesine dayalidir. Bu dongu, piyasa ekonomisinin egemen oldugu toplumun "tuketi- 
ci toplum" olarak adlandinlmaslna yo1 aqar. "Tuketici toplum" yaratabilmek, yani toplu- 
mu, sinirlari her gun genigleyen biqimde tuketici yapmak igin bagta reklamlar olmak uze- 
re qegitli pazarlama teknikleriyle, toplum, uretilen uriinun alinmasi gerektigine, onsuz ya- 
ganamayacagina inandirilir ve bir sure sonra bu uriin insani yonlendirir duruma gelir. Bu 
yonlendirme, ayni zamanda, insanin, urettigi uriine, dolayisiyla kendisine yabancilagmasl 
anlamina gelmektedir. 'Enformasyon' metalagtigi oranda insandan uzaklagacak; insan, 
varliginin on koguluna yabancllagacaktir. 

Tartigilir olmasina kargin, "enformasyon toplumu" kavraminin bu kavrami ureten ulke- 
ler tarafindan bu denli yogun olarak ve bilingle kullanllmasi gergegi, toplum ve bireylere, 
artik enformasyon teknolojisi, daha somut olarak bilgisayar olmadan yqanamayacagl an- 
layigini kabul ettirmenin 'slogan'a ve 'deger'e donugmug bir pazarlama teknigini andir- 
maktadir. Toplum ve birey duzeyindeki bu kabul edig, son derece klrli bir uriin igin pazar 
yaratilmig olmasl anlamina gelmektedir. Enformasyon teknolojisine bir kez girildiginde, 
artik, bu teknoloji baglaminda uretilen her yeni uriinu alma zorunlulugu ise pazarin surek- 
liligi demektir. Enformasyon teknolojisinin dunyada soguk savq doneminin sona ermesiy- 
le gerileyen silah sanayinin yerini alabilecek denli zengin bir ticaret alani oldugu/olacag~, 
bugun hemen herkesin kabul ettigi bir gergektir. 

Kugkusuz , butun bunlan enformasyon teknolojisi ya da bilgisayarin gereksiz oldugu 
anlaylgiyla soylememekteyiz. Sadece, aralar~nda Turkiye'nin de yer aldigi gok sayida ul- 
kenin bu teknolojinin tuketicisi degil ureticisi olmasi, bunun igin ise bu teknolojiyi once- 
leyen gereklilikleri yerine getirmeleri zorunluluguna dikkat qekmek istiyoruz. Soylenenler- 
den teknoloji kargitl bir tutuma sahip oldugumuz gikmlmarnalidir. Ancak teknolojinin egi- 
tim, bilim, yonetim bqta olmak uzere bir gok alt yapisal unsurun uyumlu butunlugiinde ya- 
ratilabilecegi ve kullanilabilece$jini, saglikli olanln da bu oldugunu savunmaktayiz. 

Burada, enformasyon gagma yeni girildigi, enformasyon toplumu'nun henuz olgunlag- 
madigi itirazi yapdabilir. Ancak, bu itirazi yapanlarin 'enformasyon gagi'nin olgun done- 
minde gu anki egitsizliklerin geri kalmig ve geliamekte olan ulkeler lehine kapanmasini ola- 
nakli kllacak ko~ullann ortaya ~ikabileceginin somut iaaretlerini gostermek durumunda ol- 
duklan agikt~r. Boylesine derin bir egitsizligin ~ ikara  dayali uluslararasi iligkiler agi iginde 
hangi kokten degigimle, nasil giderilebileceginin yaniti verilmeden bu igaretleri gostermek 
zor goriinmektedir. 
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3. Sonuq ve 0neriler 
Kuramsal nitelikteki bu qallgmamlz gergevesinde gu sonuqlar slralanabilir: 
1. ~ngilizce "information society" kavramlnln kaqhgl  olarak Turkqe'de 'enformasyon 

toplumu' kavraml kullanllmalldlr. "Bilgi toplumu" kavramlnl kullanmak terminolo- 
jik olarak yanlig olacaktlr. 

2. "Bilgi toplumu" kavram~, ozellikle Turkiye'de yeterince irdelenmeden ve sorgulan- 
madan kul lan~ld~g~ iqin sloganlagtmlmaktad~r. 

3. Literature gore, 'enformasyon toplumu'na kaynakl~k eden temel araq bilgisayar ve 
temel geli~me enformasyonun uretim ve dagitimindaki hlzd~r. Oysa, as11 geligrne 
enformasyonun 'meta' niteligi kazanm~g olmasidlr. 

4. Bilginin, as11 onemine 'enformasyon gagi' olarak adlandlnlan bu qagda ulagtlgl yak- 
laglm~ dogru goriinmemektedir. Bilgi, her sag ve toplumda 'insan'ln varllk kogu- 
lu niteligi ile onemli olmugtur. 

5. Enformasyonun uretim ve dagltlmlndaki ivme ve bilgisayann yaygln olarak kulla- 
n11mas1 bilgili birey ve toplumlar yaratmanln yeter kogulu degildir. Enformasyonun, 
ozellikle toplumsal duzeyde bilgiye donugmesi ekonomi, kultur, egitim, yonetim, 
bilim ortaml, tarihsel gegmig, cografya, demokrasi gibi temel unsurlara bag11 goriin- 
mektedir. 

6. Bir ulkede ve dunyada glda, egitim, saghk, toplumsal guvenlik, konut, ulag~m, 
demokrasi gibi temel sorunlar qozumlenmeden teknolojik bir geligmeyi temel 
alarak yeni bir saga girildigini soylemek gerqek~i bir yaklag~m olmayacaktlr. 

7. Dunyadaki ulkeler aras~nda geligme egitsizligi artarak surmektedir. Dunya nufusunun 
begte dordunu olugturan geri kalrmg ve geligmekte olan ulkeler, henuz temel sorun- 
lannl gozumleyebilmig degillerdir. Bu ulkelerin, sozu edilen sorunlan yakln donem- 
de goziimleyebileceklerine dair bir belirti de goriinmemektdir. 

8. Enformasyonun, en az uretimi kadar ve belki de daha gok, toplumsal tuketim duzeyi 
onem taglmaktadlr. Enformasyonun, dunyada, toplumsal duzeyde tiiketimi sag- 
lanamadig~ siirece 'enformasyon toplumu' kavram~nl kullanmak anlam11 ol- 
mayacaktlr. 

9. Veriler, iqinde bulundu~umuz donemde, dunyada enformasyonun toplumsal duzey- 
de tuketilemedigini gostermektedir. 

10. Dunyada, genelde, yeni bir toplum yapis~na doniigumu saglayacak yeni bir 
ekonomik iligkiler sistemi soz konusu degildir. 

1 1 .  Enformasyonun 'meta' niteligi kazanmas~ insanln bilgiye ve dolaylslyla kendisine 
yabancilagmas~ sorununu yaratabilecektir. 

12. Teknoloji, onu yaratan kogullarla birlikte ele allnmasl ve dugunulmesi gereken kul- 
tiir alanidlr. 



Dunyada teknolojik degigim sureci kendi dogal yapisina uygun olarak yqanmaktadlr. 
Egitim, bilim, politika, ekonomi vb. kultur alanlarlnin birlikteliginde ortaya qikan tek- 
nolojiyi toplumsal degigimin temel belirleyicisi kilmak dogru bir bakig aqisi gibi goriin- 
memektedir. Bu durumda, dunyada teknolojiyi neden sadece bazi toplumlann uretebil- 
digini aqiklamak guqlegecektir. 

Kanlmlzca, 'enformasyon toplumu' kavram~, enformasyonun toplumsal duzeyde ve bir 
insan hakki olarak tuketildigi gerqegini ifade etmelidir. 'Bilgi toplumu' kavramin~n ise, bir 
insan hakki olarak elde edilen enformasyonun, bireyin yaaaml aqiklama ve geligtirmede 
kullanabilecek nitelige donugturdu~u ve bunun toplumsal duzeyde gerqeklegtirildigi 
yapiyi anlatmasi uygun olacaktir. Enformasyonun bir ticari ma1 niteligi kazanmasi ya da 
sinirli akademik ~evreler tarafindan yapilan ve o ulkenin enformasyon uretim duzeyini 
gosterdigi kabul edilen SCI (Science Citation 1ndex)'de ulke siralamaslnln "bilgi toplumu" 
kavramina dayanak yapilmasi gerqekqi bir yaklagim gibi goriinmemektedir. Bunlar bilgi- 
toplum iligkisinin niteligini ortaya koyan olqutler degildir. Oysa, bu iligki geligme ve degig- 
menin baglica koguludur. 

so nu^ olarak, daha tartigilacak qok yani olmasina kargin, bu makale qerqevesinde, on- 
celikle, bilgi, enformasyon, bilgi toplumu kavramlannin bilimsel duzeyde irdelenmesi ve 
qozumlenmesi, daha sonra da iqinde yapadigirmz gerqeklige yine bilimsel baklg aqisiyla ve 
~ o k  boyutlu bakma onerisi sunulabilir. Aynca, Turk toplumunun ya da Turkiye'nin duru- 
munun,"bilgi toplumu" kavramina iligkin olarak bu makalede dile getirilen yaklqimla ir- 
delenmesi yararli olacaktir. 

Olmasini istedigimiz bir toplumsal yap1 ya da qa21 v a n g ,  yaglyormuguz gibi gormek 
ve gostermek, bu yapiyi ve qagi yaratmanin baglica engelidir. Dogru sorular sormak ve 
sorulan dogru sormak gerekmektedir. Geligme bu sorularda sakli goriinmektedir. 
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