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Özet: Bu makale, “enformasyon çağı” olarak da nitelenen çağımızda internetin bilgi ve enfor-
masyon kaynağı olarak değerini, internet bilgisinin avantaj ve dezavantajlarını, güvenilirlik ve
sınırlılıklarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlıyor. Bilgi-hegemonya-iktidar iliş-
kileri son zamanlarda sosyal bilimlerde oldukça revaçta olan bir konu. “Küresel ağ toplumu” ko-
şullarında internetin ve internet aracılığıyla küresel ölçekte yayılan enformasyonun ne tür ikti-
dar, hegemonya ve egemenlik ilişkilerine dayandığını sorgulamak da büyük önem taşıyor. Bu
açıdan çözümlenmesi gereken başlıca çelişki, “enformasyon çağı”nda internet bilgisinin dezen-
formatik yapısıdır. Ayrıca buna bağlı bir başka sorun, çağımızda internet aracılığıyla gerçekle-
şen bilgi bombardımanının olağanüstü bir bilgi kirlenmesine yol açmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Enformasyon çağı, enformasyon teknolojileri, ağ toplumu, internet bilgisi,
bilgi kirlenmesi

Chaos of Internet “Knowledge” in between “Network Society” and “Information Age” 

Abstract: This article aims to analyze the value of the internet as a source of knowledge and information
in the so-called “information age” and evaluate the advantages and disadvantages, reliability and limita-
tions of internet knowledge from a critical point of view. In recent years, relations between knowledge, he-
gemony and power have been the main issues in social sciences. Today, it is important to examine the he-
gemonic relations between the internet and information which is spread through the internet on “global
network society.” In this respect, the main contradiction which has to be analyzed is the disinforming na-
ture of the internet knowledge in the “information age.” Another problem which is related to this is the
pollution of knowledge arising from the information overload through the internet. 

Keywords: Information age, information technologies, the network society, internet knowledge, the pol-
lution of information

“İma ji nas yo nun bil gi den da ha et ki li; mi tin ta rih ten da ha güç lü
ol du ğu na ina nı yo rum. Rü ya la rın ha ki kat ten da ha üs tün ol du -
ğu na, umu dun dai ma tec rü be ye ga lip gel di ği ne, kah ka ha nın ke -
de rin bi ri cik te da vi si ol du ğu na ina nı yo rum. Ve sev gi nin ölüm -
den da ha güç lü ol du ğu na ina nı yo rum.” The Crow fil min den

Geç ti ği miz yüz yıl da en faz la rağ bet gör müş -öl çü, sa tış ra kam la rı- The
Crow ad lı si yah-be yaz çiz gi ro man dan uyar lan mış ay nı ad lı film den alın -

tı la dı ğı mız yu ka rı da ki söz ler bir ba kı ma gü nü müz de ege men ha le gel miş bir
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eği li mi ifa de edi yor. Saf bil gi nin, özel de bi li min in sa nın dış dün ya ya da ir al -
gı sı nı sı nır lan dı rıp çar pık laş tı ran do ğa sı na dik kat çe ken -onu im ti yaz lı ye rin -
den ala şa ğı ede rek kuş ku lu ha le ge ti ren-, bu na kar şı lık aşı rı öz nel li ğe, ta hay -
yül ve gör sel li ğe, iro ni ve eğ len ce un su ru na ala bil di ği ne yer açan bu ifa de, po -
zi ti vist pa ra dig ma nın çö kü şüy le iliş ki len di ri le bi lir. Ay nı za man da bu eği lim,
in ter net te ve sa ir med ya da do la şan im gey le/rek lam la bü tün leş miş en for mas -
yo nun diz gin siz ya yı lı mı so nu cun da bi lim sel bil gi nin göz den dü şü şü ile doğ -
ru dan bağ lan tı lı. Med ya lar la ku şa tıl dı ğı mız bu dün ya da bil gi ve de ğer ler ala -
nı rö la tif li ğe mah kum. Ay rı ca in ter net bu açı dan, yay dı ğı en for mas yo nun bol -
lu ğu, par ça lı lı ğı, ko lay pay la şı lır lı ğı ve aşı rı araç sal lı ğı ne de niy le zih ni yo ran,
bil gi len me önün de en gel oluş tu ran bir araç. Bu, ele ala ca ğı mız so ru nun bir
yö nü. Bir baş ka so run ise, in ter ne tin top lu ma, ev re ne, ken di mi ze iliş kin bil gi -
mi zi ne öl çü de ar tı rıp ge liş tir di ği, in san lı ğın öz gür leş me si yo lun da ne öl çü de
el ve riş li im kan lar sun du ğu nok ta sın da dü ğüm le ni yor.

Bil gi nin ik ti dar/ege men lik/he ge mon ya iliş ki le ri ne bağ lı ol du ğu sa vı bu -
gün ar tık aka de mik/bil gi üre ti ci si çev re le rin dı şın da da ge nel ge çer ka bul
gö ren bir gö rüş. Ay nı du rum, eğer bil gi ile en for mas yon ara sın da ki far kı ve
ör tüş me yi gö ze te cek olur sak,1 in ter net bil gi si için de söz ko nu su. Baş ka de -
yiş le edi ni len ya da ma ruz ka lı nan en for mel bil gi nin ba ğım lı lık ve ma du ni -
yet iliş ki le riy le bir lik te dü şü nül me si zo run lu lu ğu var. Hat ta, bil gi nin üre tim,
ye ni den-üre tim ve do la şım sü reç le ri te za hür ve so nuç la rı iti ba riy le salt zi -
hin sel-dü şün sel bağ lam lar için de de ğil, ya şam sal, mad di, be den sel düz lem -
ler de de var lık bu lup et ki li ol mak ta. Fo uca ult cu ik ti dar ana li zin de ba şat bir
yer tu tan bu id di a boş luk ta nı mı yor; sos yal iliş ki le rin bü tün örün tü le ri ni
kap sı yor. Bu da, özerk ve öz gür leş ti ri ci bil gi im kan la rı nın kı sıt lı lı ğı nı aş ma
ça ba sı na yö ne len zi hin sel ara yış la rı bo ğan, da ha doğ ru su et ki siz ve an lam sız
kı lan bir et ki ya ra tı yor. Bu na kar şı lık, ik ti dar/ege men lik/he ge mon ya po zis -
yon la rı na kar şı mu ha lif bi linç ve du ru şun in şa sın da gö re ce özerk bil gi alan -
la rı nı ve araç la rı nı araş tır mak tan vaz geç me mek ge re ki yor. El bet te sa nal dün -
ya nın bu ama ca uy gun lu ğu prob le mi ni de ma sa ya ya tı ra rak.

As lın da bu gü nün dün ya sın da in ter ne tin yay gın laş ma sı nı mik ro ik ti dar
iliş ki le ri ba kış açı sı nın öte sin de, mak ro dü zey de, Ba tı ege men li ği nin al dı ğı ye -
ni bi çim le bağ lan tı lı de ğer len dir mek da ha ye rin de olur. Me se le yi bu yön de
ele al ma mı za izin ve ren bir çok gös ter ge bu lu na bi lir. Tek no lo ji nin ge li şi mi ile
ta rih sel kro no lo ji nin ör tü şen yön le ri var. 1990’la rın baş la rın da SSCB’nin hav -
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lu at ma sı so nu cu Ba tı’nın So ğuk Sa vaş po la ri zas yo nun dan çı ka rak bü tün leş -
me si, Fran sız Dev ri mi’nden tam iki yüz yıl son ra Ba tı ege men li ği nin tek le şe -
rek ye ni bir sta bil ya pı ya ka vuş ma sı na yol aç tı. Yi ne ay nı dö nem de, Kör fez
Sa va şı’nı mü tea kip, ABD’den “kü re sel leş me” çı ğı rı yük sel di. Si ya sal ni te lik te ki
bir di zi pa ra lel ge liş me (çö zü len Var şo va Pak tı ül ke le ri nin de ka tı lı mıy la Av -
ru pa’nın bü tün leş me si, “ide olo ji le rin if la sı” vb.) ile bir lik te dü şü nül dü ğün de,
Ba tı le hi ne ol gun la şan kon jonk tür ile in ter net tek no lo ji si nin kü re sel çap ta ya -
yıl ma sı ara sın da ki ba ğı fark et me mek zor de ğil dir. Baş ka de yiş le in ter net tek -
no lo ji si, II. Dün ya Sa va şı yıl la rın da da ha hız lı ve et kin as ke ri mu ha be re ama -
cıy la ge liş ti ril me si ne, özel ve lo kal bir kul la nım ala nı na sa hip ol ma sı na kar şı -
lık, ABD ta ra fın dan Ba tı dün ya ege men li ği ni pe kiş tir mek ama cı na yö ne lik bir
ay gıt ola rak ge liş ti ri le rek kü re sel leş ti ril miş ve ev le ri mi ze, hat ta cep le ri mi ze
ka dar gir miş tir. Kü re sel leş me nin po zi tif söy le mi in ter ne ti ye ni kü re sel top lu -
mun (“ağ top lu mu”) ve ye ni bir ça ğın (“bil gi/en for mas yon ça ğı”) mu ci ze vi sim -
ge si ne dö nüş tü re cek tir. Bu na gö re, in ter net, mo der niz min fark lı ulus lar ara sı -
na koy du ğu ka tı sı nır la rı de le cek; de ğer le rin, inanç la rın ve fi kir le rin ser best
do la şı mı na/pay la şı mı na ola nak ta nı ya cak ve böy le ce kül tür ler ara sı me lez -
leş me ye yol aça rak in san la rı içe ka pan ma ya ve be lir li bir si ya si blok için de ta -
vır al ma ya zor la yan ide olo ji le rin sert ka bu ğu nu kı ra cak tı vb. Lis te uza tı la bi -
lir, ama ez cüm le: İn ter net, ba rış çı ve öz gür leş ti ri ci bir araç ola rak kü re sel leş -
me nin amaç la rı na hiz met ede cek ti. Kü re sel leş me, ulus-dev let le rin ege men li -
ği nin ve ulu sal ira de yi tem sil et me yet ki si nin al tı nı oy ma ya, ba ğım sız dev let -
le rin içiş le ri ne ka rış ma ma il ke si uya rın ca on la rın ken di ulu sal sı nır la rı için de
uy gu la dık la rı key fi yö ne ti me ve is tis ma ra son ve re cek, ulu sal güm rük du var -
la rı nın çök me si ne, ser ma ye ha re ket le ri nin ser best leş me si ne, ser ma ye ve iş gü -
cü nün ser best do la şı mı na, ulus-aşı rı se ya hat le re vb. izin ve re cek ti. Bu ge liş -
me ler er ve ya geç oto ri ter re jim le rin ka bu ğu nun çat la ma sı na yol aça cak, öz -
gür leş me sağ la ya cak tı. Ay nı za man da, in ter net va sı ta sıy la ger çek le şe cek en -
for mas yon, bil gi ve kül tür trans fe ri de ulu sal çe pe rin öte si ne ta şa cak, ola ğa -
nüs tü hız la nıp ko lay la şa cak tı. İn ter ne tin sağ la dı ğı sa nal or tam da ser best çe
aka cak olan en for mas yon/ bil gi ar tık ulus, ulus-dev let, sı nıf, et ni si te, din gi -
bi ai di yet le rin ge tir di ği ya sak la ma la rın hiç bi ri ni ta nı ma ya cak, bü tün du var la -
rı de lip ge çe cek ti. İn san lı ğa da ha şef faf ve öz gür bir dün ya va at edi li yor du.
Bü tün bu olum lu sav lar da kuş ku ya ka pıl ma mı zı ge rek ti ren bir şey ler yok
mu? Ağ top lu mu va sı ta sıy la in sa nın dün ya, top lum ve ken di si hak kın da bil -
gi len me si önün de ki her tür lü bas kı nın kalk mış ol du ğu gö rü şü nü öy le ko lay -
ca ka bul le ne bi le cek mi yiz? Son yir mi yıl için de in ter net kul la nı cı sı sa yı sın da -
ki ola ğa nüs tü ar tı şa, ül ke le rin en üc ra kö şe le rin de ki il ko kul lar da bi le bil gi sa -
yar lı eği ti min baş la ma sı na rağ men yer yü zün de ce ha le tin kö kü nün ka zın dı ğı -
nı, in san la rın da ha ile ri bir eği tim, bil gi ve kül tür se vi ye si ne ulaş tık la rı nı söy -
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le ye bi lir mi yiz? “Bil gi/en for mas yon ça ğı” ef sa ne si nin kı rıl ma nok ta la rı ne ler -
dir? Bun lar bel ki de so rul ma sı ge re ken ilk so ru lar dır. Gü nü müz de “en for mas -
yon dev ri mi”ne at fe di len aşı rı önem, bir za man lar en düs tri dev ri mi ne at fe di -
len önem le boy öl çü şe cek bir ma hi yet ka zan mış du rum da dır. En for mas yo nel
ağ la rın bü tün yer kü re yi sar ma sı, en for mas yon akı şın da ki hız ve içe rik çe bü -
yü me vb. ol gu lar dan ha re ket le, en for mas yo nel tek no lo ji nin ve iliş ki le rin “ye -
ni top lum”un mer ke zin de yer al dı ğı ve top lu mun bü tün ku rum la rı nı ve iliş ki
bi çim le ri ni dö nüş tür dü ğü id di a edil mek te dir. Ma nu el Cas tells’in ça lış ma la rı
bu abar tı lı inan cı doğ ru la yan ar gü man lar ge tir mek te ve olum lu bir man za ra
arz et me ye ça lış mak ta dır.

XIX ve XX. yüz yıl lar da ide ali ze edi len (ve mo der ni te ile öz deş leş ti ri len)
en düs tri top lu mu nun sim ge-bi ri mi fab ri kay dı. En düs tri top lu mu ve mo dern
ulus-dev let pra tik amaç lar doğ rul tu sun da ge liş kin ve yay gın bir okul sis te mi -
ne, kit le-ile ti şi mi ne (ba sın, rad yo-TV) ve be yin yı ka ma/ pro pa gan da et kin li -
ği ne ge rek si nim duy muş tu. Gü nü müz de ise, bun la ra ek ola rak “post-en düs tri -
yel top lum”un kül tü rel sim ge si ola rak bil gi sa yar ve in ter net bü tün bun la rın
ye ri ni al mış gö rü nü yor. Bu ge liş me ye bağ lı ola rak üre tim fe ti şiz mi/kül tü rü
ye ri ni tü ke tim ve eğ len ce fe ti şiz mi ne/ kül tü rü ne bı rak mış tır. An cak bü tün bu
çar pı cı “de ği şim” vur gu su na rağ men, bu gün ka pi ta liz min özün de ne yin de -
ğiş ti ği sor gu lan ma lı dır. Tek ni ğin, me kâ nın, ön cü ak tör le rin, kül tü rün de ğiş -
me si vb. kök lü ve olum lu yön de bir top lum sal de ğiş me nin ne öl çü de be lir ti -
si ola bi lir? Ay rı ca ye ni tek no lo jik ge liş me le re bağ lı ola rak öne sü rü len “uzay
ça ğı”, “atom ça ğı”, “gen ça ğı” vb. be lir le me ler, baş lan gıç ta ya rat tı ğı on ca he ye -
ca na rağ men, kı sa bir sü re son ra çe ki ci li ği ni yi tir miş tir. Bu ad lan dır ma lar nötr
ve ma su ma ne ol mak tan uzak tır. Aya ilk kez in sa nın ayak bas ma sı (“in san lık
için dev bir adım!”) ile Ba tı lı sü per güç ler ara sın da ki si lah lan ma ve ege men lik
ya rı şı ara sın da ki ba ğı kav ra mak pek de zor ol ma sa ge rek. “Uzay ça ğı”nın
ABD-SSCB ku tup laş ma sı na, “atom ça ğı”nın 1945’te Ja pon ya’da pat la tı lan iki
atom bom ba sı na ve iki sü per güç ara sın da ki nük le er deh şet den ge si ne, gen
tek no lo ji sin de ki atı lım la rın ise hay van ve bit ki le rin ge ne ti ği nin de ğiş ti ril me -
si ne yol aç tı ğı, ye ni tıb bi risk ler ya rat tı ğı ve bü tün bun la rın as lın da hiç de
olum lu an lam lar içer me di ği bu gün her kes çe bi lin mek te dir. O hal de “ağ top lu -
mu mu ci ze si”nin ne an la ma gel di ği ni, in san lı ğa na sıl bir be del öde te ce ği ni de
sor gu la mak du ru mun da yız. Özel lik le “bil gi/bi li şim ça ğı” kav ra mı zi hin de cid -
di bir kar ma şa ya rat mak ta dır. Mo der niz min “ha yat ta en ha ki ki mür şit” ola rak
gö rüp gös ter di ği bi li min, bi lim le mü ceh hez kit le eği ti mi nin ve yük sek de ğer -
le rin/kül tü rün göz den dü şü rül dü ğü; bu na kar şı lık an cak Ba tı Or ta ça ğı ile
boy öl çü şe cek de re ce de ba tı lın, hu ra fe nin, ce ha le tin ege men ol du ğu, por nog -
ra fi nin, eğ len ce ve tü ke ti min vb. re vaç bul du ğu bir çağ da ya şa ma mı za kar şı -
lık, XXI. yüz yı lın ol duk ça gös te riş li baş lık lar la “bil gi/bi li şim ça ğı”, “en for mas -
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yon ça ğı” ola rak ni te len me sin de bir tu haf lık ol sa ge rek. Üni ver si te ve bi lim
göz den dü şer ken “bi lim ça ğı” ni te le me si an lam sız ha le gel miş tir. Ak si ne, Ba -
tı’nın Bi lim Dev ri mi nin ve Ay dın lan ma çı ğı rı nın ayak lar al tı na alın ma sı nok -
ta sın da bir gö rüş bir li ği söz ko nu su dur.

Son dö nem de “bil gi” ve en for mas yo nun bu den li vur gu lan ma sı nın bir an -
la mı var. Dün ya da 1990’lar dan bu gü ne ge li şen sü reç, “ide olo ji ler ça ğı”nın,
baş ka de yiş le Mark sizm ben ze ri ça tış ma cı gö rüş le rin ve ütop ya cı lı ğın so nu
ola rak be lir len di ğin de bu boş lu ğu dol dur mak ge re ke cek ti: “Bil gi Ça ğı”nın
baş lan gı cı... Yak la şık son otuz yıl dır Mark siz min en te lek tü el plan da ge ri le -
me si ne kar şı lık “ide olo ji le rin so nu”na ge lin miş ol du ğu gö rü şü as lın da bü yük
bir han di kap içe ri yor. Çün kü ütop ya cı/ça tış ma cı, de ği şi mi tem sil eden dün -
ya gö rü şü nün sah ne den çe kil me si ne ve ya bü yük öl çü de za fi yet gös ter me si -
ne kar şı lık, tes li mi yet çi ne o-li be ral ide olo ji nin tek yön lü, ra kip siz ege men li -
ği söz ko nu su. Ya şa dı ğı mız dün ya nın ka osu nu an la mak için bu du ru mu göz -
den uzak tut ma mak ge re ki yor.

Post mo dern kül tü rün hem bir tü re vi hem de be lir le yi ci bir ha yat ala nı
ola rak in ter ne tin gös te ril me si te sa düf de ğil dir. Bu gün Ba tı bir çok alan da
ol du ğu gi bi en for mas yon/bil gi üre ti mi ve ile ti şim tek no lo ji si ala nın da da
mer ke zi ve ya yı cı bir po zis yon da dır; bir çe kim gü cü oluş tu ra rak dün ya
üze rin de ki ege men li ği ni sür dür me ye ça lış mak ta dır. Ba tı’nın XX. yüz yıl da
top lum lar ara sı iliş ki le ri de net le mek te ba sın-ya yın ku ru luş la rı ve kit le- ile -
ti şim araç la rı gi bi he ge mo nik ay gıt la ra da baş vu ra rak sür dür dü ğü dün ya
ege men li ği, in ter ne tin dev re ye gir me siy le ye ni bir bo yut ka zan mış tır. En -
for mas yo nun/bil gi nin mer ke zi ve ya yı cı sı ol ma nın avan taj la rın dan ya rar -
la nan Ba tı, böy le ce top lum lar ara sı iliş ki le re yön ver mek te ol du ğu ka dar,
dün ya pa zar la rı na sun du ğu ye ni bil gi ve ile ti şim tek no lo ji le riy le ye ni ve ol -
duk ça kâr lı bir ka pi ta list sek tör (med ya) ya rat mak ta da aşa ma kay det miş
du rum da dır.2 Gü nü müz de Ba tı, geç miş te dün ya yı de net le mek te kul lan dı -
ğı ge le nek sel yön tem le rin (sö mür ge oluş tur mak, ser ma ye ih ra cı na yö nel -
mek ve ya ham mad de ve iş gü cü sö mü rü sü gi bi) dı şın da ye ni yön tem le re
baş vur mak ta dır. Doğ ru dan iş gal yön te min den vaz geç me miş tir; bu nun la
bir lik te med ya ara cı lı ğıy la baş ta or du ve si ya set ku ru mu nu he def le yen psi -
ko lo jik sa vaş, iti bar sız laş tır ma; ka mu oyu na yö ne lik ola rak ise de zen for -
mas yon, yön len dir me, be yin yı ka ma, kor ku sal ma gi bi fa ali yet ler için de dir.
Ba tı’nın dün ya yı de net le mek te ge le nek sel ola rak baş vur du ğu as ke ri, eko -
no mik ve si ya si güç ler üç lü sü ne ye ni bir hal ka da ha ek len miş tir: İn ter net
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med ya sı ta ra fın dan gü düm lü bir bi çim de yö ne ti len en for mas yon bom bar -
dı ma nı nın sı nır ta nı maz gü cü. Bu ye ni güç kay na ğı, Ba tı’nın doğ ru dan fi -
zi ki şid det yön tem le riy le (as ker sev ki ya tı, iş gal, kit le sel im ha vs.) ger çek -
leş ti re me ye ce ği ya yıl ma cı he def le ri ni mer ke zi bir si ya set eş li ğin de, dün ya
öl çe ğin de uy gu la ya bil me ola na ğı ver mek te dir. Da ha ön ce den Ba tı, ken di
ege men li ği nin sü rek li li ği için ge liş tir di ği tel kin ve pro pa gan da araç la rı na
(kit le-ile ti şi mi ala nı na) bü yük har ca ma lar ya par ken, med ya ve in ter ne tin
yay gın laş ma sıy la dün ya üze rin de ki he ge mon ya sı nı da ha ucu za mal et -
mek le ye tin me miş, ay rı ca bu ye ni or ta mı da pa ra ka zan ma ara cı na dö nüş -
tür müş tür. Bu an lam da kü re sel çap ta en kâr lı ve bü yük şir ket le rin med ya
ala nın da çık mış ol ma sı na şaş ma mak la zım. Ya kın bir geç miş te med ya nın
or du, si ya set ve eko no mi üç lü sün den son ra ge len “dör dün cü güç” ola rak
önem li bir iş lev gör dü ğü öne sü rül mek tey di. Bu gün se med ya nın gü cü nün
si ya set ku ru muy la uyum lu ve eş gü düm lü bir ha le gel di ği ni göz lem le mek
müm kün dür. Gü nü müz top lum la rı nın “en for mas yo nel top lum” ni te li ği ni ka -
zan dı ğın dan söz edil mek te dir. En düs tri dev ri min de ol du ğu gi bi “en for -
mas yon dev ri mi”nde de ön cü lük Ba tı’da dır. Ve Ba tı ken di bil gi si ni ve bil gi
kay nak la rı nı dün ya ya aç mak ve yay mak la, dün ya nın top lum lar ara sı dü -
zey de eşit ola nak la ra sa hip bir den ge ye, glo bal leş me ye doğ ru git ti ği ve
yer yü zün de ki im kan la rı pay laş tı ğı im ge si ni ver mek te dir. Ba tı için, ken di
gü dü mün de yön len di ril miş bil gi yi dün ya ya yay mak el bet te bir sa kın ca ya -
rat ma mak ta dır. Baş ka de yiş le Ba tı’nın üs tün lü ğü nün pay la şıl ma sı hiç bir
bi çim de söz ko nu su de ğil ken (tam ter si ne top lum lar ara sı güç den ge siz li ği
gi de rek art mak ta dır) pay la şı lan en for mas yo nun de ğe ri kuş ku uyan dır -
mak ta dır. Bun dan do la yı Ba tı’nın ken di işe ya rar bil gi le ri ni in ter net çöp lü -
ğün de dün ya top lum la rıy la pay la şa bi le ce ği ni um mak faz la ha yal ci lik olur.

“Bil gi/en for mas yon ça ğı” ola rak ni te len di ri len gü nü müz de önem li bir bil gi
pay la şım ve ile ti şim ara cı ola rak in ter ne tin kul la nı mı nın avan taj ve ko lay lık -
la rı ya nın da yol aç tı ğı bir ta kım so run lar da bu lu nu yor. En baş ta da, in ter ne -
tin yay gın laş ma sıy la bir lik te bil gi nin ulus-dev let le rin te kel ve de ne ti min den
önem li öl çü de çık ma ya yüz tut ma sı gel mek te dir. Her han gi bir mo dern ile ti -
şim ay gı tın da di ji tal kay dı bu lu nan res mi ve ya ki şi sel her tür lü bil gi ye is ten -
me yen bir ta kım güç odak la rı ta ra fın dan ra hat lık la ula şı la bi lir. Ağ lar ara sı ağ
an la mı na ge len in ter net te do la şan bil gi ler be lir li mer kez le rin de ne ti min de
te mer küz edi le bi lir ni te lik te dir. ABD mer kez li olan bu do la şım ve te mer küz
sis te min de he men her tür lü bil gi özel ki şi ve ku rum la rın eli ne ge çe bil mek te -
dir. Çok giz li dev let ya zış ma la rı nın yer al dı ğı bu bel ge le rin açık lan ma sıy la
dün ya den ge le ri alt üst ola bil mek te dir. En son wi ki le aks ola yın da da gö rül -
dü ğü üze re, res mi sı fa tı bu lun ma yan güç ler dev let le rin giz li bil gi le ri ne sı za -
rak be lir li ül ke ler de si ya sal ka rı şık lık la rın yo lu nu aça bi li yor lar. Yi ne son dö -
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nem de Tür ki ye’de yü rü tü len top lu si ya sal yar gı la ma lar sı ra sın da is nat edi -
len suç la rın bil gi sa yar ve in ter net ara cı lı ğıy la iş len di ği öne sü rü lü yor. Bu
olay lar, in ter ne tin si ya sal gün de min oluş ma sın da da et ki li bir araç ol du ğu nu
gös te ri yor. Öte yan dan in ter net dev let bil gi si ni de tür lü risk ler al tı na so ku -
yor. As ker lik ten eği ti me, yar gı dan sağ lı ğa ka dar bü tün ku rum lar da e-dev let
adı al tın da in ter net kul la nı mı nın zo run lu ha le gel me si, ulu sal bil gi le ri dün -
ya ege men güç le ri nin kon tro lü ne ve su iis ti ma li ne açık ha le ge ti ri yor.

Ko nu nun en baş ta bel li so run lar et ra fın da ele alın ma sın da ya rar var: İn -
ter net te bil gi kir li li ği, bil gi nin gü ve ni lir li ği, de ne ti mi ve pi ya sa laş ma sı. Bi -
linç te be lir siz li ğe, kir li li ğe yol açan şey, bil gi nin çok çe şit li ka nal lar dan ak ma -
sı de ğil. Asıl önem li si, bu ak ta rım sı ra sın da bir çok şe yin iç içe geç me si. En -
for mas yon, de zen for mas yon, bil gi, ma lu mat, is tih ba rat, ha ber, düz me ce is ta -
tis tik ler, yo rum, im ge, rek lam, gör sel lik, eğ len ce un su ru.. Bü tün bun lar iç içe
ge çe bi li yor. Ki tap bil gi si nin saf lı ğı ve oku ru onun kar şı sın da öz gür bı ra kan
ni te li ği in ter net te yok. İn ter ne tin renk li iko nik dün ya sın da in san bi lin ci par -
ça la nı yor, kav ra ma ye te ne ği sa bo te olu yor. İm ge, bi lin ce ga lip ge li yor. İn sa -
nın hür dü şün me, se bep ler ile so nuç lar ara sın da bağ lan tı ku ra rak kav ra ma
ola na ğı sar sı lı yor. Bi rey, ken di si nin üre til me si ne pek az kat kı da bu lun du ğu
ve ri bom bar dı ma nı kar şı sın da et ki siz ve pa sif ka lı yor. Bil gi nin sa nal or tam -
lar da üre ti lip yi ne sa nal grup lar içe ri sin de pay la şıl ma sı nın bir han di ka pı da
gün de lik tü ke tim (pay laş ve unut) man tı ğı nı yan sı tı yor olu şu. Ha zır bir şe -
kil de bu lu nan, va sat ve ge nel ge çer bil gi le ri pay la şı ma sun mak tan bil gi üre -
ti mi ne kat kı da bu lun ma ya fır sat kal mı yor. İn ter net te ki tar tış ma plat form la -
rın da boy gös te ren fi kir be yan edi ci le ri ki tap oku mak tan ka çı nı yor lar. Ko lay -
cı ve ez ber ci öğ ren ci le rin ödev le ri ni en kes tir me bi çim de ya pa rak kur tul ma
yo lu, in ter ne te bağ lan mak. Bu ye ni tek ni ğe “edu ta in ment” (eğ le ne rek öğ ren -
me) adı nı ve ri yor lar. En for mas yon ile eğ len ce nin (en ter ta in ment) bi le şi mi ise
“en for ta in ment” de nen tu haf kav ra mı do ğu ru yor. So nuç ta, in ter net te her
tür lü bil gi var ve şe kil siz, mu az zam bir yı ğın ola rak önü müz de du ru yor. Bu
bil gi le rin sü rek li gün cel len me si, in ter ne tin bir ha fı za sı nın ol ma dı ğı an la mı -
na da ge li yor. Bil gi nin ka ğı da ya zıl dı ğı gi bi dur ma ma sı bi lin ci de bu la nık laş -
tı rı yor. Ki tap la kı yas la nıl dı ğın da, in ter net ara cı lı ğıy la bir dün ya gö rü şü oluş -
tur ma nın önün de cid di en gel ler ol du ğu bir ger çek. Bel ki de bun dan do la yı,
bil gi açık la rı nı in ter net le ka pat ma ya ça lı şan ye ni ku şa ğın dün ya ve top lum
olay la rı hak kın da es ki ku şak tan da ha bi linç li ol duk la rı söy le ne mez. Di ji tal
ki tap la ra da ulaş ma ola na ğı ta nı ma sı na rağ men in ter net, ki ta bın ye ri ni ta ma -
men dol du ra maz. Bi re yin kao tik in ter net dün ya sı nın yay dı ğı ve ri bom bar dı -
ma nı kar şı sın da aciz, pa sif ve sa de ce alı cı ko num dan çık ma sı, bil gi nin üre til -
me si ne öz gür ve ya ra tı cı sü reç ler le ka tıl ma sıy la müm kün ola bi lir. İn ter net
he nüz bil gi ve ile ti şim ala nın da te kel ha li ne gel me miş tir. Ga ze te, te le viz yon,
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si ne ma vb. in ter net dı şın da var lı ğı nı sür dür mek te dir. An cak ya kın bir ge le -
cek te in ter ne tin en yay gın ve ön ce lik li bil gi/ile ti şim kay na ğı ha li ne ge le ce ği
ve bu alan da kü re sel ve ulu sal çap ta de ne ti min da ha da sı kı la şa ca ğı yo lun da
be lir ti ler var. Asıl bü yük so run la rın o za man or ta ya çı ka ca ğı nı söy le ye bi li riz.

İş te bu ve ben ze ri bir çok so run in ter ne tin “öz gür le şim” sa vı nı cid di bi -
çim de sor gu la ma yı ge rek ti ri yor. İn san, doğ ru dan kar şı laş tı ğı, çö züm bu la -
ma dı ğı ve ya çö züm ara yı şı sü re cin de ya şa dı ğı de ne yim le ri so nu cu bil gi
edi nir. Bil gi edin me nin en es ki ve sağ lık lı yo lu bu dur. En azın dan in ter net
ön ce si çağ lar da bil gi nin edi nil me tar zı bu yol lay dı. An cak için de ya şa dı ğı -
mız dün ya in san lı ğın geç miş de ne yim le ri nin, de ğer le ri nin üze rin de yük -
sel se bi le bu de ne yim ve de ğer le ri hi çe say ma nok ta sı na doğ ru gi di yor.
Geç mi şin, ge le ne ğin ve mo der niz min aşı rı is tis ma rı na da ya nan post mo -
dern çağ, ye ni bi li şim tek no lo ji le ri nin de yar dı mıy la in san iliş ki le ri ni
olum suz yön de dö nüş tü rü yor.

Ge tir di ği bü tün bu risk le re kar şı lık ye ni bi li şim tek no lo ji le ri nin sun du ğu
ola nak lar da yok de ğil. İd di a bü yük: Kü re sel leş me nin ya rat tı ğı ye ni dün ya
dü ze nin de sı nır lar or ta dan kalk mış, bil gi ve ile ti şim tek no lo ji le ri ile ulu sal sı -
nır lar aşıl mış ve bil gi tüm dün ya da hız la do la şır ha le gel miş tir. Dün ya ar tık
bil gi nin çok hız lı ve kü re sel bir ağ va sı ta sıy la tüm dün ya ya ulaş tı ğı bir bil gi
dü ze ni ile kar şı kar şı ya dır. Mey da na ge len bu ye ni dün ya için Mars hall Mc
Lu han’ın “glo bal köy” ta nım la ma sı kul la nıl mak ta dır. Bu ta nım la ma ile kü re -
sel le şen dün ya da ile ti şim tek no lo ji le ri nin ge liş me si ile sı nır la rın bir an lam da
or ta dan kalk ma sı, dün ya nın her ke sin her şe yi ay nı an da öğ ren di ği bir köy
ha li ne gel mek te ol du ğu an la tıl mak ta dır. İn ter ne tin, ça ğı mız da kü re sel leş me
sü re ci ne kat kı da bu lu nan en önem li un sur ola rak ka bul edil di ği ni söy le mek
yan lış ol maz. Eğ len ce den alış ve ri şe, ile ti şim den ban ka cı lı ğa, her tür lü ih ti ya -
cı kar şı la ma sı nın ya nı sı ra; dil, din, yaş, cin si yet, kül tür, za man ve me kân
kav ram la rı ile sı nır lan dı rı la ma ya cak ka dar ge niş çap lı ve öz gür bir ile ti şim,
bil gi pay la şı mı ve et ki le şim ala nı ol du ğu ka bul edil mek te dir. Mer ke zi bir en -
for ma tik ya yı cı ya sa hip ol ma yıp, ile ti şim de ve bil gi nin ya yı lı mın da dev let
te ke li ni kı ran çok-mer kez li bir ka tı lı ma, hi ye rar şik ol ma yan es nek bir ya pı ya
ve bi rey öz nel li ği nin ser best dı şa vu ru mu na/pay la şı mı na izin ve ren ni te li ği
sa vın dan ha re ket le in ter ne tin dış-be lir le nim siz bir ev ren ol du ğu id di a edil -
mek te dir. Baş ka de yiş le in ter ne tin, ile ti şim sel ey le min ken di an lam ev re ni nin
ken di li ğin den oluş tu ğu de mok ra tik ve ço ğul cu bir alan ol du ğu var sa yıl mak -
ta dır.3 İn ter ne tin ol duk ça kı sa bir sü re de dün ya ça pın da yay gın lık ka zan ma -
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sı ve top lum la rın ha ya tı na gir me siy le kül tür ler ara sı ile ti şim ve bil gi ak ta rı -
mı ol duk ça pra tik leş miş tir. İn ter net te do la şan bil gi nin baş lı ca özel li ği, her
tür den bil gi nin ser best do la şı mı dır: Va hiy bil gi si, ef sa ne bil gi si, tek nik bil gi
ve öz nel bil gi le rin ya nı sı ra pür aka de mik bil gi de do la şım da dır. Bu bil gi ler,
ken di tür le ri ne gö re sa yı sız üs lup la pay la şıl mak ta dır. Ki şi sel me saj lar, im ge
ve sem bol ler, ürün ler le il gi li rek lam/ta nı tım amaç lı bil gi ler, ka mu sal ala na
da ir ha ber ve yo rum lar bir çev rim oluş tur mak ta dır. İn ter net, dev let le rin, şir -
ket le rin, ku rum la rın, gi de rek bi rey le rin zo run lu bir par ça sı ha li ne gel miş tir.
İle ti şim den öte gün lük ih ti yaç la rın gi de ril di ği ve çö züm bu lun du ğu bir alan -
dır. Bu da kü re sel gü cün ege men li ği nin her aşa ma da his se dil me si an la mı na
ge li yor. E-dev let ka yıt la rı na eri şim, alış ve riş, ban ka cı lık vb. amaç lar la kul la -
nıl ma sı yay gın la şan in ter net ay nı za man da bil gi sa yar, cep te le fo nu vb. ay gıt -
la rın ha ya tı mı zın her ala nı na gir me si ni be ra be rin de ge ti ri yor. İn ter ne tin bir
baş ka bo yu tu da, ça ğı mı za dam ga sı nı vu ran sa vaş lar, te rör ve ayak lan ma lar,
dep rem gi bi fe la ket ler, fi nans ge liş me ler vb. ko nu lar da ha ber le rin bü tün
dün ya ya anın da ya yıl ma sı nı sağ la ma sı dır. Bu tür olay la ra iliş kin en for mas -
yon akı şı nın bi rey sel kul la nı cı la rın aşı rı öz nel ve ya abar tı lı yo rum la rıy la bir -
lik te ya yı lım gös ter me si, bu ile ti şim bi çi mi nin ge nel lik le res mi çev re ler ce
doğ ru lan ma yan ka rak te ri nin baş lı ca ne de ni dir. Kuş ku suz res mi açık la -
ma/bil gi her du rum da sağ lam ve gü ve ni lir bil gi de ğil dir. Ba zı du rum lar da,
söz ge li şi 11 Ey lül olay la rı nın per de ar ka sı nı yan sı tan sor gu la yı cı açık la ma lar
res mi ola rak bu gü ne ka dar doğ ru lan ma mış tır. Ha ber, bil gi ve en for mas yo -
nun kı sa sü re de ef sa ne vi bo yut lar ka zan ma sın dan do la yı, bu du rum in ter -
net te ya yı lan he men her tür en for mas yo nu, en azın dan dün ya da ki ye ni ge -
liş me le re iliş kin ve ri le ri gü ve nil mez kıl mak ta dır.

İn ter net in san ya şa mın da sağ la dı ğı ko lay lık lar ve eğ len ce ala nı nın dı şın -
da gün lük ha yat ta edin di ği miz bil gi le rin önem li bir kıs mı nın kay na ğı, ya -
yım ala nı ve bi çim len di ri ci si ko nu mun da dır. Bu tek no lo ji ay rı ca; bil gi nin
sak la na bil me si, bi rik ti ri le bil me si, de ğiş ti ri le bil me si, ye ni den ula şı la bil me si
ve pay la şı la bil me si için uy gun bir or tam ve araç lar sun mak ta dır. Ge le nek -
sel med ya ve ya di ğer ile ti şim araç la rı na gö re da ha hız lı ve et ki li bir bil gi
pay la şı mı nı müm kün kı lan in ter net tek no lo ji si nin yay gın laş ma sı nın gün de -
lik ha yat ta ve bil gi pay la şı mın da bir çok fay da lı yö nü ol sa da, bu hız lı de ği -
şim le rin in san ya şa mı nı zor laş tı ran, hat ta ris ke so kan yön le ri ol du ğu nu da
be lirt mek ge re kir.

Ko lay eri şim ve ge liş miş ile ti şim ağ la rı do la yı sıy la her gün cid di bo yut -
ta ar tan bil gi bir yı ğın ha li ne gel miş tir. İn ter net, ge rek li-ge rek siz, işe ya rar-
ya ra maz bil gi le rin bir ara ya gel di ği bü yük bir çöp lü ğe ben ze mek te dir. Bü -
tün bu bil gi le ri ele yip ger çek ten ge rek li olan ve ri le re ula şa bil me so ru nu nu
da or ta ya çı kar mış ol du. Gü nü müz de ade ta bir bil gi pat la ma sı ile kar şı kar -
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şı ya yız. Ki tap, der gi, ga ze te, rad yo ve te le viz yon la rın ya nı sı ra, in ter net sa -
ye sin de bu gün is te di ği miz den de faz la bil gi ye ula şa bi li yo ruz. Ara ma mo -
tor la rı, ga ze te ler, blog lar, fo rum lar, e-pos ta, fa ce bo ok, twit ter gi bi sos yal
pay la şım si te le ri, söz lük ler, ih ti yaç duy du ğu muz dan ve ya haz me de bi le ce -
ği miz den çok da ha faz la bil gi ile kar şı laş ma mı za yol açı yor. Hız la ar tan bil -
gi hem bü yük bir ola nak hem de çe şit li risk ler içe ren bir du rum dur. Çün kü
bu bil gi ler le ne ya pa ca ğı mız ve han gi bil gi ye ne ka dar de ğer ve re ce ği miz
önem li bir so run oluş tur mak ta dır. Bü tün bu bil gi bom bar dı ma nı için de kay -
bol ma dan, yan lış yol la ra sap ma dan he de fe ulaş mak ve bu bil gi ler den ve -
rim li, sağ lık lı bir şe kil de ya rar la na bil mek önem ta şı mak ta dır. İn ter net ara -
ma mo tor la rı nı kul la na rak her han gi bir ko nu hak kın da araş tır ma yap mak
is te di ği miz de ulaş tı ğı mız bil gi le rin gü ve ni lir li ği bir ya na, bu bil gi le rin par -
ça bö lük lü ğü (“de mo” bil gi) ve kay na ğı nın be lir siz li ği de ay rı bir so run oluş -
tur mak ta dır. Bu du rum bil gi nin de ğe ri ve ge çer li li ği so ru nu nu or ta ya çı kar -
mak ta; bil gi le ri doğ ru de ğer len dir mek, ge rek siz/ ya rar sız olan la rı ele mek
ve ama ca uy gun ana liz et mek ge rek mek te dir. Bu ana liz et me ve seç me sü -
re ci ise bü yük za man kay bı na yol aç mak ta dır.

Bu gün post mo der niz min Ay dın lan ma cı ak la olan gü ve ni sars tı ğı, akıl-dı -
şı lı ğı kış kırt tı ğı bir dün ya da ya şı yo ruz. Post mo der nizm, mo dern bi li min, fel -
se fe nin, te olo ji nin, ide olo ji le rin vb. em po ze et ti ği “ke sin” bil gi den ve “bü yük
an la tı”dan ka çı nıl dı ğı bir dö nem de ya şı yo ruz. Bu na pa ra lel ola rak Ba tı’nın
son üç yüz yıl bo yun ca dün ya ya yay mak is te di ği ev ren sel, tü mel, tek çi (mo -
nist), nes nel, ke sin lik çi bil gi an la yı şı da sar sıl mış tır. Bu nun ye ri ne ti kel, te kil,
ço ğul cu (plu ra list), rö la tif bil gi geç miş tir. Ba tı, bir za man lar bes le di ği ve sar -
sıl maz bir inanç bes le di ği doğ ru la rı nı yi tir miş gö rün mek te dir. Ve dün ya ya
öne re bi le ce ği, ev ren sel ola rak ge çer li man tık lı bir çö züm bu lun ma mak ta dır.
Bu du rum, dün ya üze rin de bir bi rin den ola ğa nüs tü fark lı ter cih le rin boy gös -
ter me si ne, ça tış ma risk le ri nin ar tı şı na, bir be lir siz lik ve kao sa yol aç mak ta dır.
İn ter net te ya yı lan en for mas yo nu/bil gi yi de bu çer çe ve de de ğer len dir mek
an lam lı ola cak tır. Çün kü her ye ni tek no lo ji için de ge liş ti ği top lum sal sis te -
min ih ti yaç la rı ta ra fın dan be lir le nir. Bir ba kı ma in ter net ve di ğer bi li şim tek -
no lo ji le ri de mev cut ege men sis te min iş le yiş man tı ğı nı yan sı tır lar. İn ter net te
stra te jik de ğer ta şı yan bil gi le re ula şıl maz lık, eği ti ci- öğ re ti ci ya yın la rın az lı ğı
ve ya ser ma ye leş me si, eğ len ce yö nü ağır ba san ya yın la rın öne çık ma sı, ev ren -
sel de ğer le rin ala ya alın ma sı, de ğer siz li ğin özen di ril me si, ka ko fo ni, tü ke ti -
me yö ne lik aşı rı teş vik ve tel kin, ava mi lik, de ğer ler de yü zey sel leş me, skan -
dal bil gi ler, bil gi/ha ber/yo rum da fa na tizm bo yu tu na va ran ta raf gir lik, bil gi -
nin çok lu kay nak lar dan su nul ma sı na rağ men öz gür leş me sağ la ma ma sı, bil -
gi nin tü ke ti me ha zır bil gi ha li ne dö nüş me si, doğ ru la na ma ma sı ve sor gu la -
na ma ma sı vb. so run lar ege men sis tem den kay nak la nan so run lar dır.
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Yüz ler ce yıl ön ce bil gi nin doğ ru lu ğu so ru nu nu Ay dın lan ma fi lo zo fu Fran -
cis Ba con teş his et miş tir. Ba con, top lum da doğ ru ve nes nel bil gi edi nil me si ni
zor laş tı ran et ken le ri idol (put) kav ra mıy la ifa de et mek te dir. Tas nif ve tes pit
et ti ği idol ler ara sın dan “ti yat ro ido lü”, in san la rın es ki ve ya yay gın ola rak be -
nim se nen dü şün ce le ri doğ ru say ma eği li mi ni ta şı dık la rı inan cı nı yan sıt mak -
ta dır. İn ter net üze rin den edi ni len bil gi nin sor gu lan ma dan ka bu lün de de ben -
zer bir du rum söz ko nu su dur. Po pü ler olan mak bul ve ge çer li sa yıl mak ta dır;
baş ka de yiş le “bü tün si nek ler ya nı lı yor ola maz.” Bir in sa nın ne dü şün dü ğü, na -
sıl ya şa dı ğı, han gi de ğer le re bağ lı ol du ğun dan zi ya de twit ter da yaz dı ğı bir -
kaç sa tır önem sen mek te dir. Bu du ru mun bi li min ve seç kin kül tü rün göz den
dü şü şüy le, po pü ler ve ava mi kül tü rün kış kır tıl ma sıy la il gi si var dır. Böy le ce
bir bil gi nin, de ğe rin ve ya sö zün top lum da gör dü ğü yay gın iti bar doğ ru ve
sağ lam ola nın göl ge len me si so nu cu nu do ğur mak ta dır. Ger çe ğin bu la nık laş tı -
ğı, yi tip git ti ği bu dün ya da bil gi de, de ğer ler de çok ça buk tü ke til me ye ve
aşın ma ya ma ruz ka la cak tır. Ay rı ca, çok sa yı da in ter net si te si nin kay na ğı be -
lir siz ve ya ya lan-yan lış ha ber yay ma sı ka mu oyun da çe şit li yo rum la ra, kor ku
ve pa ni ğe yol aç mak ta dır. Kay na ğı bel li ha ber le rin bir süz geç ten ge çi ril me den
pay la şıl ma sı bi le ben zer bir ma ni pü la tif et ki yi do ğur mak ta dır. Bu tür den bil -
gi le ri sis tem li bir bi çim de eri şi me su na rak ka muo yu üze rin de he ge mon ya
kur ma ya ça lı şan güç odak la rı var dır. Kay na ğı be lir siz ol sa da pay la şı lan bir
en for mas yon, in san la rın akıl la rın da so ru işa re ti do ğu ra rak al gı la rı nın fark lı
yön le re çe ki le bil me si ni, gün dem le ri nin de ği şe bil me si ni de sağ la ya bil mek te -
dir. Bu nun ya nı sı ra, çok yön lü bil gi akı şı nın bo zul ma sı ve de zen for mas yon
da söz ko nu su dur. Ay nı olay/ko nu hak kın da bir bi rin den fark lı ve tu tar sız bil -
gi nin su nul ma sı bil gi kao su do ğur mak ta, doğ ru bil gi nin de bu kar ma şa da
kay bol ma sı na yol aça bil mek te dir. Bu kao sun ya şan ma ma sı için in ter net kul -
la nı mı ya nın da ge le nek sel bil gi kay nak la rı nın da sü rek li can lı tu tul ma sı zo -
run lu lu ğu bu lu nu yor. Söz ge li şi yüz yıl lar ön ce ya zı lı olan bir met nin tıp kı-
üre ti mi ne ula şa bi li riz. An cak in ter net te ‘az ön ce’ al dı ğı mız bir en for mas yon
tek rar dö nüp bak tı ğı mız da bu har la şıp uça bi lir. İn ter net or ta mın da ki bu “ha fı -
za sız lık” so ru nu ne de niy le bil gi nin ka lı cı lı ğın da, bi rik ti ril me sin de ve de ğer -
len di ril me sin de çe şit li güç lük ler bu lun mak ta dır.

İn ter net bil gi si nin de ne ti mi ile bil gi nin pi ya sa laş ma sı ara sın da da ya kın
bir iliş ki bu lu nu yor. An cak so run salt bu nun la sı nır lı de ğil; in ter net ay nı za -
man da bir ta kım güç le re bi rey sel ve top lum sal de ne tim ola na ğı sağ la mak ta.
Giz li dev let bil gi le ri nin ya nı sı ra, ki şi sel e-pos ta lar, me saj lar da iz le ne bi lir ve
is tis mar edi le bi lir bir du rum da. Bu du ru mun, Ba tı’nın yer yü zün de ki üs tün -
lü ğü nü ken di le hi ne sür dür me si gi bi bir so nu cu ya nın da, ki şi öz gür lü ğü nü
kı sıt la yı cı, ki şi sel onu ru yok edi ci bir bo yu tu da bu lun mak ta. Ko nu bi rey sel
öz gür lük le ri bek le yen cyber risk ler çer çe ve sin de ay rı ca ele alın ma ya muh taç.

KAOSUN HALLERİ
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So nuç Ola rak

“En for mas yon ça ğı” ola rak ad lan dı rı lan gü nü müz de ar tık he men her tür -
lü bil gi ye ko lay ve ucuz yol dan ula şıl ma sı müm kün ha le gel miş tir. Bi li şim
tek no lo ji le ri ara cı lı ğıy la za man-me kan sı nı rı ol ma dan is te ni len bil gi ye ula -
şı la bi lir. An cak bu ye ni ile ti şim ola nak la rı ken di so run la rı nı da be ra be rin de
ge tir mek te dir. Her han gi bir alan da ki bil gi nin si ya si, eko no mik ve de top -
lum sal açı dan do ğu ra ca ğı so nuç la rın öne mi göz önün de bu lun du rul du ğun -
da ça ğı mız da bil gi nin gü cü ve öne mi da ha iyi an la şıl mak ta dır. An cak in ter -
net bil gi si nin ya rat tı ğı kar ma şa için de kay bo lup ge rek siz bil gi yı ğı nı ara sın -
da bo ğul mak ve ya han gi güç çev re le ri nin çı ka rı na ol du ğu be lir siz bil gi le ri
edi ne rek yan lış yön len di ril mek gü nü müz in sa nı nın kar şı kar şı ya ol du ğu
bü yük bir risk tir. İn ter net or ta mın da en for mas yon pay la şı mı nın -her ke se
açık, ya pay pay la şım alan la rı üze rin de ger çek leş me si ne rağ men- top lum da
ti kel leş me yi, par ça lan ma yı, mar ji nal leş me yi ve bi rey le rin izo las yo nu nu ar -
tır dı ğı ger çe ği bir çok sos yal bi lim ci ta ra fın dan di le ge ti ril mek te dir. Bil gi nin
kay na ğı ve gü ve ni lir li ği prob lem le ri nin ya nı sı ra, ma ruz ka lı nan bil gi kir li -
li ği ve bu nun ya rat tı ğı ka os, gi de rek ar tan bil gi nin top lu mu zen gin leş ti re ce -
ği yer de ye ni risk le re mah kum kıl dı ğı dü şün ce si ni do ğur mak ta dır. Geç miş -
te en düs tri top lu mu nun bil gi yi araç sal laş tı rıp stan dart laş tı ra rak yay ma “ba -
şa rı”sı nın ak si ne, post-en düs tri yel/ en for mas yon top lu mu ola ğa nüs tü bir
ce ha let ve bil gi anar şi si yay mak ta dır. Bu du rum, “bi li şim (bil gi-ile ti şim) ça ğı”
id di ası nın bü yük lü ğü ile top lum lar/bi rey ler/kül tür ler ara sın da ya şa nan
ile ti şim siz lik ara sın da ki asi met ri yi doğ ru la ya cak ni te lik te dir. Mev cut dün ya
ege men lik dü ze ni nin kö tü cül ka rak te ri bir çok in sa nın ma lu mu dur. Kü re sel -
leş me, sa vu nu la nın ak si ne kül tür ler, top lum lar ara sın da ki me sa fe yi da ralt -
ma mış, aç mış tır. Ütop ya ara yış ve umut la rı nı da yok et me ye yö nel miş tir. İn -
ter net, ütop ya nın ye ni den can lan dı rıl ma sı ve öz gür le şim yö nün de ki ta lep -
le rin et kin bir bi çim de ifa de edil me si için bir araç ola rak baş vu rul ma ya ne
öl çü de el ve riş li dir, olum suz yön le ri iza le edi le bi lir mi? Bu prob lem de ay rı
bir ya zı nın ko nu su dur.

Ufuk Özcan
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