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Öz

Ça¤›m›z›n yeni olgusu bilgi toplumu, bilgi ve bilgi teknolojilerinin üretim
araçlar› aras›na girmesi ile gerçekleflen yeni bir ekonomik, sosyal ve
siyasal evreyi temsil etmektedir. Bu olgu, kapitalist sistem içinde gelifl-
mekte ve yay›lmaktad›r. Hem kapitalist sistemin hem de bilgi toplumu-
nun özellikle geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan sundu¤u f›rsatlar yan›n-
da tafl›d›¤› riskler de bulunmaktad›r. Söz konusu f›rsatlardan yararlan-
mak ve riskleri en aza indirgemek, do¤ru formüle edilmifl bilgi politika-
lar› ile mümkün olabilir. Bununla beraber bilgi politikalar› sadece altyap›
sorunu çerçevesinde de¤erlendirilmemelidir.

Anahtar sözcükler: Bilgi toplumu, Bilgi politikalar›, Kapitalizm.

Abstract

The age of information society represents a new economic, social and
political era where information and information technologies are among
primary instruments of production. Actually the mentioned societal
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characteristics flourish in the capitalist economic system. Both the
capitalist system in itself and information society offer opportunities and
consist challenges especially for developing countries.  In order to get
benefit from opportunities and reduce risks, the information policies
should be formulated rationally. However the information policies
should not be asserted only as a problem of implementing
infrastructure.

Keywords: Information society, Information policies, Capitalism.

Girifl

Ça¤›m›z›n yeni olgusu olan “bilgi toplumu”, asl›nda ekonomik bir dönüflümü
ifade etmektedir. Ekonomik dönüflümü tetikleyen bilgi teknolojileri (bilgisayar
ve iletiflim teknolojileri) ise bilginin bir servet yaratma arac› olarak yükselen
bir de¤er haline gelmesine katk›da bulunmufltur. Bilgi tabanl› ekonomik dönü-
flüm, yayg›n bir ekonomik sistem olan kapitalizm bünyesinde gerçekleflmek-
tedir. Kapitalist sistemin özgül özellikleri ile hareket yasalar›n›n yeni ekono-
mik ve toplumsal yap›n›n flekillenmesinde temel rol oynayaca¤› kuflkusuzdur.
Ne var ki bugüne kadar kapitalist sistemin ortaya ç›k›fl, geliflme ve yay›lma
evrelerinde önemli sosyal sorunlar da yaflanm›flt›r. Buna paralel olarak yeni
toplumsal yap›lanmay› ifade eden bilgi toplumunda da, benzer sosyal sorun-
lar›n yaflanma riski vard›r. Bilgi teknolojilerinin sundu¤u olanaklar, sosyal
sorunlara yönelik çözümlerin üretilmesi ve risklerin azalt›lmas› ba¤lam›nda
önemli f›rsatlar olarak de¤erlendirilebilir.

An›lan teknolojilerin yüksek performansl› olmas› ve ba¤lanabilirli¤i sa¤la-
mas› önemli faktörler olmakla beraber eriflim eflitli¤inin gözetilmesi, eriflim bil-
gi ve becerilerinin kazand›r›lmas› ve insanlar›n yaflam kalitesini yükseltecek,
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onlar›n gereksinimlerine yan›t verebilecek içerik, kapsam ve düzeyde bilginin
sunulmas›, üzerinde önemle durulmas› gereken konulard›r. Bunun yan›nda
bilginin elde edilebilir k›l›nmas›, da¤›t›m› ile ifllenmesini gerçeklefltiren her
türlü sistem ve kanal›n ifllevsel hale getirilmesi gerekmektedir.

O nedenle bilgi toplumu olgusunu, yaln›z üretimde verimlili¤i art›rma ve
altyap› oluflturma çerçevesinde ele almak, yeterli bir kavray›fl olmayacakt›r.
Dolay›s›yla bilgi politikalar› olufltururken bireylere yeni toplumsal yap›n›n
öngördü¤ü nitelilikleri kazand›racak konulara da yer verilmesi gerekmektedir.

Bu ba¤lamda yaz›da, kapitalizmin ortaya ç›kt›¤› koflullara yer verilerek
sistemin özgül özellikleri ve hareket yasalar› aç›klanm›fl, bilgi toplumuna dö-
nüflümün bu sistem temelinde geliflti¤i varsay›m›yla bilgi toplumu ve kapita-
list sistem iliflkisi kurulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bunun yan›s›ra kapitalist sistemin
toplumsal aç›dan bar›nd›rd›¤› olumsuzluklar›n bilgi toplumuna tafl›nmamas›
için, oluflturulacak bilgi politikalar›nda yer verilmesi gereken konulara dikkat
çekilmek istenmifltir.

Kapitalizmin Ortaya Ç›k›fl›

Ekonomik bir sistem olan kapitalizmin özgül özelliklerini anlamak aç›s›ndan
onun hangi tarihsel koflullarda ortaya ç›kt›¤›n› bilmek önemlidir.

Kapitalizmin kökenine iliflkin öne sürülmüfl birçok görüfl bulunmaktad›r. An-
cak bunlardan en yayg›n olarak bilineni, kapitalizmi “ticarilefltirme modeli”nin
bir uzant›s› olarak gören görüfltür. Bu görüfle göre, kapitalizm neredeyse
insanl›k tarihi kadar eskidir; zaten hep varolmufltur. Çünkü insanlar›n takas,
mübadele ve de¤iflime do¤al e¤ilimleri vard›r ve bireyler rasyonel olarak ken-
di ç›karlar› do¤rultusunda de¤iflim eylemi içinde bulunurlar. Söz konusu
eylemler üretim araçlar›ndaki teknik ilerlemeler, geliflen iflbölümü ve artan
uzmanl›k eflli¤inde geliflerek süreklilik arz etmifltir. Bu yaklafl›m kapitalizmi,
ticaretlefltirme modelinin bir sonucu olarak de¤erlendirmekte ve kapitalizmin
ilerlemesini, siyasal ve kültürel bask›lardan kurtulmas›na yani ticari f›rsatlar›n
geniflletilmesine ba¤layarak aç›klamaktad›r. Söz konusu k›s›tlamalar ise
yaln›z Bat›’da kald›r›lm›flt›r. An›lan yaklafl›mda ticarilefltirme modelinin, feoda-
lite döneminde kesintiye u¤rad›¤› varsay›l›r. Henri Pierenne, bu varsay›m› flöy-
le aç›klar: Do¤u ile Bat› aras›ndaki Akdeniz ticaret yolu Müslümanlar›n istilas›
ile kapat›lm›fl ve eski ticari sistemin geliflmesi engellenmifltir. Daha sonra
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Avrupa’da kentlerin büyümesi ve tüccarlar›n özgürleflmesiyle ticaret yeniden

canlanm›flt›r1 (Wood, 2003, ss. 19-21; Tanilli, 2002, ss. 64-66).

Yukar›da sunulan yaklafl›m do¤rultusunda ticarilefltirme modelinde yayg›n
olan iki temel varsay›m vard›r. Bunlardan ilki, kapitalizmin “kent” ile birlefltiril-
mesidir. Kent bafllang›c›ndan beri kapitalizmi bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.
Yine Piernne’ye göre kentler, erken modern dönemde görülmemifl bir ba¤›m-
s›zl›kla ortaya ç›km›flt›r ve kendilerini ticarete adayan kentliler (burjuva s›n›f›)
k›sa zamanda kenti egemenlikleri alt›na alm›fllar, teknolojideki ilerleme ve
kent ekonomisinin özgürleflmesinin ard›ndan, ticari rasyonalitedeki s›n›rlama-
lar da kald›r›l›nca modern kapitalizm do¤mufltur (Wood, 2003, s. 21). Di¤er
bir varsay›m, ilkini destekler biçimde kapitalizmin, burjuvazi ile birlefltirilmesi-
dir. Peki burjuva kimdir? Frans›zca’daki kullan›m biçimiyle burjuva, geçimini
sa¤lamak için el ya da bedeni yerine akl›n› kullanan (ayn› zamanda entelek-
tüel) ve soylu olmayan kentlidir. Burjuvazi ve kapitalizm terimlerinin birbirine
yaklaflmas›, kent sakininin tüccarlaflarak kapitalistleflmesi sürecinde izlenebilir
(Wood, 2003, s. 22).

Sonuç olarak bu yaklafl›m, zaten hep varsayd›¤› kapitalizmin kimi zaman
kesintiye u¤rasa da, üretici güçleri gelifltirerek sürdürülen ekonomik bir büyü-
me süreci olarak ilerledi¤ini, çünkü piyasan›n mant›¤›n›n de¤iflmedi¤ini var-
saymaktad›r.

Ticarilefltirme modeli ile birçok ortak yan› bulunan dünya sistemleri teori-
sine göre kapitalizm, genifl ticaret a¤lar›n›n dünyay› sard›¤› erken modern

1Karolanj ‹mparatorlu¤u’nun kurdu¤u merkezi yap›lanman›n yerini alan yeni siyasal, ekonomik
ve toplumsal düzenin egemen oldu¤u 10-12. Yüzy›llar aras›ndaki döneme feodalite denmekte-
dir (Thema Larousse, 1994, s. 96). ‹slamiyetin yay›lmas›na ba¤l› olarak Akdeniz ticaretinin
gücünü ve etkinli¤ini yitirmesi, Balt›k ticaret yollar› ile Do¤u ›rmaklar› üzerinden yap›lan ticaretin
canlanmas›na neden olmufltur. Bu geliflmelerden Slav dünyas›na giderek yerleflen ve Bizans ile
Ba¤dat’la düzenli iliflkiler kuran ‹sveçliler yararlanm›flt›r (Thema Larousse, 1994, s. 82). 1161’de
kurulan ve 12.Yüzy›l’da örgütlenen Hansa Birli¤i sayesinde Kuzeyde ve ‹talyanlar sayesinde de
Güneyde ticaret trafi¤i canlanm›flt›r (Thema Larousse, 1994, s. 103).
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dönemdeki dünya ekonomisi ba¤lam›nda ortaya ç›km›flt›r.2 Avrupa’n›n d›fl›n-
da ticari ve teknolojik olarak kendinden daha ileri bir dünya vard›r. Bu denge-
sizlik ileri uygarl›klar›n zenginlik birikimini eflitsiz de¤iflim ve emperyal sömü-
rü arac›l›¤› ile engellemifl ve bundan yararlananlar elde ettikleri birikimi yat›-
r›ma sokarak kapitalizme ve özellikle de onun sanayi biçimine geçmeyi ger-
çeklefltirmifltir (Wood, 2003, s. 27).

Kapitalizmin kökenine iliflkin öne sürülen bu yayg›n görüfllere Wood elefl-
tirel yaklaflmakta ve köken tart›flmas›na farkl› bir aç›klama getirmektedir.
O’na göre ticaret ekonomisi ile kapitalist ekonomi aras›nda “piyasa zorunlu-
luklar›” ile “mülkiyet iliflkileri” aç›s›ndan temel farkl›l›klar vard›r.

Ticaret toplumunda kent, piyasa ifllevini görür. Ama buradaki mübadele
“piyasa f›rsatlar›”na dayanmaktad›r. Yani ticarette temel iflleyifl, bir mal› piya-
sadan ucuza al›p di¤erinde pahal›ya satarak kâr elde etmek fleklindedir. Bu
iflleyifl, üretimde rekabet yarat›c› ve dönüflüme zorlay›c› nitelikte de¤ildir.
Bunun yan› s›ra emek üretkenli¤ini kesintisiz art›rmaya zorlay›c› bir iflleyifl de
de¤ildir. Kâr›n ölçüsünü belirleyen, yerel ya da bölgesel uzmanlaflmad›r. Kâr
maksimizasyonu bask›s› yoktur. Rekabet daha çok tafl›mac›l›ktaki üstünlük,
ulafl›m yollar›na ve denizlere egemen olmak ve tekelci imtiyazlara sahip
olmakla yani dolafl›m avantajlar›yla ilgilidir. Bütün kapitalist ekonomiler tica-
rete dayan›r ama ticarete dayal› bütün ekonomiler kapitalist de¤ildir
(Weinberg, 2002). Ne var ki bu iflleyifl kapitalist olmayan sömürü biçimiyle
beraber yürümektedir. Bununla beraber sömürgecilik, Bat› Avrupa’da birikim
yaratm›fl olsa da kapitalizm, sömürgecilikte öncü rol oynayan ve bundan yük-
sek fayda sa¤layan ‹spanya ve Portekiz gibi ülkelerde ortaya ç›kmam›flt›r. Ne

2Genifl ticaret a¤lar›n›n kurulmas›, co¤rafi kefliflerin sonucudur. Bu kefliflerin ekonomik ve dini
nedenleri vard›r. 14. Yüzy›l’la beraber Avrupa’n›n alt›n yataklar› tükenmifltir. Oysa Afrika’da alt›n
madenleri oldu¤u bilinmektedir. (Daha önce Araplar Sudan’daki alt›n madenlerine ulaflm›fllard›).
Öte yandan Uzakdo¤u’dan gelen baharata gereksinim vard›r. Ama Akka’n›n 1291’de Müslüman-
lar›n eline geçmesi  ile bu yol Bat›’ya kapanm›flt›r. An›lan durumlar, Do¤u’ya ulaflmak için yeni
yollar›n aray›fl›na yönelinmesine neden olmufltur (Thema Larousse, 1994, s. 128). Sonuçlar› ise;
Avrupa’ya de¤erli madenler akm›flt›r. Yeni kaynaklar›n iflletilmesi, kumpanya diye adland›r›lan
özel flirketlere emanet edilmifltir. Her ülkede bir Hindistan Kumpanyas› kurulmufltur. Bunlar bir
çeflit devlet içinde devlet olmufltur. Köle ticareti bafllam›fl, yeni g›da maddelerinin girifli ile tüke-
tim al›flkanl›klar› de¤iflmifl ve dünya hakk›nda edinilen yeni bilgilerle, yeni düflünce ve yaflam
tarzlar› ortaya ç›km›flt›r (Thema Larousse, 1994 , s. 130).
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üretici, ne de art›k’a (üretim fazlas›na) dolayl› yoldan (vergilendirme) el koyan
egemen s›n›f, piyasaya ba¤›ml› de¤ildir. Floransa ve Hollanda Cumhuriyeti ti-
caret toplumunun en güzel örnekleri olmalar›na ra¤men, kapitalizmin do¤uflu
buralarda de¤il, ‹ngiltere’de olmufltur. Çünkü ‹ngiltere’de hem üreticileri, hem
de art›k’a el koyanlar› indirgenemez biçimde rekabetçi üretime ba¤›ml› k›lan
farkl› toplumsal mülkiyet iliflkileri rekabet, düflük maliyetli üretim, kâr maksi-
mizasyonu, art›k’›n yeniden yat›r›ma sokulmas› ve üretici güçlerin gelifltirile-
rek sistematik bir flekilde emek üretkenli¤inin art›r›lmas› yönündeki amans›z
bir zorlamay› harekete geçirerek kapitalizmi do¤urmufltur (Wood, 2003, s. 105).
O halde söz konusu dönüflüm neden ‹ngiltere’de meydana gelmifltir?

Bu dönüflümün oda¤›nda mülkiyet iliflkilerindeki dönüflüm yatmaktad›r.
Söz konusu dönüflümü haz›rlayan koflullar›n tarihsel süreç içindeki geliflimi
‹ngiltere’de di¤er Avrupa monarflilerinden farkl› biçimde gerçekleflmifltir.
Koflullar›n olgunlaflma sürecinde belirleyici rol oynayan baz› temel faktörler
söz konusudur. Bunlardan biri, devletin merkezileflmesidir.3 Di¤er bir fak-
tör, siyasi yönetimin örgütlenme biçimi ve iflleyiflidir. ‹dari sistem, hem
merkezi hem de yerel bir yönetim biçiminde yap›land›r›lm›flt›r4. Ayr›ca güçlü
bir maliye ve adalet sistemi vard›r. 13. Yüzy›l’dan 16. Yüzy›l’a kadar geçen
zamanda devlet ve siyasi yap› güçlenmifltir. 

An›lan faktörler mülkiyet iliflkilerinin de¤iflimini yaratan koflullar›n oluflu-
muna zemin haz›rlam›flt›r. Devletin merkezileflmesi ile topraklar da merkezi-

3‹ngiltere’nin, feodalitenin parçal› yönetim düzeninden merkezi devlete geçifli di¤er Avrupa mo-
narflilerinden daha etkili biçimde gerçekleflmifltir. Fransa’daki feodal düzeni ‹ngiltere, ‹skoçya ve
‹rlanda’ya tafl›yan Norman Krallar›ndan I. William, 1066’da fethetti¤i Anglo-Saksonlara ait bütün
topraklar› Norman soylular›na da¤›tarak feodal bir hiyerarfli kurmufltur. Bu soylular birkaç köy-
den oluflan genifl topraklar üzerinde manor denilen malikaneler kurmufllard›r. Kral›n bu sisteme
göre ba¤›fl isteme, vergi toplama, orduyu görevine ça¤›rma ve veraset haklar›n› denetleme gibi
yetkileri vard›r. ‹lerleyen zamanda soylu baronlar Kral›n yetkilerini kullan›rken meclis kararlar›na,
ülke geleneklerine ve vassallar›n özgürlüklerine uymas›n› sa¤lamak amac›yla komün birli¤ini
kurdular ve 1215’te Magna Carta’y› Kral’a imzalatt›lar. Bu direnifl, Kral’›n yetkilerini s›n›rland›ra-
rak devletin yönetiminde köklü de¤iflikli¤e neden olmufl ve modern devletin do¤mas›na yol aç-
m›flt›r (Thema Larousse, 1994, s. 87).
4Merkezi yönetimin bafl› Krald› ve yönetimde en büyük destekçisi Kral Meclisi, saray erkan›, din
adamlar› ve hanedanl›k üyeleriydi. Yerel yönetimin bafl› ise Kral›n temsilcisi olan ve genifl yetki-
leri bulunan fleriflerdi. Aristokratlar ve yerel eflraftan seçkin kifliler ise siyasi otoriteye yönetimde
yard›mc› oluyorlard› (Thema Larousse, 1994, s. 86).
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leflmifltir. Genifl topraklar›n sahibi olan baronlar büyük topraklar› denetimleri
alt›nda tutmaktad›rlar ve bu durum, toprak mülkiyetinin yeni biçimlerde kulla-
n›lmas›na olanak vermektedir. Baronlar, genifl topraklar›n bir k›sm›n› kendi
köylülerine iflletmekte, bir k›sm›n› da iflletilmek üzere kiralayabilmektedirler.
Böylelikle topraklar› kiralama yoluyla iflleten giriflimciler ortaya ç›km›flt›r.
Kirac›lar yaln›zca bir tüketici piyasas› için de¤il, ama topra¤a eriflim piyasa-
s›nda da rekabet etmek zorunda kalm›fllard›r. Dolay›s›yla kirac›lar yaln›zca
toprak sahiplerinin bask›lar›na de¤il ayn› zamanda onlar›, üretkenliklerini ge-
lifltirmeye zorlayan piyasa zorunluluklar›na katlanm›fllard›r (Wood, 2003,
s. 111). Bunun sonucunda toprak sahibi, kapitalist kirac› ve ücretli emekçi or-
taya ç›km›flt›r. Ücretli eme¤in art›fl›yla emek üretkenli¤ini art›rma bask›lar›
oluflmufltur. Bu süreçte, tar›m üretimi, tar›msal üretimle u¤raflmayan büyük
bir nüfusu geçindirebilen bir üretkenli¤e ulaflm›flt›r. Bunun yan›nda iç piyasa-
da hem ücretli çal›flan, hem de tüketici konumda olan ve giderek büyüyen
mülksüz bir kitle ortaya ç›km›flt›r. ‹ngiliz sanayi kapitalizmini oluflturan arka
plan budur (Wood, 2003, s.  114).

Kirac›lar›n topra¤›n iflletim hakk›n› alabilmek için üretim araçlar›na eriflim
piyasas›nda rekabet etmesi gerekiyordu. Do¤al olarak piyasaya ba¤›ml›l›k
do¤du. Rekabet gücünü belirleyen ise üretimdeki üretkenlik art›fl›yd›. Üretken-
li¤i art›rman›n oda¤›nda ise ›slah fikri yer ald› John Locke, ›slah’› mülkiyet hak-

lar›n›n temeli olarak gösterdi.5 Yazara göre bireylerin mülkiyet hakk›, yaratabil-
dikleri “de¤iflim de¤eri”nden kaynaklan›yordu. Bu de¤eri yaratabilen mülkiyet
hakk›n› kazanabilirdi (Wood, 2003, s.  169) Islah fikri, üretimde rekabeti zorun-
lu k›ld› ve de¤iflim de¤eri yaratmayan›n mülksüzlefltirilmesini hakl› gösterdi.

Bunun yan› s›ra ›slah fikri çitleme6 uygulamas›yla yaflama geçirildi. Üretim
araçlar›na eriflim için piyasaya ba¤›ml› hale gelen ve rekabet avantaj› elde

5Siyasal düflünce tarihçilerine göre bu teoriyi ilk ortaya atan Locke de¤ildir. Ama onun getirdi¤i
yenilik yerel egemenin r›zas› olmaks›z›n kullan›lmayan topraklara sömürenin el koymas›n› hakl›
ç›karmas›d›r (Wood, 2003, s. 120).  Richard Tuck, bu düflünceyi ilk ortaya atan›n Thomas More
(1516) oldu¤unu iddia etmektedir (Wood, 2003, s. 175).
6Çitleme, ortak kullan›mda olan arazilerin tar›ma kazand›r›lmas› ve üretimde verimlili¤in
artt›r›lmas› amac›yla toprak sahiplerinin arazileri çitle çevreleyerek kullan›m hakk›n› k›s›tla-
mas›d›r.
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etmesi ve daha yüksek kâr sa¤layabilmesi toprak miktar›na ve üretim teknikle-
rinin geliflmesine ba¤l› olan toprak sahipleri ve kirac›lar daha önce ortak kulla-
n›mda olan topraklar›n kullan›m haklar›n›n (mera kullanma hakk› gibi) s›n›rlan-
d›r›lmas› için mücadele bafllatt›lar. Bu bask›lar›n sonucu ortaya ç›kan ve mülki-
yet haklar›nda de¤iflim yaratan çitleme uygulamas› isyanlarla karfl›lansa da 18.
Yüzy›l’da Parlamento taraf›ndan yasalaflt›r›larak meflruluk kazand›.

Kapitalizmin ‹flleyifli ve Hareket Yasalar›

Ekonomi servet yaratan, da¤›tan ve tüketen bir sistemdir. Ekonomi iflbölümü ve
uzmanlaflmaya dayan›r. Sistemin iflleyifl sürecinde neyin ne kadar üretilece¤i,
ne kadar›n›n nerelerde dolafl›ma girece¤i, tüketimin yeterli düzeyde karfl›lan›p
karfl›lanamad›¤›n›n nas›l belirlenece¤i gibi koordinasyona yönelik sorunlar var-
d›r. Ekonomik bir sistem olan kapitalizmin unsurlar› ve unsurlar aras›ndaki et-
kileflim, sistemin kendine özgü hareket yasalar› ile iflleyerek koordinasyon so-
rununu çözer. Ayr›ca kapitalizmde sistemin iflleyiflini yönetmekle yükümlü bi-
linçli bir otorite yoktur. Otorite, sistem içinde da¤›lm›flt›r.

Kapitalist sistemde temel unsurlar özel mülkiyet, pazar ve yasa kural›’d›r
(Walberg ve Joseph, 2003, s. 83).

Bu sistemde bir kiflinin yaflam›, özgürlü¤ü ve fiziksel olarak sahip oldu¤u
herfley onun özel mülkiyeti olarak nitelendirilmektedir. Bir baflka deyiflle özel
mülkiyet; kiflinin, “kendisinin olan bir fleyi yasa çerçevesi içinde istedi¤i gibi
kullanabilme hakk›n› tafl›ma durumu ya da sahipli¤i”dir (Türkçe sözlük, 1988).
Kiflinin bilgisi, eme¤i, yaflam›, özgürlü¤ü de dahil olmak üzere sahip oldu¤u
herfley kendisinin mülkiyeti alt›ndad›r ve bu mülkiyeti denetim alt›nda tutmak,
kiflinin kendi tasarrufundad›r. Ancak baz› mülkiyet haklar›n›n kiflinin tasarru-
funda (sat›labilir, devredilebilir) olup, olamayaca¤› tart›flma konusu olmufltur.
Örne¤in, özgürlük, devredilebilir, sat›labilir bir mülkiyet midir? Tarihçi Richard
Pipes’a göre özgürlü¤ün devredilemez bir mülkiyet olarak de¤erlendirilmesi
Amerika’da köleli¤in kald›r›lmas› hareketi ba¤lam›nda ortaya ç›km›fl ve Hugo
Crotius’un 1625’te yazd›¤› “On the Law of War and Peace” adl› eserinde ele
al›nm›flt›r (Walberg ve Joseph, 2003, s. 90). 

Öte yandan ‹ngiliz düflünür John Locke ise 1690 tarihli eseri, “Two
Treaties on Civil Government” da kiflinin kendisi üzerindeki mülkiyetini onun
serveti olarak de¤erlendirmekte ve kiflinin özgürlü¤ünün bu mülkiyete olan
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sahipli¤i ile mümkün oldu¤unu öne sürmektedir. Bunun yan› s›ra Locke, kifli-
nin mülkiyetinin kendi tasarrufunda oldu¤unu ancak bedeli ödenmeden, zor-

la ondan al›namayaca¤›n› söylemektedir.7

Özetlenecek olursa kapitalist ekonomide kiflinin serveti, onun kendi kiflili-
¤i üzerindeki mülkiyetidir. Bu mülkiyet onu hür yapar ve mülkiyetin özel sa-
hipli¤i kiflinin servet edinme hakk›n› içerir. Servetini nas›l kullanaca¤› kiflinin
kendi tasarrufundad›r. Genellikle de servetini kendi ç›karlar› do¤rultusunda
kullanma e¤ilimindedir. Böylelikle mülkiyetin hareketi hep onu en üst seviye-
de kullanabilecek ellere do¤rudur.

Sistemin bir di¤er temel unsuru, pazar ya da piyasad›r. Piyasa taraflar›n
(üretici, tüketici) karfl›l›kl› gereksinimleri için de¤iflim eyleminde (ticaret) bu-
lundu¤u gönüllü, serbest bir rekabet ortam›d›r. Bu alanda taraflar, fiyat ile
simgelenen makul bir noktada de¤iflim eylemini gerçeklefltirirler. Taraflar ara-
s›ndaki güç dengeleri do¤al süreçler olarak ifller. Örne¤in, maliyetin çok üze-
rinde kâr elde etme e¤iliminde olan üretici karfl›s›nda tüketici, gereksinimleri
için kendi al›m gücüne uygun f›rsatlara do¤ru yönelir. Bu da üreticinin fiyatlar›
daha düflük seviyeye indirmesi yönünde bask› yaparak fiyatlar› tüketicinin
ödemeye istekli oldu¤u seviyeye çeker. Bu ba¤lamda fiyatlar, taraflar aras›n-
daki güç dengelerinin de¤iflimi hakk›nda bize bilgi verir. “Üreticiler ve tüketi-
ciler aras›ndaki rekabet, giriflimcilerin elde etti¤i kâr› ve tüketicilerin ödedi¤i
fiyat›, üreticinin ürünü üretmek için kabul edebilece¤i en alt seviyeye çekme
e¤ilimindedir” (Walberg ve Joseph, 2003, s.  90). Burada giriflimci, kaynakla-
r› daha iyi biçimde kullan›ma sokarak kâr sa¤lama amac›nda olan, f›rsatlara
duyarl› ve risk alabilen kiflidir. Giriflimcinin hareketi kâr potansiyeli olan ifllere
do¤rudur ve yat›r›mlar›n yeni üretim alanlar›na girmesini sa¤lar.

Bir di¤er unsur olan yasa kural› mülkiyet haklar›, vatandafll›k haklar› ve
görevlerini içerir. Vatandafllar ve kurulufllar aras›ndaki anlaflmazl›klarda dev-

7Ne var ki Locke, mülkiyet hakk›n›n kiflisel özgürlükten ayr› tutulamayaca¤›n› söylemesine ra¤-
men de¤iflim de¤eri’ne yönelik aç›klamas›yla (de¤iflim de¤eri yaratamayan›n mülkiyeti bedeli
ödenerek al›nabilir) dikkate  al›n›rsa, mülkiyete el koyma hakk›n›, vicdani ve etik olarak uygun
hale getirdi¤i sonucu ç›kar›labilir. Asl›nda bu anlay›fl Locke’dan daha önce avukat Sir John
Davies’in ‹rlanda’n›n durumu hakk›nda Salisbury Kontuna yazd›¤› mektupta da görülmektedir
(Wood, 2003, s. 172). 
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let, yasalar› ve mahkemeleri arac›l›¤›yla sorunlar› çözümleme ifllevini üstlen-
mifltir. Hak ve ödevler konusunda s›n›rl›l›klar› belirleyen yine devlettir. Bu
anlamda Locke’un da dedi¤i gibi devletin görevi, vatandafllar›n›n mülkiyet

haklar›n› korumakt›r.8

Kiflisel mülkiyet, piyasa ve yasa kural›n›n keflfedilmesi Adam Smith’e
(1723-1790) göre devlet yönetimine gereksinim olmadan bir ekonomi yarat›r.
“Kifliler anamallar›n› kendilerine en verimli olabilecek biçimde kullan›rlar.
Kamu yarar›na gelifltirmek niyetinde olmad›klar› gibi kamu yarar›na nas›l
gelifltirildi¤ini de bilmezler. Ama kendi ç›karlar›n› gelifltirmeye çal›fl›rken gizli
bir el, niyetleriyle ilgili olmayan amaçlara hizmet etmelerini sa¤lar. Kendi
ç›karlar›n› kovalarken toplumun ç›karlar›n› da korumufl olurlar” (Hançerlio¤lu,
1977b, s.  87). Ancak, bugün birçok ülke güç ve refah›n topluma da¤›t›lma-
s›nda devlet müdahalesini gerekli görmekte ve uygulamalar›n› bu yönde
gerçeklefltirmektedir.

Özetle kapitalist sistemde üreticiler ve giriflimciler, kâr vaat eden yat›r›m-
lara yönelirken kendi ç›karlar›n› düflünmektedir. Ne var ki kâr vaat eden yat›-
r›m alanlar› ayn› zamanda tüketicilerin karfl›lanmam›fl gereksinim alanlar›d›r.
Tüketiciler ise gereksinimlerini karfl›larken al›m gücüne göre kendine en yük-
sek de¤eri verene do¤ru hareket eder. Üretici tüketicinin hareketini kendi
yönüne çevirmek için di¤er üreticilerle rekabet etmek zorundad›r. Daha
düflük maliyetle daha kaliteli mal ya da hizmet üretebilmek için de kendi iç
yap›s›nda verimlilik ve yenilikçili¤i sürekli olarak canl› tutmak zorundad›r.
Dolay›s›yla kapitalist sistemin iflleyiflinde piyasa temel unsurdur. Piyasa bu
alanda faaliyet gösteren ya da aktif olan aktörler aras›ndaki etkileflim ve ilifl-
kileri, kendine özgü rekabet ilkeleri ve hareket yasalar› ile düzenler. Do¤al
süreçlerin iflleyiflinde belli bir otorite müdahalesine gerek duymaz. Devletin
ifllevi  sistemde adalet mekanizmas›n› iflletmek ve yasa kural› olan eflitlik
ilkesinin uygulanmas›n› sa¤lamakt›r. Özel mülkiyet hakk› sistemin, birey
odakl› oldu¤unun bir ifadesidir. Bireylerin hak ve görev alanlar›n›n belirlenme-
si ve güvence alt›na al›nmas› sistem içindeki hareketlerin ve geliflimin izlen-

8Thomas Hobbes (1588-1679) ve John Locke (1623-1704), devletin görevini insanlar aras›nda-
ki anlaflmazl›klar› çözmek olarak tan›mlarlar ve onlara göre otoriteye ba¤l›l›k ile varolabilirler.
(Hançerlio¤lu, 1977a, s. 195).
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mesini sa¤lar. Bu sistemdeki en temel özellik üretim araçlar›na eriflimin piya-
saya ba¤lanmas›d›r. Bu durum, piyasa zorunluluklar›n› yaratm›flt›r. Piyasa
zorunluluklar›, üretici üzerinde üretici güçleri gelifltirme yoluyla üretkenli¤i
art›rma bask›s› yaratarak üretim araçlar›na eriflmede rekabeti gerekli k›lm›fl-
t›r. Tarihsel süreç içinde üretim araçlar›, üretim biçimleri s›n›f yap›lar›, mülkiyet
haklar›, devlet müdahalesi vb. nitelik ve nicelik aç›s›ndan geliflerek bugüne
gelmifl olmas›na karfl›n ve buna paralel olarak an›lan unsurlar›n dayand›r›ld›-
¤› düflünsel kavray›fllar, yaklafl›mlar de¤iflime u¤ram›fl olmas›na ra¤men
sistemin iflleyiflindeki hareket yasalar› ayn› kalm›flt›r. Yaln›z bu, sistemin
girdi¤i her ülkede ayn› görünüflü sergiledi¤i ve ayn› biçimde geliflti¤i anlam›-
na gelmemelidir. Örne¤in, bugün dünyan›n en güçlü ekonomilerinden birine
sahip olan ABD’de imalatla birlikte geliflen kapitalizm, daha çok kolonicilik,
kölelik ve fliddete dayal› s›n›f mücadeleleri üzerine yükselmifltir (Weinberg,
2002). Bunun yan›nda Amerikan endüstrileflmesi ifl ortakl›¤› (coorporation)
biçimindeki örgütlere dayanm›flt›r. Söz konusu örgüt biçimini modern ifl yafla-
m›na kazand›ran Amerikal›lar›n ekonomik sisteme bir di¤er katk›s› ise ka¤›t
para olmufltur.

Kapitalizm ve Bilgi Toplumu

Kapitalist bir sistemin temel unsuru ekonomik güç olarak nitelendirilmektedir.
Ekonomik güç, di¤erlerine gereksindikleri fleyleri vermeme gücü veya paylafl-
mama seçene¤i ile mülkiyet eflitsizli¤i olarak tan›mlanmaktad›r. Ekonomik
güce sahip olanlar ise ba¤›ml›l›¤› yaratmak için bask› yaparlar. Dolay›s›yla
ekonomik güç kendini önce pratikte sonra yasada gösterir (Weinberg,

2002).9 Toffler ise ça¤›m›z›, “gücün de¤iflim ça¤›” olarak nitelendirmekte ve
bu ba¤lamda daha önceleri gücü temsil eden fliddet ve para gibi unsurlar›n
yerini bugün yeni bir güç unsuru olan “bilgi”nin ald›¤›n› söylemektedir. Bu
ba¤lamda ekonomik gücün temelinde art›k bilginin yer ald›¤› söylenebilir.
Yine Toffler, gücün kendisinin iyi ya da kötü olarak nitelenemeyece¤ini ancak
hangi amaçla kullan›laca¤›n›n onu elinde tutanlar›n niyet ve insaf›na kald›¤›-
na dikkat çekmektedir (Toffler, 1992, ss.  28-29). Bu noktadan yola ç›karsak

9Weinberg’in anlat›m›nda ifadesini bulan bu görüfller, ayn› zamanda John Commans ve
Thorstein Veblen ile paylaflt›¤› görüfllerdir (Weinberg, 2002). 
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gücün yükselen unsuru olan bilginin de¤iflen rolünü ve “gelece¤in imparator-
luklar› zihinlerin imparatorlu¤u olacakt›r” diyen Churchil’in sözlerini yeniden
de¤erlendirmemiz gerekir (Toffler, 1992, s.  25). Bilginin de¤iflen rolünün, ye-
ni servet yaratma sisteminin ya nedeni oldu¤unun ya da bu güç kaynaklar›na
katk›da bulundu¤unun fark›na varan ço¤u dünya ülkeleri özellikle son on y›l-
d›r bu konuda yo¤un çal›flmalar içine girmifllerdir.

Bilginin, varolan ekonomik sistemlerin iflleyiflinde yarataca¤› dinamizmin
ekonomik gücü art›raca¤›n› sezen ama ayn› zamanda bunun kendi ekonomi-
leri üzerinde yarataca¤› yo¤un rekabet bask›s›n› hisseden öncü ülkeler, “bil-
gi toplumu” slogan›yla politikalar, planlar ve programlar gelifltirmektedirler.
Asl›nda bilginin giderek ekonominin temel unsurlar›ndan biri haline geldi¤ine
ya da bilginin de¤iflen rolüne ilk dikkat çeken ve bu konuda 1977 y›l›nda

ayr›nt›l› bir çal›flma yapan Porat olmufltur.10 Porat çal›flmas›nda düfley sek-
tör olarak belirledi¤i bilgi endüstrisi ile yatay sektör olarak nitelendirdi¤i eko-
nominin di¤er sektörlerindeki enformasyon etkinliklerinin tan›mlamalar›n› ya-
parak ulusal zenginlikteki paylar›n› ölçülebilir hale getirmifltir. Böylelikle ABD
ekonomisinin ne ölçüde bilgi etkinliklerine dayand›¤›n› ortaya koymaya çal›fl-
m›flt›r (Porat, 1977, ss. 1-14). Porat’›n çal›flmas›n›n ard›ndan geçen yaklafl›k
15 y›ll›k zaman dilimi, bilgi teknolojilerinin çok h›zl› bir biçimde geliflti¤i ve
yayg›n kullan›m alanlar› buldu¤u bir süreç oldu. 1990’l› y›llar ise özellikle ile-
tiflim teknolojileri/a¤lar› ve internetin potansiyel f›rsatlar›n›n fark›na vararak
uyanan  ülkelerin bilgi altyap›s›n› kurma, bilgi toplumu olma yönündeki çal›fl-

malar›nda patlama yaflanan y›llar oldu.11

Piyasa için üretimde, rekabet esas›na dayal› olarak iflleyen bugünün yay-
g›n ekonomik sisteminde, “bilgi”nin üretim araçlar› aras›na girmesi, sistemin
temel ay›r›c› özelliklerinin yeniden de¤erlendirilmesini ve yeni kavramlarla ifa-
de edilmesini de beraberinde getirmifltir.

10Porat’tan önce Fritz Machlup 1962 y›l›nda “ABD’de bilginin üretimi ve da¤›t›m›” adl› bir kitap
yazm›fl ve enformasyon sektöründe çal›flan insan say›s›ndaki art›fl› çarp›c› bir flekilde ortaya
koymufltur (Toffler, 1992, s. 85).
11Bkz. Institute of the Information Society, 1998-2002; Global Knowledge Russia, 2002; Green
Book Information Society in Brazil,  2003;  Strategy and National Action Plan for the Development
of the Information Society in the Republic of Bulgaria, 2002.
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Bir zamanlar ›slah fikrinin üretim yöntem ve tekniklerinde de¤iflim de¤eri
yaratma yoluyla üretkenli¤i art›rma zorunlulu¤unu do¤urmas› ve böylelikle
üretim araçlar›na eriflimde rekabet bask›s› oluflturmas› sonucu, piyasa zorun-
luluklar›n›n ortaya ç›kmas› gibi, bugün de bilgi (de¤iflim de¤eri yaratan bir
unsur olarak) odakl› üretkenli¤i art›rma mücadelesi yaflanmaktad›r. 

Piyasada rekabet edebilmenin ön koflulu olan üretimde rekabet, “de¤iflim
de¤eri”ne dayand›r›lan üç unsur aç›s›ndan ele al›nabilir. Bunlardan ilki, mal
ya da hizmet üreten “örgüt”ün kendisidir. Örgütün iflleyiflinde verimlili¤i art›r-
ma rekabetçi üretimin ön kofluludur. Verimlilik, bir ç›kt›y› üretirken gerekli
yap›sal ve ifllevsel unsurlar›n rasyonel bir biçimde yap›land›r›lmas› ve yöne-
tilmesi anlam›na gelir. ‹ç yap›lanma, temel/genel hedeflere ulaflmay› sa¤laya-
cak biçimde örgütün alt birimlerinin, kaynaklar›n rasyonel kullan›m› ve ak›fl›
ba¤lam›nda eflgüdüm ve iflbirli¤ini gerçeklefltirecek biçimde, düzenlenmesini
içerir. Bir di¤er konu, “yönetim”dir. Yönetim, örgütün uzun ve k›sa vadeli stra-
tejilerinin belirlenmesinde, karar mekanizmalar›n›n gelifltirilmesinde, ifllevsel
unsurlar›n (insan, donan›m, ara-gereç vb.) rasyonel kullan›m›nda, ifllerin
yap›l›fl›nda ve ak›fl›nda yenilikçi, rasyonel yöntemlerin kullan›lmas›yla ilgilidir.
Bütün bunlar›n oda¤›nda ise kay›tl› olsun ya da olmas›n bilgi yer almaktad›r.
Bu ba¤lamda bilginin elde edilmesi, ifllenmesi, da¤›t›lmas› ve yeniden kulla-
n›ma sokulmas› için gerekli sistem ve kanallar ile bunlar›n yönetimi önem
kazanmaktad›r. Dolay›s›yla örgütün kendi içinde de¤iflim de¤eri yaratabilme-
si için özellikle ifllevsel unsurlar›n verimlili¤inin art›r›lmas› önceli¤iyle yeni
yöntem ve anlay›fllar gündeme gelmekte ve buna ba¤l› olarak yenilikçilik,
ö¤renen örgüt, esnek örgüt, tak›m ruhu, bilgi yönetimi, enformasyon yöneti-
mi vb. kavramlar yükselmektedir.

De¤iflim de¤erine dayand›r›lan bir di¤er unsur, “üretim araçlar›”d›r. Üretim
araçlar› emek, donan›m, araç-gereç, finansal kaynaklar vb.dir. Üretkenli¤i
art›rmak için an›lan üretim araçlar›na eriflimde rekabet etmek ve eldekiler
üzerinde de¤iflim de¤eri yaratacak etkinliklerde bulunmak gerekir. Örne¤in,
emek art›k yaln›zca iflgücünün fiziksel kapasitesini de¤il zihinsel potansiyeli-
ni de ifade etmektedir. Bu anlamda zihinsel kapasitenin s›n›rlar› zorlanmak-
tad›r. Çal›flanlar›n günün gereksinmelerine uygun bilgi ve becerilere sahip
olmalar›n›n yan›s›ra yarat›c›, giriflimci, kat›l›mc›, ö¤renen bireyler olmalar›
beklenmektedir. An›lan nitelikteki iflgücünü çekebilmek ve varolan iflgücünün
yeni teknolojiler ve yeni uygulamalar ba¤lam›nda bilgi ve becerilerini yenile-
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yebilmesini sa¤lamak için sürekli, hizmetiçi e¤itim gibi olanaklar yaratmak
gerekmektedir. Bunun yan›nda bilgi, üretim teknolojilerine de girmifltir. Mal ve
hizmet üretiminde kullan›lan teknolojiler ve bilgi teknolojileri her geçen gün
geliflmekte ve yans›malar› yeni uygulamalar biçiminde olmaktad›r. Bunun
do¤al sonucu olarak di¤er üretim araçlar›na eriflimin yan›nda özellikle iflgücü
ve teknolojiye eriflim ve bunlarda de¤iflim de¤eri yaratma ba¤lam›nda yo¤un
bir rekabet bask›s› oluflmaktad›r.

Üçüncü unsur, “ürün”dür. Düflük maliyetli kaliteli ürün üretme tüketim
piyasas›nda rekabet edebilme avantaj› sa¤lar. Üründe de¤iflim de¤eri yara-
tabilmek için üretim süreçlerinde ve yöntemlerinde yenilikçilik önem tafl›r.
Bunun temelinde ise hem bilimsel ve teknik bilgiyi üretme ya da üretilmifl ola-
na eriflme, hem de tüketici ve pazar bilgisine eriflmede rekabet bask›s› vard›r.

Piyasada rekabet gücünü art›rmada üretkenli¤in art›r›lmas› kadar mal ve
hizmetlerin en uzak tüketiciye/kullan›c›ya kadar ulaflmas› yani da¤›t›m ve
pazar›n özellikleri de önemlidir. Pazar hem tüketim alan› hem de hammadde
ve enerji gibi do¤al kaynaklar›n bulundu¤u aland›r. Bu anlamda ticari ifllem-
ler, mal ve hizmetlerin da¤›t›m yollar›, pazar hareketleri önem kazanmakta ve
bilgi ile di¤er altyap› unsurlar›n› gelifltirilmesi gündeme gelmektedir. Böylelikle
elde edilecek avantaj rekabet bask›s›n› azaltacakt›r. 

Öte yandan özellikle üretkenli¤i art›rma ba¤lam›nda toplumda potansiyel
iflgücünden yararlanmak için (ki burada iflgücü hem tüketici hem de çal›flan
anlam›nda piyasaya ba¤›ml›d›r ve üretim araçlar›na eriflim için rekabet etmek
zorundad›r) toplumun her kesimini kapsayan olanaklar›n/f›rsatlar›n yarat›lma-
s› gerekir (t›pk› ›slah projesinde bofl topraklar›n, batakl›klar›n kullan›ma
sokulmas›, tar›ma kazand›r›lmas› gibi). Bu ba¤lamda bireyin yaflam boyu
ö¤renen, enformasyon okuryazar› olmalar› beklenmektedir. Ancak daha
önce de vurgulad›¤›m›z gibi bireylerin öngörülen niteliklere sahip olabilmesi
için öncelikle kendilerinde de¤iflim de¤eri yaratma ve bunu sürekli k›lma
olana¤›n›n onlara sunulmufl olmas› gerekir. Bir baflka deyiflle toplumun her
kesimine mensup tüm bireylerin bilgi teknolojilerine eriflimi sa¤lanmal› ve
buna paralel olarak bireylere de¤iflen koflullar›n do¤urdu¤u gereksinimlerle
örtüflen içerikli bilgi ve programlar sunularak kazan›mlar›n› belgeleyebilmele-
ri olana¤› yarat›lmal›d›r.

Yukar›da k›saca belirtmeye çal›flt›¤›m›z gibi bilgi, bilgi teknolojilerinin de
deste¤i ile servet yaratan bir unsur haline gelmifltir. Bilgi odakl› servet yarat-
ma kapitalist sistem içinde gerçekleflti¤inden ekonomilerin iflleyiflindeki dönü-
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flüm (sistem farkl› co¤rafyalarda farkl› görünüfller sergilese de) sistemin öz-
gül özelliklerinden ba¤›ms›z düflünülemez. Bu ba¤lamda gelece¤in bilgiye
dayal› toplum yap›s› en az›ndan geçifl sürecinde bu sistem içinde gerçekle-
flecektir. Bilgi toplumuna geçiflte erken yol alanlar kazançl› ç›kacaklard›r. Do-
lay›s›yla bilgi toplumuna dönüflüm için gerekli eylemleri sistemli, koordineli ve
zamanl› yürütmek önem tafl›r. O nedenle ülkeler kendi koflullar› temelinde ve
özellikleri do¤rultusunda bilgi politikalar› oluflturmaktad›r. Bu yönde tetikleyi-
ci giriflimi ABD bafllatm›flt›r. ABD’de bilgi politikas›, daha çok yüksek perfor-
mansl› bilgisayar ve iletiflim teknolojileri, yaz›l›m, bilgi otoyollar› ve bunlar›
destekleyecek e¤itim, araflt›rma ve insan kaynaklar› ba¤lam›nda ele al›nmak-

tad›r12 (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu [TÜB‹TAK], 2002).

Avrupa Birli¤i (AB) ise “bilgi politikalar›” terimi yerine “bilgi toplumu” terimi-
ni kullanmaktad›r. Buradaki tercih, belki de dönüflümün yaln›z bir altyap› soru-
nu de¤il ayn› zamanda yeni bir yaflam biçimi oldu¤unu vurgulamak içindir.

AB’nin bilgi toplumu konusundaki politika belirleme ve eylem planlar›

haz›rlama çal›flmalar›nda13 özellikle bilgi endüstrisinde at›l›m yaparak bu
alandaki pazarda rekabet gücünü art›rma, buna dayal› olarak sanayinin yap›-
s›n› dönüfltürme, ortaya ç›kacak toplumsal sorunlara genifl bak›fl aç›lar›
getirme, toplumsal dayan›flma ve f›rsat eflitli¤ini sa¤lay›c› önlemler ile Avru-

12‹lk bafllat›lan program HPCC (1991) olmufl, bu daha sonra ulusal ve ard›ndan küresel progra-
ma dönüfltürülmüfl ve dünyada tetikleyici bir rol oynam›flt›r. Porat 1977 y›l›nda yapt›¤› çal›flma-
da, ABD’nin endüstri ekonomisi döneminde makine ve otoyolun iki temel altyap› unsuru olarak
de¤erlendirildi¤ini ve ulafl›mda yaflanan yo¤un rekabete dayal› olarak politikas›n› ulaflt›rman›n iç
sorunlar› do¤rultusunda oluflturdu¤unu ve sosyal sorunlar›n efl zamanl› ele al›nmad›¤›n› ve
yeni oluflumda bu konuya dikkat edilmesi gerekti¤ini vurgulamas›na ra¤men ayn› yaklafl›m›n de-
vam etti¤i anlafl›lmaktad›r (Porat, 1977, s. 207).
13Avrupa Konseyi (Commission of the European Communities), Aral›k 1993  ve 24-25 Temmuz
1995’te Korfu’da yap›lacak toplant› için uzmanlarca bir rapor haz›rlanmas›n› ister, “Europe and
the Global Information Society: Recommendations to the European Council, Brussels, 1994”;
Komisyon rapor do¤rultusunda bir eylem plan› haz›rlar, “Action Plan Europe’s Way to the
Information Society, COM(94)347” ve 1996’da Komisyon, “Green Paper: Living and Working in
the Information Society, COM(96)389” bafll›kl› belgeyi sunar. Belge, yüksek uzmanlar grubunu
ve enformasyon toplumu forumunu enformasyon toplumunun sosyal yönleri üzerine çal›flmalar›
için göreve ça¤›r›r ve bu gruplar›n raporlar› 1997’de yay›nlan›r. 27 Kas›m 1996’da Komisyon,
Konsey’e AB’nin enformasyon toplumu ba¤lam›nda politik önceliklerinin neler olaca¤›na dair
stratejilerini ortaya koyan “Rolling Action Plan Europe at the Forefront of the Global Information
Society, Final COM(96)395” adl› eylem plan›n› sunar. 2000 y›l›nda ise, Komisyon “e-Europe
Action Plan” bafll›kl› bir eylem plan› haz›rlam›flt›r.
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pa’n›n kültürel çeflitlili¤inin korunmas› yönünde yap›lmas› gerekenler ön
plana ç›kmaktad›r. An›lan politika konular› çerçevesinde AB bir eylem plan›
haz›rlam›flt›r (Commission of the European Communities, 2000). Söz konu-
su eylem plan› telekomünikasyon alan›nda özellefltirmeyi sa¤layarak rekabet
ortam› yaratmay›, iletiflim a¤lar› üzerinden verilen hizmetlerin çeflitlenmesi ve
herkesçe karfl›lanabilir olmas›, herkesin internete eriflim f›rsat›na kavuflmas›,
internet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ve bu yönde insanlar›n bilgi ve becerile-
rinin art›r›lmas›, internetin   güvenli, ucuz ve h›zl› olmas› ve internet yard›m›y-
la devlet, sa¤l›k, e¤itim gibi hizmetlerin verilmesini yayg›nlaflt›rma gibi eylem
alanlar› tan›mlanm›flt›r. Eylem plan›n› destekleyici çal›flmalar (yenilikçilik,
yaflam boyu ö¤renme, e¤itim konulu programlar da vard›r).

ABD ve AB baflta olmak üzere hemen hemen bütün ülkeler, bilgi toplumu-
na dönüflümü en k›sa zamanda gerçeklefltirmek için yo¤un çal›flmalar için-
deyken bu konuda henüz at›l›m yapmam›fl ya da yol almakta yavafl hareket
eden ülkeler de bulunmaktad›r. Bu durumun küresel anlamda yarataca¤›
dengesizli¤i önlemek ve toplumlar aras›nda belirgin farkl›l›klar›n onar›lamaz
duruma gelmeden sorunlara çözüm üretebilmek amac›yla uluslar aras›

düzeyde çal›flmalar da yap›lmaktad›r.14

Bütün bu çal›flmalarda de¤inilen ortak konular de¤erlendirildi¤inde bilgi
toplumu/bilgi politikalar›nda yer almas› gereken konular flöyle özetlenebilir:

1- Bilgi toplumuna geçifl asl›nda ekonomik bir dönüflümdür. Çünkü  bilgi,
servet yaratma arac› olarak yeni bir rol üstlenmifltir. Bu anlamda bilgiyi de¤i-
flim de¤eri yaratacak biçimde ekonomik, sosyal ve siyasal yaflam›n tüm alan-
lar›nda kullan›ma sokmak önemlidir. Dolay›s›yla bilginin elde edilebilir k›l›n-
mas›, ifllenmesi, da¤›t›m›, saklanmas›, korunmas› ve eriflilebilmesini sa¤la-
yan eylemler ile tüm sistem ve kanallar ifllevsel hale getirilmelidir.

2- De¤iflimi yönetebilmek için bilgiyi etkinlefltiren bilgi endüstrisinin dina-
mik ve yenilikçi bir yap›ya kavuflturulmas›, rekabet gücünün art›r›lmas› ve
buna paralel yasal düzenlemelerin yap›lmas› önemlidir. Bunun temelinde
mülkiyet haklar›, bilimsel bilgi üretimi gibi konular vard›r.

14Bu konuda OECD’nin dört grup alt›nda sürdürdü¤ü çal›flmalar ile BM ve ITU’n›n ortaklafla yü-
rüttü¤ü ve bölgesel nitelikli olan “Dünya Enformasyon Toplumu Zirvesi” çal›flmalar› örnek olarak
gösterilebilir (TÜB‹TAK, 2002).
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3- Bilgi endüstrisindeki geliflme, ekonominin di¤er sektörlerindeki uygula-
malar› da etkileyece¤inden, bilgi toplumu politikalar› mal ve hizmet üreten
birçok sektörü kapsay›c› nitelikte olmal›d›r. 

4- Bilgi teknolojilerinin yayg›n kullan›m› yeni istihdam olanaklar› yaratmak-
ta ve çal›flma biçimlerini de¤ifltirmektedir. Bu ba¤lamda çal›flan ve iflveren
haklar›, ücret politikalar›, yeni ifller, kaybolan ifller vb. konular yasal düzenle-
melerle birlikte yeniden ele al›nmal›d›r. Ayr›ca olabildi¤ince çok insan kayna-
¤›n› ekonomik yaflama kazand›rmak, insanlar›n bilgi ve becerilerini art›rmala-
r›na yard›mc› olacak olanaklar sunmak ve topluma yaflamboyu ö¤renme
kültürünü kazand›rmak gerekir.

5- Yeni toplum düzeninde evrensel ilke, herkesin hem bilgi teknolojilerine
hem de bilgiye eriflimde f›rsat eflitli¤ine sahip olmas› önem tafl›r. 

6- ‹nsanlar›n eriflimde f›rsat eflitli¤ine sahip olmas› kadar neye eriflti¤i de
önemlidir. Bilginin kapsam, düzey, dil ve içerik aç›s›ndan insanlar›n gereksi-
nimlerini karfl›layabilecek nitelikte olmas› gerekir.

7- Öte yandan bir ulusun kültürel miras›, uluslararas› alanda onun mülki-
yetinin ve zenginli¤inin en temel unsurudur. Kültürel miras›n a¤lar üzerinden
eriflilebilir k›l›nmas› tek yönlü bilgi ak›fl›n› ortadan kald›racak ve kültürel
kimli¤in korunmas›na katk›da bulunacakt›r.

Sonuç

Yeni toplumsal yap›lanma, küresel anlamda önemli f›rsatlar sunman›n  yan›n-
da birtak›m riskler de tafl›maktad›r. F›rsatlar› olabildi¤ince de¤erlendirme ve
riskleri de ayn› ölçüde en aza indirgeme olana¤› bulunmaktad›r. Ne var ki bu-
nu gerçeklefltirebilmek yeni yap›lanma olgusunu nas›l kavrad›¤›m›zla ilgilidir.
Bilgi teknolojilerinin sundu¤u olanaklar› ve bilginin yararlar›n› görmek ve bu
unsurlar üzerine odaklanmak bilgi toplumunu kavray›flta yeterli de¤ildir.
Hangi ekonomik sistem içinde bilginin, dönüflümü tetikledi¤i ve de¤iflimi
yönlendirdi¤i de önemlidir. Bu tür bir kavray›fl ülkelerin kendi koflullar› ve
önceliklerini gerçekçi bir biçimde de¤erlendirmesine ve bilgi politikalar›n› bu
yaklafl›mla oluflturmalar›na katk›da bulunacakt›r.
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