
Sanziyi sonrasu toblum (Post 'Industrial Soetety) . giiniimme en 
slk t m g l a n  konular. arasulda bulunmaktadrr, fleteim teknoloji- 
sinde gbdlen geligmeler bu konuyu siirekU giindemde canh tut- ' 

inaktadn. Ge~migin bilgi ve tecriibeleri ijlzerine iqm edilen yeni 
' 

ileteim teknolojileri. bugiin nitelik ve nicelik balarmndan biiyiik 
(il~iide degiSme ve geligmeler gostennigtir. & e w e  iletigim tekno- 
lojilerinde g6riilen hlzli gelismeler; toplumlann yapisnu halen 
olumlu ve olumsu$ yande etkilemektedir. Bu bakundan sanayi ' 

, sonrasi eriformasyon toplumu, bqgisayar teknolojisine dayah ge- 
lemelerle ilgilidir. Bu geli*elerle ilgili olarak dormasyon toplu- 
mu, bir toplum sonrasi agama olarak d~erlendhihnektedir. Ha- 
m e l w  [Kaplan 199 l: 14)'i;n belirttigi iizere, 'ashda enformasyon 
toplumunu, ge~migtefi tiimiiyle farkli bir d6niigiimtin yam* 
bir toplum olarak degil. Onceld tarihsel evrelerin m a n t W  b&- 
mlndan bir devami wklinde nitelendinnek miimk4ndiir. Sanayi 
alanmdaki ilk geliweler o giiniin tqplumunda nasll bir etki uyan- 
dwdlysa, iletem telcno1o)ilerlndeki gelQmelerinde bu giin ayru et' 
kiyi uyandud* ifade edihektedir. 

&.I Ceqeve i~tndc 'giiniimiiziin ban so@ bilimcileri tophn 
analizlerine evrimci bir bakqi getirmektedir. Bu evrlmci bakqi. top- 
lumsal degeme siirecinde toplumlann bir a m a d a n  6te4 agama- 

(*I Hacettepe Oniversitesi, Edebtyat Faktlltesi, Sosyoloji BOlIlmtl 6grrtim G6- 
revlist. 
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ya ge~iglerindeki nedensellik ilQkisinde. en ~ o k  teknolojh f&6- 
riin insan y a m  kolaylagtvd@ yolundaki Bnernini ortaya koy- 
maktadu. Toplumsal degiSme siir'ecinde tek faktBrlii a~lk1amal.a- 
nn realitell yvs~tmada yeterli oImad@ sosyal billmciler , 

tarafmdan & slk wrgulanmaslna r e e n  giiniimiiziin geligen 
teknolajilehn toplumsal yapiyr biiyiik Blciide degQiklge ujpatb- 
gi a ~ &  olarak gBriilmektedir. BQle bir gbrihliim teknolojik yedik- 
lerin t o p l d a n  daha ~ o k  etkiledigi ve degigtlrdfgi gqriigiinii kw- 
vetlendinnektedir. Ciinkii. giiniimiizde teknolojik yenillk, 
gemgin tesadiiflqrine b a a  kalarak degil, sistematik a ~ t u m a l a r -  
sonuunda iiremeye baglanrmgtu-. 'Bilimin uygulaAya y6nelik 
bitimi olan teknoloji iiretme. bihcli ve sistemli bir cabayr gerek- 
tirmektedir (Parayil 199 1 : 290-292). Ksaca giiniimiiz teknolojisi 
bilirne daYa&drr. Bilimin Bncelik ve iistelllgi giderek artakta*. Bfl- 
giye sahip olmakh toplumsal s o m h  ~6ziimlenmesinin miim- 
k i n  olduguna tnatlllmaktab. Bu anlamda sanayi sonrasi top- 
lum, bilimSel bilgi temeline dayall bir toplum olarak degerlen- 
dirilmektedir. 

Aslmda bilgi ve bflgelik O z e W  yadmq dligiince1i-i M.O. 400- 
300 ydlan arasinda yagayan Yunan Filomflannda gBrmek miim- 
@ndiir. Ancak Filozof Francis Bacon'm 16. yiiqdm baghmda 
s6yledlgi "bilgi kuwettir" stkiiniin insanoglunun bugiin uzaya aci- 
lan teknik baganlanyla iyice ortaya ~dct@ gdriilmektedir (Yrldmm 
4985: 121. 19. Yiizyllda AComte'un pmitMane verdigi (Snem a~ lk-  
tu-. Cagdag sosyologlardan T.Parsons ve A.Etzionirnin, bilgi ve si- 
bemetigin t op lub  uyarlanma~i konusunda 6nemli aG&lar&an 
mevcuttur. Parsons, toplumu sosyal bir sistem olmarak kabul 
edip, sibernetik anlayle i@nde apklamaktadu. Bu'diigiincesinfn ' 

temelinde blrey g6ziikmekte ise de aslmda bilgi ve enerJi varb. 
Bilgi,,,siirekfi enerji aktaran bir siirq olarak degerlendirilmektedir. 
Bilgi ve eneqii, toplumdaki degerler ve Wullar arasmdaki ili@dye 
denk di i~ektedi r  (Ritzer 1983: 4 W 5 4 ) .  Dolaylsiyla Parsons'cia 
sosyal sisternler, sibernetik sistemin igleyigine g6re diizenlenmek-' 
tedir. - 



- 
Etzioni'de Parsons'da oldugu giM toplurn& de-ede bilgiyi 

bir g i i ~  olaqk gOrmeMe ve toplumu sibemetik sistemin eleyigine 
bemetmekttedir. 0na gOre. toplumda var01an'enerJl k u l h n h  hale 
getirilmelidir. Enerjulin kull- hale geUrihnesi icfn bilgiye &ti- 
yaC w d u .  Ciinkii enerji formunda bil@ dinamtk blr te&el olugtu- 
rur: Bu bilimsel bilgidir. Bilimsel bilgi sosyal bilime iligkin bilgiyi 
iqerdigi gibi teknoloji bilglsinin iirelllrhcsini de saglayacaktr. Bu 
anlamda bilimsel bilgi, toplumda h e w  'ategleyen 'aktif bir yap1 
sergiler, dolapslyla toplumsal' dtiniigmelere yo1 aCar ve toplum 
iizerinde bir g i i ~  kaynagi olu$turur. Bu gi i~ ,  ylinetimde de kendini 
gdterebilir. Bilginin kull- ile daha kolay uyum saglayan bir 
toplum meydka gelebilir. Bu nedenle Ak& ~ o ~ l u m l  olarak illtele- 
digi toplum tipinde bilgiye sahip bireylerin 6nemli rol oynayacagm 
vurgular. /0na gOre toplumsal yasalar. yallllzca aktif toplumda ya- 
gayan akttirler (bireyler) taraf~ndan degiStirilebilir. Bu anlamda bi- 
reyler yarat!cidu. lhtiyaclanm kargilamak dogrultusunda toplumu 
diledikleri ytinde gekillendirirler. Bunun j~ in  aktOriin bilgili ve bi- 
lQl i  olrnasi, belirgin bir jra da bir kac hedeflnin bulunmasi ve 
toplumsal diizini degetirmeye ytinelik g i i ~  birikimine sahip olrna- 
si gerekir. Bu, aktif bireydir . Ancak Etzioni. aMif bireyin, istecligini 
diledigi bi~imde yapan birey anlamma gelmedigini vurgular. Faali- 
yetleri belirli lilciide l u s l t l a ~ t i r .  Bu durqmda aktif bireyin lasl 

(1) Etzioni, a r t  toplum tipi belirlemektedir. Burdar: 1. Pasif Toplum, 2. Y6- 
netflen Toplum, 3. ~tirilklenen Toplum, 4. Aktif Toplum'dur. Bu toplum tipler- 
nide degigmenin dtnamigini saglayan unsurlar, kontrol ve fikirbwdir. Etzio- 
ni (1970: 93-94)'in belirttiBne g61-e, Pasif Toplum ilkel toprum tipidir. WgOk 
dereceli kontrol @cti apkca g6z Carpar. Flkirbirligi yay@ ve statiktir ve top- 
l u d a  ilkirbfrligi olugturma kapasitesi dtigtikttir. Y6nefflen toplum, totallter 
toplum tipidir. Ytiksek deffceli kontrol ve dilgtik dereceli flkirbir!gi flc karekte- 
rize edilir. FlldrbirliB olugturma mekanizmalan yetersizdir. Smklenen top- 
lum (alunt~ya k a p h  toplum) kapltalist demokrasikre yakmdu. Hare*, 
sosyai kontrolti etkisizdir. Bunun nedeni, toplumun ybnetirn ve ekonomfk @- 
ciLnQ elinde bulunduran alt gruplar, toplumu y6nlendirmektedir. Aktif Top- 
lumda ise hem fikirbirligt hem de kontrol derecesi flksektir. Bu toplum tipin- 
de kontrol ve iW&irltgr olugturma mekanhnah yaygmdu. Bu yiizden 
kontrol arnac~yla normatif ve zorlaym gilq kulIanma yoluna &Idihmine gerek 
yoktur. Aktif tnplum en flksek derecede kendini d6ntigtiime yetisine sahiptfr. 
Bu d6niigbmeyi saijlayan unsur bilimsel bflgidir. (Daha pynnth bflgi,@h 
bkz. ~ ~ t z i o n i .  (1970: 69-98). 
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amaci. her zaman ahlica davmpnak ohah&. Bu da bireyin sii- ' 

rekli bflgi kazanrnasm gefektinnektedir (Polomo 1979: 232-234). 
Ci3riildiigii &re Etzioni'de aktif toplum. billmsel sahip 
olan ve onu kullanmasq b%n bir toplum bicimi olarak nitelendi- 

' I  iilmektedir. 

Etzioni modern sonrasi toplumu, bilgi ve onun saglad@ enerji- 
nin iistelllgind gdre "aMif y6nelimli" ya da kzsaca "aktif toplum" 
olarak isimlendlrmektedir. ~ & n s  ve Etztoni, bilgi ve bilginin uy- 
gularnaya ybnelik bi~imi o l p  feknolojinin toplumsal yapda bnem- . 
li dtiniigiimlere neden olabilecegini fark e-lerdir. Bu toplumsal 

. dt)nii$melerde bireyin sahip oldugu bilgi ve enerjiyi ttici bk g w  
olarak g6rmiiglerdir. 

lletigim alanrnda 1960'lardan itibasen gbriilen yeni teknolojik 
geli~meler (bunlar. haberlesme uydulan ve bilgisayar) ulusal dii- 
zeyde olddgu kadar uluslararasi alanda da toplumlan etW1emekte ' 

onlan birbfrine benzer Ve yakm hlrnaktadlr. Bu diiMnceden yola 
~ l k a n  ve teknolbjinin mucizeler yaratbgma inanan bazi bilim 
adamlan toplumsal deg&me siirecinde toplumlann ge~ixmelcte ol- 
duklan bu agamaya degigik isimler verm&lerdir. 6 m e i n  Etzfoni, 
aktif toplum, McLuhan elebbnik cag, Daniel Bell sanayi somas 
toplum, Zbigniew Ehzezinski teknetronik Peter ~ r u c k r  bfl@ 
toplumu, Paul Halrnos hizmet w l f i  toplumu ve AMn Toffler ii~iin- 
'cii dalgtk deyhnlerini kullanrmqlardlr [Frankel 1991: 16). Bu farkh 
k u l l e  blze anlatrnakta oldugu, toplumlann t a r n a l  aqa- 
madan, sanayiye. oradan da sanayi sqnrasi' topluma dogru gittlgi- 
dir. 

i le t~im teknolojilerinin yanslrnasi olatalr toplumsal yap& g&- - 
riilen degigmeler, sosyd bflimlerle u l j raw baa bilim a d a b  . 
dikkatini $ e m  ve bu teknolojilerin yaratt@r toplumsal boyut 
ara@urlmaya ve inceleheye ba~ l amq tn .  Bu a ~ t m a  ve incele- 
meler hen& iok yeni olup bFer paradigma nitellgindedir. Alemdar 
ve Kaya ( 1983: 5)'nm belirttiklerine gtire. ileti~im alamdaki para- 
digmalar ile sosyal bilimlerin her birinin paradigmalan gismda 

(2) Teknetmnit C g :  Teknolojinin ve teknokratlann BOE sahibi oldugcl bir 
olarak tanlmlanmaktadlr. ' 



kolay ve dogrudan b@antdar kurmak miimkiin oldugundain, ile- 
t4im, sosyal bilimlerin her biri i-de ayn ayn inceleme alatu,bu- 
labflmektedir. Bu nedenle sosyal bilimlerin paradigmahmyla kitle 
ilet&imin pafadgmalan birbirleriyle 6rtiirgiir niteliktedir. , 

iletQlm teknolojisinde g6riilen bu ,hlzh ge-eler W d a  iire- ' 

tilen paradigmahr, iki farkli yaklasm olqturmaktadn. Bunlar- 
dan birincisi, fletisim teholojisinin g e t w  olumlu y6nleri dikka- 
te aid@ ve' teknolojik gelismelerin insanlam mutlulugunu 
artt lrdim fleri siirdiigii icin libeal g6riiq. ikinci ise, yine ilet- 

. tekndojflerinin yeni bir toplumsal awmayl getirmedfgini aksine, 
bu durumun serbest piyasa sisterninin teknolojik boyutta gelive- 
sinin bir uzantlsi oldugu tezini iddia ettigi i ~ i n  radikal g6riig ola- 
rak degerlendirilmektedir. Bu incelemede, hberal diisiince gelene- 
gi icinde D.Bell ve A.TofflerVi radikal g6riig imde  yer alanlan ise 
gene1 bir CeKeve iande ele alacaw. 

LIBERAL GOR& 
DQniel Bell ve Sanayi Sonras~ Toplmu 

~ a & e l  Bell (1973:44I1e g6re toplumlar belirli bir geliqme izleye- 
rek sanayl toplumundan sanayi sonrasi topluma gecmektedir. Bu 
gecigi saglayan, bilginin niteliginde meydana gelen degigmeler 
oluqturmaktadlr. Bilimin niteliDnde meydtqxi gelen deg&meler. 
bilimdeki ilerleme ve biiyiimenin yarusrra baglantdanmn pgalma- 
si, yeni entellektiiel teknolojilerin ortqya ~ ~ k m a s i  ara$uma ve ge- 
l&tirmeye aytllan fonlann aracllgi ile sistematik ara$tmnakmn 
doguqu ve artqi sonucunda kurarnsal bflginin artarak sistemli bir 
gekilde organize 'edilmesinden ibarettir. Bilgiyi teorisinin baqma 
koyan Bell, bflginin depolanmasi, Nlenmesi, iletilrnesi ve d@tmu 
konulanm ele alrnaktadlr. Bu konuda yeni fletiqlrn teknolojilerinin 
ve telekomiinikasyonla i~ icegeeen bilglsayar sistemlerinin 6 n e d  
rol oynadigindan s& etrnektedir. 

Bu a~iklamalardan yola pkarak Bell ( 1973: 126- 1291 toplumla- 
nn,iic -aSamadan gecti@ni, bu a ~ a l a n n  suasyla sibnayi Bncesi 

h 
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toplum, sanayi toplumu ve sanayi sanrasi toplum oldu&unu be- 
lirtmektedir. . ) ,  

1 .  &zag! h e s t  Toplum. Dogayla &ice bir yssam ,& konusu- 
dur. G@im kaynakkmm biiyiik bir b6111mtmii t a d ,  madencilik 
vi: ormancdik gibi zor ~alsqma $artlamp gerektirdi@ alanlar olug- 
' turmaktadu. Sanayi hcesi taplumda, coi?;ratf gartlar, y a v  be- 
lirleyicf lizellikleri araslnda bulunmaktadn. Bu Qartlar altmda ha- 

- yat rasbantdarla doludur. Bu toplumun tnsanlan dogayla 
miicadele @lnde olduklanndan verimllllk diigmekte. ekonomi. do- ; 
gad& deg4melere ve diinya ekonomisindeki hamrnadde fiyatlan- 
run inQ+pkqlanna baglrnli kalmaktadr. Toplurnsal y a w ,  gene 
aile tipiyle varllgrru siirdiixmektedir, 

\ 

2. S m i  Toplmu: Ma1 iireten birl toplumdur. Diinya akalci ve 
teknlk bir bi~im aldgqdan, ma1 hreten makinalan linemli bir hale 
gelmekte ve zarnan kavrami' 4 yasanunda 6nemli bir unsur (deger) 
olmaktadu. BGylece sanayi 6ncesi toplumdaki kas giicii yerM 
enerjiye buakrnakta. makinalagma sonucunda verim artmaktadu. 
Gwrnisin zanaatkatlanndan farkh olarak bir taqftan makin*- 
ma. diger taraftan i ~ l e m  organizasyonu @i ile niiihendis arasln- 
da mesleki farkltlamayl dogurmaktadr. U n n a n l a g ~  ve dilzen- 
lenmig bir toplum yaplsi ortaya gkmakta, hlyerwi ve biirokrasi 
yogun olarak y a m k t a d i r .  Bire!yin <degil sahip olunzin rollerin 
6nemli oldugu bu toplumda, iirettmin d o n u  ve optimi- 
zasyonu he& aluunakta dolayslyla temel birim birey olmaktadu. 

I - 
3. S~nayi Smast Toplum' Bu bir hianet toplu'mudur. Bu ba- 

lumdan ddga fle il4kilerden ~ o k  bireylerarasi iligkiler &n planda 
tutulmaktadu. Bu toplum tipinde ne kas. nede enerji Bnemlidir. 
6nemli olan enfdrmasyondur. Sanayi toplumunda m a h  iiretimi 
ve ~oklugu bir 6l~iit olarak kullandrken knayi som+sl toplumla 
&&elk hizmet sektdriine verilmektedir. Temel birlm b i q  degil 
topluluktur. Ortak ' bir toplumsal karara varmak (consensus) 
6nerh twmaktadu. Bu nedenIe k a t b a ,  toplumun var olug kogu- 
lu saylhnaktadu. Cii- ~ o k  saylda grup. bircjok gey istepleye 
baglmqtu. Sanayi toplumunda ~rmayeye sahfp olanla igCi ara- 
smda olan milcadele, sana'yk sonrasl toplumda organize blrimler. 



y m  toplum geneiindeki ha1.k ve profesyoneller a r a s d a  olmakta- 
dir. 

i 

Kaynak: Bell 1973: 359. 

Bu aclklamalara g6re. saflayi sonrasi toplum, bilgiye dayah bir 
hizrnet toplumudur. Fikirbirugi, uzlapak ve kararlaka katllun 
t i n e d  bir fonksiyon olarak gdriilmektedir. Nitekim Etzionl'de ak- 
tif toplumda yiiksek fikir bir-den ve flksek derecedeki kontrol- 
den sOz etmektedir. Bwlece bWyci anlaye karar alma ve fMr bir, 
lgi k11. ParSons ve Etzi~ni'de benzeyen y6nler olarak g6riikek- 
tedir. 

Tablo 1: Sanayi once& Sanayi vc Sanayi Sonras~ ~o~lumlarda ~aba-a 
kalagma ve GOC 

Sonrasl Toplum 

BILC~ 

Oniversite 
Araglmna Kurumu 

Bilim adamlan . 
A=*- 

$ekn&-~olitlk 
gilciln dengesi 
tmtiyazlar ve 

haklar 

-yi 
Toplumu 

.WNE 

Ticarethane 

Ig adamlan , 

Politika 
kerinde 

dolayh etki 

KAYNAKLAR 

Sosyal 
Mwki . 

Bqat  
nbleri 

Giicii 
Kullanma 
Yollan 

way! 
oncest Toplum 

TOPRAK 

~iftcilik 
BiLytik Ctftciltk 

(genig ekim alani) 

Arazi sahipleri 
Ordu 

D o e d a n  Kaspcane 
dayall kontrol 

Dayand@ 
Smf 

Elde 
Etrne 

~ i i l k i k t  
Aakeri Giic 

Miras, Ordular 
tamfindan el 

ko~ma 

MOUayet 
Politik. 

Organbasyon 
Teknik Beceri 

Miras. Himaye ' 

~ d t i m  

I 

Teknik Becerl 
Polittk 

Organizasyon 
, 

E@tim, Hareket- 
lilik (Sosyal) 

Atama ve Seqim 
'L 



Daniel Bell (1973: 359). sanayi 6ncesi t a r h  toplumu sanayi 
toplumu ve sanayi sonrasi toplumu tabakalagma ve g* bakmm- 
dan da k ~ l l a g t d m a k t a d r .  Tablo l'e gdre toplumlann bu ii~li i  
geliqiminde k u l l d n  kaynaklar bakmmdan topraktan makinaya 
ve oradan bilgiye ulag~lmgtr. Sosyal mevki (statii) olarak smsiyla 
~ifl~il ik.  ticarethane ve iiniversite yer a h g t x  Bell, bagat tiplerin 
sanayi 6ncesi toplumda arazi sahipleri ve ordu, sanayi toplumun- 
da Q adamlan, sanayi sonrasi toplumda ise billm adamlann ve 
aragtrtmacrlann oldugunu bellrtmektedir. Giicii kullanma yollan. 
sanayi dncesi toplumda dogrudan kas giiciine dayah iken, sa-nayi 
toplumunda politika iizerine dolayh bir umurun varllgi ve sanayi 
sonrasi toplumda teknik ve politik giiciin dengeli bir gekilde kulla- * 
nun1 dn planda olmaktadr. 

Bu tablo dikkatlice incelendiginde, toplumlann tarihsel gelQme 
siireci i~inde sanayi 6nce;i toplumdan sanayi toplumuna buradan 
ganayi sonrasi topluma dogru hep iyi ydnde evrirnci bir gelQme 
~izgisi izledikleri gdriilmekte ve sanayi sonrasi toplumun en gel&- 

. m@ ileri bir toplum oldugu sonucuna vanlmaktadtr. Ancak Bell, 
bu toplum tipinin ekokomi ve siyasetinfn ne olacagi konusuna bit 
aciklarna getirmemektedir. 

ALW TOFFLER VE iicO~cij DALCA TOPLUMU 

~ofllei'da Bell gibi iyimser bir yaklagunla: yeni geliwri ileteim 
teknolojileri karqsmda sanayi toplumunun @ok daha iistiinde 
devrim sayllabilecek bir toplum dgamasma gelindigini "hiincii 
Dalga" adh kitabinda ifade ettnektedir. Toffler (1983:27)'a gdre 
10.000 yll 6nce tanmni bulunrnasxyla baglayan I. dalganm ya da 
sanayi devrimi ile ba~layan 11. dalgaxun getirdigi degbilder kadar 
dnernli olan giiniimiiziin toplumu. 111. dolga adnu verdigtmiz top- 
lum agamasimn eqignide bulunrnaktadn. Toffler'da degindigimiz 
bu toplum awmalan neleri kapsamaktadli) Bu soruya "tophmsal 
ddgalann" incelenmesi adlni verdigi yakla~lmla cwap veren Toff- 
ler ( 198 1 :28- 196). toplbmu, birbirini izleyen degeik dalgalar tpk- 
linde kabul eder ve her dalgamn agagida deginildigi S e r e  bizi ne- 
reye gdtiirdiigiinii araStr&aya ~alqir .  



B k i  EWgu Topfurnu: Tanm toplumlari olarak bu d6nem 
~.C).8000 ylllamda baglaylp 1650-1 750 yrllanna kadar yerytizii- 
ne tek bwlna egemen olmugtur. Bu d6nemde insanlann ~ o g u  g6- 
~ e b e  topluluklar habde yaqw avlanma, meyva toplama ve hay- 
v~~ gqinirlerdi. Tanm dehmi bundan 10.000 yll 6nce 
yeryiiziine yavaq yavw yaydmaya baglaylp. kdyleri, ekili alanlari 

, etkileyerek yeni bir yagam bi~imini ortaya ~~karrmgtrr. Bu d6nem 
17.Yiizyllm sonunda heniiz h l z n  kaybdme~ t i r .  Ancak bu&n 
birinci dalga, hemen hepen duruhug bulunmaktadlr. Bugiin ta- 
m n  ulagamadi@ bir-iki toplulugun kalrmg oldugu bilinse bile. 
bu biiyiik de@@kUkler dalgasi. art& giiciinii yit- durumdadn-. 
-. 

kind Dalga*Toplumu? Bu bir sanayi toplumuciur. 17.yiizydm 
sonundan itibaren sanayilegme alamnda g6riilen gelemeler, iilke- 
den iilkeye. luta'dan hta'ya ~ o k  daha ~ a b u k  yayhqtn-. Bu d6- 
nemde bir, ~ o k  tanm iilkesi. hela ~el ik iiretme tesisleri, otomobil 
fabrikalan, dokuma fabrikalan ve,demiryollari tes* e.tmiStir. Bun- 
lar, Mnci dalga uygarllgmm klasfk sanayi~ko1landlr:Basit diizey- 
de elektro-me- ilkelere dayamnaktadn-. bzellikleri arasmda 
uzun siireli iiretim. fazla ustallk istemeyen igCilik, aym &in t e r n  
tekrar yapllrnam. standartla~tmhwj mallann iiretimi ve ~ o k  mer- 
kezli bir denetim mekanizmasi bulunrnaktadr. Bugiin. endiistri- 
legnenin etkisi devam etmekle birlikte 1950'lerden bu yana ileri 

- endiistri iilkelerinde yok obnaya dogru gittigi daha ~ o k  belli ol- 
maktaa.  Bu nedenle ikinci dalga, giiciinii yitinnernig ancak bir- 
~ o l t  sosyal ekonomik ve siyasal sorunlarla baq edemez bir hale gel- 
mQtir. , 

0ciincii Dcdga Toplumu: ~i/ylldan daha p k  lusa bir sDrtde ta- 
mamlanmasi das1Ilgi yiiksek g6zUkmekte o l ~  bu danem, bir ta- 
r&an teknolojik. dger taraftan anti-endiistriyeldir. 11. Diinya Sa- 
vagmdan SONW 1&15 yll i~ipde smyilegme dalgasi en yiiksek 
noktaya ula$t@r sxada diinyada heqeyi dwtiren. ancak ne ol- 
dugu heniiz iyice ana~darnayan bir ii~tincii dalga siirecinin bag' ; 
land@ ifade edilmektedir. Ociincii dalga bilimsel temeli olan bir 
enerfi &sisternine dayanan yeni bir d(memdir. Bilgisayar ile teleko- 
munikasyonun ici~e ge~tigi bir d6nemdir. Bankalar, magazalar, 
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devlet daireleri. komqu evler ve igyeri ile bagant& bu bilgisayarla- 
nn, y a h  firetimden parakende satiw kadar ki, ig hayatm degil, 
a$m zarnanda &in niteligini hatta aile,yapsm deatirecegi diiqii- 
niilmektedir, 

fkinci dalga toplumun sorulam ~ 6 z m m  y6nelik yeni bir ya- 
qam tanuu birlikte getiren ii~iincii dalga. "~egitli ve yenilebilen 
enerji kaynaklanna, eski fabrika diizenini tag d*i brakan iiretim 
ydntemlefine yeni bir aile tlpine "elektronik k@k" diyebilecegimiz 

' yeni bur kunima ve gelecegin (eskisinden biisbiittin farkli) okul ve 
kuruluglanna dayali" bir toplumsal agarnadir. Bu yeni uygarhk 
ddnemi kendine &gii yeni da& kahplan getirerek, Warn 
"standartlagmadan, senkronizasyondan. merkezcilikten, enerji, 
para ve iktidann tek merkezde .toplanmasmdan" uzaklagtumakta- 
dlr. Bunun yam sxa d~iincii dalganm biirokrasiyi yok edecegi, 
devletin roliinii belli bir s-da tutacagi. yan ~ z e r k  ekonomilerin 
olugmasm saglayaca@ demokratik devletlerin kurulmaslna imkan 
verecegi, keddine dzgii bir mentaliteye- dayanan savag bi~im@i 
olugturacagi. iiretici ile tiiketici arasmdaki tarihsel kopuklugu gi- 
derecek gekilde ikisini birlqtii-en bir ekonomik y a p m  olugmasi- 
na dnciiliik edecegi vurgulanmaktadlr, Bdylece ilCiincii 'dalga h- 
sanhga tarihin ilk ve gerCekten insancd diyebilecegimiz bir 
uygarllgm yaganmasm olanakll lulacaktlr. (Tomer 198 1 :29) Bii: 
tiin bu a~lklamalar, Toffler'm gelecegin toplumuna ne derece iyim- 
ser bWgmm agk bir karutlni oluqturmaktadx. Ozellikle sorunlar 
i~inde bogulan ikinci dalga toplumunun @irulmaz sanucu gibi 
gdziiken ii~iincii dalga, insanlara sanki bu so-dan aruunrg 
bir yagam bi~imi sunrnaktadir. Bell'de oldugu gibi bu iyiser evrim- 
ci bahgm bir yansunasi olarak degerlendirilebilir. Ciinkii Myle bir 
toplum anlayl~~ni degtiren radikal grup, bu olguya ~ o k  daha farkh 
bir a@an yaklapa-ktadir. 

T0ffle~'m ii~iincii dalgarw egigindeki toplumda elektronik 
kdgklerin saylsmh\ giderek artacaa gdrnii; evlerin elektronik 
aletlerle donanacagtru ve sanat ve zanaat, besin iiretirni ve diger 
kutiik cap11 iiretimin daha fazla ev ydnelimi o l acam ifade etmek- 
tedir (Frankel: 1991: 47). Bu baglamda, ev tkdgk) ~er~evesinde Ce- 



gitli Q bicimlerinin iiretilmesi, elektronik evler arasl ileteimi sag- 
layacaktu. BBylece Qyeri arka planda kalarak ev z a h  4 tiirii- 
niin geligiminin smanacagl vurgulanmaktadu= Bu anlamda Bell 
ve Toffler, sanayi sonrasl toplumun'ekonomik y a p l s m  m a  
ekonomiye dayah olacaguu savunmaktadular. Ciinkii kompiiterlze 
olmug eve dayah hizmet sonrasl ekonorni ve daha fazh rahata da- 
ya l~  kamu ve &el sektarlerden olu-n karma ekonomi, bu toplu- 
mun 6nemli bir hlligini olugturacak ve kendi kendine yeterli bir 
toplum tipi ortaya qlkacaktu. Asllnda Tomer, bu agarnada siyasal, 
ve toplumsal miicadelenin 6nemsiz olaca@ g6riigiinde degildir. 
Ancak bu hcadelelerle birlikte sanayi sonrasl toplurn: b6lgesel 
cegitlilige daha ~ o k  yer veren ve iizerk hale gelen gruplardan, ~ o k  
uluslu cok arnach girketlerden. yani Mtlesel igsizlik ve durgunluk 
sorununu ~6zebflecek ~ekilde d6nii9tiiriilmii$ olan kamusal ve 
6zel sekt6rlerden o lu~an bir ekonornik yap1 sergileyecektir. (Fran- 
kel. 199 1: 42-50). 

Liberal g6riig. temel felsefesini bireyin 6zgiir olmaslndan al- 
maktadlr. Bu nedenle sanayi'sonras~ toplum icin daha hoggbriilii, 
~ogulcu ve demokratik bir gelecegi fler isiirerek. uluslararas~ bii- 
tiinleqmenin bu teknoloj ik gelemelerle daha fazla saglapabilecegi- 
ni savunmaktadu. Etzioni'de oldugu gibi. bilimsel bilgi temeline 
dayali toplumda sorunlann kolayca ~6ziirnlenebflecegine inanan ,' 

liberaller, teknolojinin olumlu ge l i~e lere  yo1 acacaglna ve yap~sal 
bir d6niigiimiin yaganacaglna inanmaktadular. 

Bu gdriig bir cok farkb yaklagmlardan yola ~lkarak enformas- 
' 

yon toplumunu aclklamaya cahgnqlardu. Bu yaklaglrnlar: evren- 
sel kapitalizm, kapitalist devlet ve emek siireci-ve CSzel kesim iize- 
rindedir. (Masco. Herman 1983: 132). Ancak bu yawlrnlann 
ortak noktas~, kapitalist toplumun temel felsefesi iizerine yogun- 
laqmakta oldugudur. Bu nedenle Piz, aralannda biiyiik bir fark ol- 
mayan bu yaklagunlan gene1 bir degerlendinne icinde incekyece- 

812. 
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Frankfurt Okuluna gOre, aydlnlanma felsefesinden kaynagm 
alan akd, giiniimiizde k a ~ ~ t ~  olan barbarhga dOniigmektedir. Bag- 
langqtan buyana W. hem geleneksel yaplp aragtmp sorugtura- 
cak hem de tecriibe bfrfkimini uygularnaya koyacaktx. Bu anlam-' 
da a k h  bir elegtirel yam birde a w s a l  yam s(lz konusudur. A k h  
bu wkilde iki yWii calwnasuun arnaci insarm bi lgeme ve ken- 

- dine uyumunu artturn*. Bu amaca v m s  rasyonel davran- 
makla miimkiindiir. Rasyonel davrarug ise bir erdemi ifade etmek- 
tedir. Rasyonel davramgm erdemlilik anlap@ ekonomik sistem 
geligtikce ve sermaye sahiplesi kurumlam olugturrnaya bagladlk- 
Ca farkl~ bir nitelige biiriinerek i n s a m  servetini arttumas i~ in  
bagvurdugu bir yo1 olmugtur. -BOylece bir erdem olan rasyonel 
davramg, art.& iiretkenlik verimMik ve k&W olarak degerlendi- 
r i l rne~edir .~ Diger yandan sermaye sahipleri Widan ellerinde tut- 
t u b a  elegtirel aMrn zararli oldugu endeesine kapdarak m s a l  
aMa Oncelik vermeye baglarnylardr. Frankfurt Okulu giiniimiiz 
anlaylgmm, bu felsefi noktaya dayandgnu ileri siirerek. ara~sal  
aMln miihendislik d a h  geligtirdigini ve iiretirni arttx-. bu 
gelignenin ise uygulamaya y8nelik bilimin sayesinde oldugunu 
vurgulamaktadr. BOylece ara~sal  akd, iimniin artlgna ve ig bOlii- 
miiniin gelignesine neden olrnug ve sistemin biitiinliigiinii izleye- I 

bilme imkam teknoratlann eline gecm&tir. Bu iistemde girigirnci- 
nin y e w  teluloratlar ahrken halk, kararlara katllma imk&-nndan 
mahrum bmkhm$tr. Serbest piyasa sistemi bu gekilde iglerligini 
siirdiirmektedir. (Ugur 1986: 87-89). 

Frankfurt Okulu temsflcilerinden olan Adorou (Ugur 1986: 90). 
kite iletigiminin genQ kesimlere yanhg bilin~ agda- ve bu 
ara~lann kitlelerin kendi hayatlan iizerinde bflemedikleri ve de- 
netleyemedikleri bir takun sosyal. siyasal ve ekonomik g*leri 
kontrolleri altlnda tuttugunu, dolaylsyla onlan pasivize ederek 
alabildgine yogun bir iiretim ve tiiketim Wkileri ICine soktugunu 

(9 Max Weber. "Portestan Ahlakl ve ~apithizmin Ruhu" d h  eaerhde aym konuya' 
de@nmekte ve Hlristiyan dininin serbest piyasa sistemtnin gellgmsine ( I d -  

Wk etfiBni belirtmektedir. Hlristiyanhk, p l~gmap tegvik edip, verimllllip arttw- 
rnanln en rasyonel davramg olarak yerlegmesine nedm olmuqtur. @aha aynn- 
t111 bilgi iqin bkz. Max Weber, Protestan Ahlalu ve Kapitakmin Ruhu. 1985). 



belirtmektedir. Bu iIfgkilerin tek boyutlu insarm yaratdmasma 
neden oldugunu vurgulayan Herbert Marcuse (Ugur 1986: 20-67). 
verimlilik anlayqmm insam, akdcllktarl uzaklagtmp, elegtirf gii- 
ciinii yitirrn&e neden oldugunu bebhnekte'dir. Dolaplyla ileri 
sanayi toplumlannda elegtirf gdctiniin yitirilmesi ve telolojik ge- ' 
Mmeler kaqmnda insarm yerle~ik diizene uyum yapmasi kolay- 
lagmakta. bu gekilde toplumun blitiinlegmesi *. , 

Marcuseti g6re bu durumun yapaydu. C G W  t o p z e t i m -  
mekaninnas~ ve ara~1ann.m. insanin &giirliighii yok ederek on- 
Ian  kendilerine yabannlagtunaktadr. Ancak b6yle bir birmekanbma- 
nm ig1eyQinin biliricinde olan bir grup ,annhk (i~i ler)  tadlndan 
tek boyutlulugun ylkdacagma ve gasif toplum anlaylgmdan kurtu- 
lunaca@a in-mah, ( 1986: 32-38). Marcuse'un bu g~riigle- . 
ri hem kararnsar hemde iitopya ~k l fnde  degerlendirilebilinir. 

Herbert 1.~chil1er: Mberal g6riigiin srk slk kullandi& sanayi son- 
rasi enformasyon toplumu deyimine k-i ~llhnaktadu. Bu gUrCigii 
sert bir gekilde elegtiren Schiller (Ugur 1986: 95-96) sorunu. daha 
~ o k  ekonomik ve-siyasal iwkiler cercmsinde ele a h a k a  ve yeni 
iletigim, teknolojilerinin topumda mevcut olan g i i ~  ve balfiml1.k 
iligkilerini pekigtirdigini ileri siirmektedir. Schiller'e g6re enfor- 
masyon toplumu olarak nitelenen olgu, asllnda serbest piyasa sis- 
terninin tiikenmek bilmeyen yeni aray@u- isteginin yaplsd d6nii- 
~iimlere yo1 a~maslndan bagka br gey degildir. ileri sanayi 
iilkelerinde mevcut olan endiistriyel temel Wrine bir de enfor- 
rnasyon boyutunun eklenmig olmasm yeni bir toplumsal agarna- 
yl olugturmadlglna, bu durumun olsa olsa serbest piyasa sisterni- 
nin geligmesinin bir sonucu olduguna dikkat ~ekerek. liberal 
giiriigii elegtinnistir. Yeni iletigim teknolojilerinin toplumda belir- 
gin olarak bir degigimi yagatmakta oldugunu vurgulayan miller, 
ilewim alamnda gazlemlenen gbligmeleri 6nceden b i l w i  bir bi- 

, cimde kararlagtmhmg ~abalann iiriinii olarak degerlendirmekte- 
dir. lleri sanayi iildelerinin i i r e tw oldugu ileti- (enformasyon) 
teknolojileri kaqasmda az gelemig iilkeleri kendilerine bag* lul- 
makta dolaylslyla az geligmig iilkelerde bilgisayarlann ~ o g u  zaman 
alulci olrnayan bfr bi~imde kullanrlmaslna yo1 apaktadxr. Schil- 
ler. hem ulusal hemde uluslararasi baglamda enformasyon tekno- 



lojilerlnin ortaya koydugd 01umsuzluMardan k u r t u w  etMli . 
bfr devlet p~ l i t ikasm uygulanrnasiyla miimkiin olabilecew sa- 
vunmaktadn. 

Aracsalcddc vti yaP~salcllrk aclsmdan konuyu inceleyen blr di- 
her-radikal grup ise Ralph Mfliband ile G.Willfam Damhoffdur. 
Bunlara gllre serbest piyasa sisteminde, semayeyi elinde bulun-' 
duran s d m  kendi amaflanna ulasmasi icin devletf do@ud& 
kullanlmakta (awsalcdlk3, dger taraftan dev1etin bu sennaye si- 
nfii filizeteld dogrudan benetimi giderek azalrnaktadlr. (Masm. 
Herman 1983: 1 14). Bu durum Frankfurt Okulunun belirttgi gibi 
serbest piyasa slsternkin geli~en iletigim teknolojileri tarafmdan 

. giderek diha giiclii hale geldiginin bir w t ~  olarak gdsterIlebllir. 
' Radikal g8rii~ii gene1 olarak degerlendirdigimizde; yeni flet@irn 
teknolojilerinfin geligtirilmesi, yeni bir toplumsal agarnay1 olqutur- 
&amakta, aksine serbest piyasa sisteminin giderek giiclenmesini 

- saglamaktadx. Dolawiyl~ teknolojlnin yarattm toplumsal sorun- 
lann arttigim ileri siimektedirler ve somut bir c&iim 6nerisinde . 
buluninamaktadular. 

I 

H6m liber'al hem de radikal g(5riisiin sanayi sonrasi tqplum 
iizerine somut ~6ziim tmerilerinin b u l u A & m  diMrat ceken 
Boris Frankel (1 99 1 : 5 1-52), eksik ve yeterslz k a I m  noMalan 
g6yle sdamaktadrr. 

2. Kadinlann 6zgiirlegmesinin siyasal ve ekonomik . . sonuclan. 

3. Toplumsal zenginlw yeqiden b6liliigtfirtilmekle kalmalip gii- 
n~milzde ya da gelecekte iicret Memeyen i ~ f l e r  ve onlann 
bakmakla yiikiimlii oldugu wilere uygun bir gelir ya da ba- 
lum sagliyacak kurumsal mekanlzmalar, - 

4. Askeri teknoloji ile iiretimin gelecegi, 

5. Diinya capmda. biitijmlemenfn ya da yerel otaqjinin ulusal 
ve uluslararasi sonuclan. 



Boris Frankel. bu noktalann 'somut olarak a ~ k  01rnarnask-h 
iitopya olarak degerlendirirken bu konuda ileri siirdiigii kendi gd- 
riiglerini' "somut iitopya" bicirninde nitelendirmektedp. Frankel 
(1991: 2B4). sanayi sonrasi toplum i ~ i n  gdriiqlerini iA noktada 
toplamaktadn-. Bunlardan birincisi yeni iletQirn teknolojilerinin 
yarabt@ sanayi sonrasi teriniini benimsemekle birlikte yeni bir 

\ 

toplumsal agamamn ya-ndlgi, gdriiqiinde deudir. fldnci olarak 
kapitalist ve sosyalist sistemlerin. siyasal ve ekonomik ilekiler ve 
y a p d m  belirgin dzelliklerinden dolayl bfr sanayi sonrasi top- 
lum olugumuada birbirlerine yakmlastklan g6riiqiinii taquna- 
maktadir.' Ociincii olarak ekonomileri serbest piyasa sisternine da- 
yanan ileri sinayi iilkelerinde. bilgi temeline dayali sqkinlerin 
egemenliginde smIfsw bir yaphanmbm olacagma inanrnamakta- 

. dir. Ancak mikro-elektronik. genetik miihendMligi, .robot&. yiik- 
sek teknolojiye dayah miihnehislik ve dteki teknolojf geligmelerh 
toplumsal iligkilerde degigiklikler meydana getirebilecegini kabul 
etrnekte ve bunlan yadismanm ileriyi $&remeyen bir tutum olaca- 
mi vurgulamaktadr. 

Enformasyon teknolojilerindeki geligmeler iizerindeki aqklarna- 
lar 6ne1pli bir t a r t ~ m a  konusunu olugturmaktadx. Giiniimiizde 
sanayi sonrasi toplum olgusunun yagandlgi bir gercektir. Bilgisa- 
yar, bu o'iguyla adlandullan toplumun temel aracidr. Bilgisayarh 
iletigim bilginiri iletilmesi ve d6niigiirniinfin hlzldlgm dnernini 
ortaya koymaktadlr. Sanayi sonrasi toplum yalnma elektronik ile- 
tigirn ara~lanndaki geligmeleri degil, bilgi ba&lant&mnm ve ,dfBer 
haber tiirii bilgilerin insam ve kiiltiiriinii etkilemesindeki roliinde , 
icerrnektedir. ~lekkonik araclar aracdlgi ile bilgi agl- yay@- 
Ilk kazanmasi, bilginin kullanlmim evrensel hale get-tir. Bu 
durumcia siyasi karar mekanirmalanna biiyiik g6revler diigmekte- 
dir. Evrensel boyuttaki bu geligmeler bilim adamlamu, sanayi 
sonrasi bir toplum a-masmm yagandgi Uzerinde tartigmalar 
baglatmalanna neden .olmugtur. Sanayi sonrasi toplum i ~ i n  ileri 
siiriilen bu g6riigler. birbirinden farMdlk tagunakla birlikte, gele- 
cegin bilinmezlgi dikkate almlrsa somut 6nerilerin sunulcunadi@ 

(4) Aynntll~ bilgi igin bkz. (Frankel 1991: 264-281). 
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gbriilmektedir. fled sanayi iilkeleri ge~ek ten  yeni iletigim teknolo- 
I jilerinin sundugu imkanlardan yararhmken bir taraftan da degi- 

gik somnlan yasamaktadlr. 

Bu baglamda, sanayl sonrasl toplumun, Uberal g6riigiin ileri , 
siirdiigii gibi yeni b h  toplumsal agarria bQirninde yorurnlamasi ye- 
rine,radikal gdriigiin (Szellikle kankfurt Okulunun belirtw gibi - 

serbest piyasa sisterninin gelben teknolojisinin bir uzantlsl olarak 
degerlendirilmesi, eldeki mevcut bilgilerirnize g6rd gu an daha ge- 
~ e r l i  g6ziikmektedif. 
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