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ÖNSÖZ 

 

Sosyal bilimlerde egemen yaklaşımların dayandığı episte-
moloji, diğer yaklaşımlar üzerinde bir epistemik şiddet yarat-
maktadır. Buradaki epistemik şiddet, alışılmış açıklamalar ile 
toplumsal gerçeklikleri anlamamızı önlemekte, bizi alışılmış 
düşünce kalıpları içinde tutsaklaştırmakta ve farklı yaklaşımları 
cezalandırma tehdidini savurmaktadır. Bu çalışma da, bu epis-
temik şiddete verilmesi gereken bir cevap olarak düşünülebilir. 
Teknoloji, kalkınma ve yurttaşlık ilişkisinde geliştirilen egemen 
yaklaşımın epistemik şiddetine cevap vermeyi amaçlayan bu 
çalışma, ele aldığı tüm konuları sonuna kadar tükettiği id-
diasında değildir kuşkusuz. Epistemik şiddetle başa çıkma ça-
bası, uzun soluklu bir çalışmanın iddiası olabilir ancak. Do-
layısıyla, bu çalışma, epistemik şiddete karşı yola çıkış çabası 
ve/veya çıkılan yolun ilk adımı olarak görülebilir. Diğer bir 
deyişle, egemen yaklaşımların epistemik şiddetinin insani varo-
luşu suskunluğa götüren sahte sözlerine karşı, gerçek sözleri 
bulmak ve dünyayı adlandırmak adına olan uzun yolculuğun 
yolcusudur bu çalışma. Bu çalışmayı, her paylaşımımıza “epis-
temolojisiz bilim olmaz, Sevgili Gamze” diye başlayan, ya-
şamımın en zor günlerinde, “haklı” ya da “haksız” olduğum her 
an, sevgisiyle ve şefkatiyle beni koruyan ve hep benim yanımda 
yer alan çok değerli ve çok sevgili insan ve büyük bilim insanı 
Sayın Prof. Dr. Erkan Akın’a, bana layık gördüğü koşulsuz 
sevgi ve desteğe karşı, yetmeyeceğini ve yetemeyeceğini bile-
rek, ithaf ediyorum.  

 



Giriş 

 
İnsani varoluş suskunluk içinde kalamaz,  

sahte sözlerle beslenemez;  
ancak gerçek sözlerle, insanların dünyayı dönüştürmekte  

kullandığı sözlerle beslenebilir. 
 İnsanca var olmak, dünyayı adlandırmak, onu değiştirmektir. 

Paulo Freire (2002:22) 

 
Toplumsal gerçekliği açıklamayı amaçlayan her türlü ana-

lizde, incelemede ve/veya bilimsel çalışmada, bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak, seçilen ve kullanılan bir teori ve buna bağlı bir 
kavram seti bulunmaktadır. Bu teori ve kavram setine de bir 
epistemoloji ve metodoloji içkindir. Bu epistemoloji ve metodo-
lojiyi, teoride ve seçilen kavramlar setinde açık bir biçimde 
göremeyebiliriz ama yine de teorik çerçeve ve kavramların se-
çiminde ve dolayısıyla, analiz, inceleme ve/veya bilimsel 
çalışmada belirleyici olan tüm bu sürece içkin olan epistemoloji 
ve metodolojidir.  

Son dönemde, emek-sermaye ilişkilerinde yaşanan dönü-
şümler karşısında, sosyal bilimlerde egemen yaklaşımlar, dönü-
şümleri analiz edebilmek için yeni kavramsal araçlara yöneldi-
ler. Sosyal bilimlerde yaklaşımlar, güç ilişkileri tarafından belir-
lenen bir düzlemde varolurlar. Sosyal bilimlerde yaklaşımı be-
lirleyen ve/veya tanımlayan da, bu yaklaşımın, toplumdaki güç 
ilişkileri karşısındaki konumudur. Her yaklaşım, güç ilişkilerine 
taraf olan kesimlerin çıkarları ile ya örtüşür ya da çatışır. Diğer 
bir deyişle, sosyal bilimlerde yaklaşımlar, güç ilişkisine tarafa 
olanların çıkarlarına uydukları ölçüde yansız ve nesnel olamaz-
lar. Bazı yaklaşımların genel kabul görmeleri ve uygulamaya 



konu olmaları, bu yaklaşımların, ele aldıkları toplumsal olguyu 
doğru bir şekilde açıkladıkları anlamına gelmez. Dolayısıyla, 
kapitalizmin son yirmi yılda geçirdiği değişimlere yönelik ege-
men yaklaşımların yaptığı açıklamalar tam anlamıyla epistemo-
lojik ve metodolojik bir yanlışlığa yol açmış ve toplumsal ger-
çeklik giderek tanımlanamaz/tanınamaz hale gelmiştir. 

Sosyal bilimlerde egemen yaklaşımlar, sahip oldukları epis-
temolojiyi, farklı kavramsal çerçevelerde tekrar üretmektedirler. 
Bu durum, son zamanlarda, teknoloji, kalkınma ve yurttaşlık 
ilişkisini anlamak/anlamlandırmak ve yeniden yapılandırmak 
için başvurulan analizlerde de gözlemlenebilir. Son zamanlarda, 
teknoloji, kalkınma ve yurttaşlık ilişkisine ilişkin çalışmalarda 
açık ya da örtülü bir biçimde egemen yaklaşımın belirleyici 
olmaya başladığını söyleyebiliriz.  

Sosyal bilimlerde egemen yaklaşımların dayandığı episte-
moloji, diğer yaklaşımlar üzerinde bir epistemik şiddet1 yarat-
maktadır. Buradaki epistemik şiddet, alışılmış açıklamalar ile 
toplumsal gerçeklikleri anlamamızı önlemekte, bizi alışılmış 
düşünce kalıpları içinde tutsaklaştırmakta ve farklı yaklaşımları 
cezalandırma tehdidini savurmaktadır. Bu çalışma da, bu epis-
temik şiddete verilmesi gereken bir cevap olarak düşünülebilir.  

Teknoloji, kalkınma ve yurttaşlık ilişkisinde geliştirilen 
egemen yaklaşımın epistemik şiddetine cevap vermeyi amaçla-
yan bu çalışma, ele aldığı tüm konuları sonuna kadar tükettiği 
iddiasında değildir kuşkusuz. Epistemik şiddetle başa çıkma 
çabası, uzun soluklu bir çalışmanın iddiası olabilir ancak. Do-
layısıyla, bu çalışma, epistemik şiddete karşı yola çıkış çabası 
                                                
1 Epistemik şiddet tartışmasını için Ercan ve Özar (2000)’ın 
çalışmasına bakılabilir.  



ve/veya çıkılan yolun ilk adımı olarak görülebilir. Diğer bir 
deyişle, egemen yaklaşımların epistemik şiddetinin insani varo-
luşu suskunluğa götüren sahte sözlerine karşı, tam da Freire’nin 
dediği gibi, gerçek sözleri bulmak ve dünyayı adlandırmak 
adına olan uzun yolculuğun yolcusudur bu çalışma.  

Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, teknolojik atılımın hiç gö-
rülmemiş bir hızla gerçekleştiği bir dönem oldu. İletişim tekno-
lojilerinin maddi koşullarını hazırladığı küreselleşme söylemi 
içinde neoliberal politikalar hemen hemen bütün dünyaya ege-
men oldu. Bütün dünyayı saran neoliberal politikalar, merkez ve 
çevre2 ülkeler arasındaki gelir farklarını şimdiye kadar görül-
memiş ölçülerde derinleştirdi. Tam da bu noktada, ironik, trajik 
ya da dramatik bir biçimde, iletişim teknolojilerinin oldukça 
önemli bir rol oynadığı küreselleşme sürecinin yarattığı eşitsiz-
lik ve adaletsizliğin yine iletişim teknolojileri eliyle ortadan 
kaldırılabileceği iddiası gündeme geldi.  

Son yıllarda, azgelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine ulaşmada, diğer bir deyişle, politik katılımı geliş-
tirme ve güçlendirme, eğitim, sağlık, ekonomik fırsatlar ve yok-
sulluğun azaltılması gibi belirli kalkınma hedeflerine ulaşmada, 
iletişim teknolojilerinin önemi ve değeri, Dünya Bankası (WB), 
Birleşmiş Milletler (UN), Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
                                                
2 Kavramlar masum değildir. Dünya üzerinde ülkeleri sınıflandırırken 
kullanılan gelişmiş/gelişmekte olan, merkez/çevre, kuzey/güney gibi 
kavramsallaştırmalar ait oldukları epistemolojik duruşların kesin izle-
rini taşımaktadır. Bu çalışma boyunca, egemen paradigmanın söylemi 
içinde, ait olduğu modernleşme teorisinin en derin izlerini taşıyan 
gelişmiş/gelişmekte olan dikatomisi kullanılacaktır. Egemen paradig-
manın eleştirisini içeren bölümlerde ise, her türlü sorunlarına rağmen, 
bağımlılık, dünya sistemi ve düzenleme yaklaşımı izleğinde yer edin-
miş merkez-çevre dikatomisi kullanılacaktır.  



ramı (UNDP), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ku-
rumu (UNESCO) gibi kuruluşlar ve bu kuruluşlara bilgi üreten 
üniversite bünyesindeki birçok kalkınma enstitüsü tarafından 
sıkça dile getirilmektedir. Bu dile geliş, adı geçen “kalkınma 
endüstrisi”3 tarafından, “kalkınma için iletişim teknolojileri” 
şiarına ve dahi paradigmasına dönüşmüştür.  

 “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması derken, 
paradigma kavramını, epistemolojik içerikte bir düşünce 
kalıbına gönderme yaparak kullanıyorum. Kuhn (1995)’dan 
hareketle belirtebiliriz ki; aynen dil gibi paradigmalar da belirli 
bir gerçekliğin, paylaşılan ortak terimlerle algılanması ve an-
laşılması için bir kavramsal çerçeve işlevi görmektedir. Bilginin 
içinde bulunduğu topluluğa görece tanımlanması olduğu söyle-
nebilir. Paradigma, sadece çalışma tekniklerini, disiplinin temel 
varsayımlarını değil; bunların yanında söz konusu varsayım ve 
yöntemlerin doğruluğuna ilişkin bilim adamları topluluğunun 
ortak inançları da içerir.  

 “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, belirli 
bir gerçekliğin, paylaşılan ortak terimlerin algılanması ve an-
laşılması için kavramsal çerçevesini üç eksende kurmaktadır: 
İletişim teknolojilerinin kalkınma için önemini ortaya koyan 
yöntemler, iletişim teknolojilerinin kalkınmada önemi ve yerini 
gün ışığına çıkaran göstergeler ve iletişim teknolojilerini 

                                                
3 “Kalkınma endüstrisi”, Batı-merkezli, kalkınma çalışmalarında ders 
veren, kalkınma sorunlarına yönelik, genelde hükümet dışı örgütlerle, 
uluslararası örgütlerle, ikili ve çoklu ilişkiler içinde araştırmalar yapan 
ve politikalar öneren toplumsal kesimi tanımlamak için kul-
lanılmaktadır. “Kalkınma endüstrisi” üzerine derinlikli bir çalışma için 
Munck ve O’Hearn (1999)’ın derlediği Critical Development Theory 
adlı kitaba bakılabilir.  



kalkınma hedefleri için kullanmaya dönük politika önerileri. Bu 
yöntem, gösterge ve politika önerileri üstü örtük bir biçimde de 
olsa bir büyük anlatıya referansla iç tutarlılıklarını korur ve biri 
diğeri için kullanılabilir veriler ve bilgiler sağlarlar. Bu üçlü, 
aynı paradigma içerisinden bakan bilgi üreticileri topluluğunun 
üyelerinin, toplumsal gerçekliğin ele aldıkları kısmını kısmen 
de olsa sistemleştirirken ihtiyaç duydukları düşünsel cephaneli-
ğin üretilmesinden; bu topluğun ürünlerinin yayılmasına ve 
tüketilmesine kadar oldukça geniş kapsamlı bir kültürel olarak 
genişletilmiş yeniden üretim sürecinin belli başlı uğraklarını 
oluşturmaktadırlar. 

Bu çalışmanın temel hareket noktası da “kalkınma için ileti-
şim teknolojileri” paradigmasının yöntem, gösterge ve politika 
önerilerinin, “teknoloji ve kalkınma” “gerçeğini” tahlil ederken, 
konunun ancak belirli bir yerden bakınca görünen yönlerini 
betimleyici bir tarzda ön plana çıkarmakta olduğu ve bu yeni-
den inşa edilmiş “gerçekliğin” esas belirleyenlerini görünmez 
kıldığıdır.  

Bu çalışma, “iletişim teknolojileri ve kalkınma” ilişkisinin 
açıklanabilmesi ve anlaşılabilmesi için ekonomi politik yak-
laşımın gerekliliğinin altını çizmektedir. Ekonomi politik yak-
laşım, “kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması ta-
rafından “görünmez kılınan”, “gözardı edilen” ve “yok sayılan” 
iktisadi, siyasi ve ideolojik mekanizmaların ve bu mekanizma-
ların tahayyül edilebilmesini olanaklı kılan sınıf, kapitalist üre-
tim ilişkileri, kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası, uluslararası iş 
bölümü ve toplumsal cinsiyet gibi kavramların analize dahil 
edilmesi gerekliliğinin altını çizmektedir.  



Küresel iletişimin ekonomi politiği, teknoloji, kalkınma ve 
yurttaşlık ilişkisini anlamak ve anlamlandırabilmek için, tarihsel 
bir bakış açışı içerisinden, moral değerlerden arınmadan, top-
lumsal gerçekliği iktisadi, siyasi ve ideolojik yapıların bütünsel-
liği içinde ele almayı ve bu toplumsal bütünlüğe içkin ikti-
dar/güç ilişkisinin çözümlenmesi ile gündelik pratiğe müdahale 
etmeyi amaçlar.  

Dolayısıyla, bu çalışmada, küresel iletişimin ekonomi poli-
tiği üzerinden, “kalkınma için iletişim teknolojileri” paradig-
ması sorgulanırken, toplumsal gerçekliği anlayabilmek ve 
açıklayabilmek için doğru soruların sorulması gerekmektedir. 
Adorno (1998)’nun dediği gibi, “yanlış hayat doğru yaşanmaz”, 
zira, yanlış sorulara doğru cevaplar ancak anlamaya zorlaştırır. 
Bu çalışma da, doğru bulduğu sorular ve sorunlar üzerinden, 
teknoloji, kalkınma ve yurttaşlık ilişkisini açıklamaya çalışmayı 
hedeflemektedir.  

Bu çalışma, iki temel kısımdan oluşmaktadır. Birinci 
kısımda, “kalkınma için iletişim teknolojleri” paradigması 
açıklanmaya çalışılacaktır. Bu paradigmanın, iletişim teknoloji-
leri ve kalkınma ilişkisini kısmen sistemleştirmek ve böylece 
“açıklamak” için kullandıkları yöntem, gösterge ve politika 
önerileri, arka plandaki öte anlatıya referansta bulunmaksızın 
“açıklanacaktır”. İkinci kısım ise küresel iletişimin ekonomi 
politiği üzerinden, “kalkınma için iletişim teknolojileri” para-
digmasının eleştirisini yapmayı hedeflemektedir. “Kalkınma 
için iletişim teknolojileri” paradigmasının yöntem, gösterge ve 
politika önerilerinin “ne”leri önvarsaydığı, “ne”leri göz ardı 
ettiği ve “neden” göz ardı ettiği, ekonomi politik yaklaşım 
ışığında açıklamayı amaçlamaktadır. 



“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, kendisi 
de daha büyük bir paradigmanın parçasıdır. Bu çalışmanın asıl 
konusu olan “kalkınma için iletişim teknolojileri” paradig-
masını anlayabilmek için bu paradigmanın parçası olduğu meta 
paradigmanın tartışılması önemlidir. Dolayısıyla, bu çalışmanın 
birinci bölümünde, merkezine iletişim teknolojilerini alan bu 
meta paradigmanın toplumsal gerçekliği algılar ve açıklarken 
kullandığı “kavramları” ve “varsayımları”, diğer bir deyişle, bu 
meta paradigmanın “anlam” dünyasını açıklamayı 
amaçlıyorum.  

Çalışmanın ikinci bölümünde, “kalkınma için iletişim tekno-
lojileri paradigması”nın teknoloji, kalkınma ve iletişim ilişkisini 
açıklamak için kullandığı yöntemleri tartışmaya açmak istiyo-
rum. “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, önce-
likle niceliksel yöntemleri benimsemiştir ve iletişim teknolojile-
rinin kalkınmadaki yerini ve önemini “sayıların gerçekliğinde” 
yakalayabilmek ve daha net ve karşılaştırmalı olarak gözler 
önüne serebilmek için bazı göstergeler ve indeksler geliştirmeyi 
amaçlamıştır. Bu bölümde ilk olarak, paradigmanın geliştirdiği 
niceliksel yöntemleri ve buna bağlı gelişen göstergeleri incele-
yeceğim. Ardından, paradigma içinden niceliksel yöntemlere 
geliştirilen eleştirileri tartışacağım. Son olarak da , kalkınmada 
iletişim teknolojilerinin yerini anlamak ve açıklamak için kul-
lanılan niteliksel yöntemleri inceleyeceğim.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, tüm bu 
yöntem ve göstergelerden hareketle politika önerilerinde bu-
lunmaktadır. Tüm uluslararası örgütler ve bu örgütlere bağlı 
organik entellektüellerin, diğer bir deyişle, “kalkınma endüstri-
si”nin, yeni teknolojilerin daha sağlıklı bir yaşam, daha fazla 
toplumsal özgürlük, bilgi artışı ve daha verimli iş alanları sağla-



yacağı konusunda yüksek umutlar besleyerek geliştirdikleri 
politika önerilerini iki önemli başlıkta toplayabiliriz: Yönetişim, 
e-devlet ve e-yurttaş ve yoksullukla mücadele. Çalışmanın 
üçüncü bölümü, bu politika önerilerini açıklamayı hedeflemek-
tedir.  

Bu üç bölümünden sonra çalışmanın ikinci kısmı, ilk 
kısımda ele alınan “kalkınma için iletişim teknolojileri” para-
digmasının yöntem, gösterge ve politika önerilerinin “ne”leri 
önvarsaydığı, “ne”leri göz ardı ettiği ve “neden” göz ardı ettiği 
konuları üzerine bir tartışma yürütmeyi amaçlamaktadır.  

Dolayısıyla, çalışmanın dördüncü bölümünde, öncelikle, kü-
resel iletişimin ekonomi politiğinin, egemen paradigma olan 
“kalkınma için iletişim teknolojileri”nin karşısında nasıl bir 
konumlanış içinde olduğu anlamlandırabilmek için sermaye 
birikimi ve paradigma ilişkisini irdeleyeceğim. Ardından ise 
“kalkınma ve iletişim teknolojileri” ilişkisini doğru tahlil etmek 
amacıyla ekonomi politik yaklaşımı tartışılacağım. Son olarak 
ise, küresel kapitalizmde teknoloji, kalkınma ve toplum ilişkisi-
ni en doğru anlamlandıracak bir bakış açısı olarak küresel ileti-
şimin ekonomi politiğini açıklayamaya çalışacağım.  

Dünya üzerinde gerçekleşen büyük yoksulluk ve derinleşen 
sosyal ve ekonomik uçurumlar, ancak, emek-sermaye ilişkisinin 
küresel düzeyde incelenmesi ile anlaşılabilir ve açıklanabilir. 
Dolayısıyla, küresel iletişimin ekonomi politiği, bize uluslara-
rası işbölümü, kalkınma ve yoksulluk kavramlarını doğru an-
lamlandırabilme imkanı vermektedir. Çalışmanın beşinci bölü-
mü, bu imkanı açıklamaktadır.  

Çalışmanın altıncı bölümü, teknolojinin, toplumsal yaşamın 
iktisadi, siyasi ve ideolojik alanlarında etkin bir rol oynamasını 



ve teknolojiyi her şeye kadir, gücü her şeye yeten (omnipotent) 
olarak algılanmasını sağlayan teknolojik determinizmi ve tekno-
lojik fetişizmi sorgulamaktadır. Bu sorgulama, e-devlet ve e-
yurttaş kavramlarının eleştirisini de içermelidir; dolayısıyla, bu 
bölüm bu eleştiriyi de içermektedir.  

 “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasının eko-
nomi politik temelli eleştirisini yaparken en önemli hareket 
noktası, bu söylemin sorgulanmaksızın ele alındığı tüm 
çalışmalarda baskın olan yöntemlerdir. Dolayısıyla, “Yöntemi 
Tekrar Düşünmek” adlı çalışmanın yedinci ve son bölümü, Frei-
re’yi ve etnografiyi baş aşağı eden, yersiz yurtsuzlaştıran, apoli-
tikleştiren epistemik şiddete karşı, Freire’nin ve eleştirel etnog-
rafinin “doğru” anlamlandırılmasını amaçlamaktadır. 
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1. Paradigmanın Kökenleri 

 
Hem bilimsel topluluk üyelerinin 

 paylaştıklarına paradigma dedik,  
hem de diğer taraftan bilimsel topluluğu  

bir paradigma paylaşan kişilerin  
oluşturduğu camia olarak tanımladık.  

Thomas Kuhn ( 1995:179) 
 

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, kendisi 
de daha büyük bir paradigmanın parçasıdır. Bu çalışmanın asıl 
konusu olan “kalkınma için iletişim teknolojileri” paradig-
masını anlayabilmek için bu paradigmanın parçası olduğu meta 
paradigmanın tartışılması önemlidir. 1970’lerden bugüne, kapi-
talizm, her krizin ardından olduğu gibi, kendisini iktisadi, siyasi 
ve ideolojik yapılarda yeniden yapılandırmaktadır. Kapitalizmin 
içinden geçmekte olduğu süreç, ekonomik ve siyasal süreçler 
üzerinde duranlar tarafından geç kapitalizm (Mandel, 1975), 
post-fordizm (Amin, 1992), esnek kapitalizm (Piore ve Sabel, 
1984), örgütsüz kapitalizm (Lash ve Urry, 1987) kültürel deği-
şimler üzerinde duranlar tarafından post-modernizm (Harvey, 
1990; Jameson, 1991) olarak adlandırılmaktadır.  Ad-
landırmalardaki farklılıklara rağmen, tüm bu tanımlamalarda 
teknoloji, iletişime ait yeni biçimler ve “süper bilgi otobanı” 
olarak görülen internet önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla, 
teknolojik dönüşümü, toplumsal dönüşümün temel bileşeni 
olarak merkeze alanlar ise, içinden geçmekte olduğumuz süreci, 
ağ (network) toplumu (Castells, 1995), küresel köy (McLuhan, 
2001), sanayi sonrası toplum (Bell, 1974) ve üçüncü dalga 
(Toffler, 1981) olarak adlandırmaktadırlar. Bu bölümde, önce-
likle, kapitalizmin iktisadi, siyasi ve ideolojik yeniden 



yapılanmasının en temel belirleyeni olarak yeni iletişim tekno-
lojilerini açıklamaya çalışacağım. Ardından ise, teknoloji mer-
kezli büyük paradigmanın kendisini nasıl kurduğunu incelemeyi 
amaçlıyorum.  

1970’li yılların sonlarından başlayarak, bilgisayarlarla diğer 
iletişim araçlarının birleşmesiyle ve/veya desteklenmesiyle yeni 
iletişim teknolojileri, dönüştürücü, değiştirici ve yeniden 
yapılandırıcı yapısıyla ortaya çıkmıştır. Son yıllarda, teknolojik 
gelişmelerin hızı ve yarattığı olanaklar doğrultusunda sosyal 
bilimlerin farklı disiplinlerinde bazı kavramlar üretilmiştir: “In-
formation technologies – enformasyon teknolojileri”, “informa-
tion and communication technologies- bilgi ve iletişim teknolo-
jileri” ve “informatics –bilişim”. Bu kavramlarda bir netlik ol-
maması ve birbirleri yerine kullanılabilir olmalarının yarattığı 
kavram kargaşasını daha da arttıran bir gerçeklik ise bu kavram-
ların Türkçe karşılıklarında da bir netlik olmamasıdır. “Informa-
tion” un Türkçe karşılığı olarak “enformasyon” ya da “bilgi” 
kullanılmaktadır. “Information and communication technolo-
gies” kavramının Türkçe karşılığı olarak “enformasyon ve ileti-
şim teknolojileri”, “bilgi ve iletişim teknolojileri” ya da “bilişim 
teknolojileri” kullanılmaktadır. Tüm bu sorunlu alanlara en az 
dahil olabilmek için bu çalışmada, son dönem teknolojik geliş-
meler ve yarattığı olanaklar için “iletişim teknolojileri” kav-
ramını kullanacağım. 

Yeni iletişim teknolojileri - video kaset, kablolu televizyon, 
fiber-optik teknolojiler, uydu yayınlar, teletext, videotext ve 
world wide web (www) teknolojisi ile interneti içeren - sahip 
olduğu “hız”, “erişebilirlik” ve “ucuzluk” gibi özelliklerle top-
lumsal yaşamın kurucu unsurlarında önemli dönüşümler yarat-
ma potansiyeline sahipti. İletişim teknolojilerinin toplumsal 



yaşamı etkileyen üç önemli özelliğinden bahsedilebilir: 
karşılıklı etkileşim, kitlesizleştirme (demassification) ve eşza-
mansızlık (asynchronism) (Roger’dan aktaran Geray, 1994: 7). 
Karşılıklı etkileşim, tek yönlü işleyen geleneksel kitle iletişim 
araçlarına göre kullanıcılar ve enformasyon arasındaki 
karşılıklılığı ifade eder. Kitlesizleştirme, büyük bir kitle yerine 
her bireyle özel enformasyon paylaşımına gidebilmeyi belirtir. 
Eşzamansızlık ise bir iletişim sisteminde kontrolün iletişim 
kaynağından alıcıya doğru kaymasıdır. Alıcı, iletişime kendisi 
için en uygun zamanda ulaşabilir.  

 1960’lar ve 1970’ler sonrası, iletişim teknolojileri, yeni 
toplumsal yapıya iki kanaldan dahil olmaktadırlar (McChesney, 
2003): İletişim ve enformasyon, dijital ve uydu iletişim teknolo-
jilerinde meydana gelen olağanüstü gelişmelerle birlikte kapita-
list toplumsal formasyonlarda oldukça geniş ve önemli bir rol 
oynamaya başlamıştır. İkinci olarak, e-paradigma olgusunu 
hazırlayan telekomünikasyon pazarı hızla küreselleşmektedir. 
Dolayısıyla, yeni iletişim teknolojilerinin, kapitalist toplumu 
içinde bulunduğu krizden çıkaracak ve toplumsal yaşamın her 
alanını kökten dönüştürecek bir naturaya sahip olduğu iddiası, 
kendisini bir paradigmaya dönüştürecek bir etki alanı ya-
ratmıştır.  

Merkezine iletişim teknolojilerini alan bu paradigma, top-
lumsal gerçekliğin, paylaşılan ortak terimlerle algılanması ve 
anlaşılması için bir kavramsal çerçeve işlevi görmektedir. Bu 
paradigma, kendisini “enformasyon toplumu”, ya da son dö-
nemde daha yaygınlaşan biçimiyle “bilgi toplumu” olarak ad-
landırmaktadır. “Bilgi” kavramının “information” ya da “infor-
matics” için kullanımı oldukça önemli ve kritiktir. Çünkü bilgi, 
enformasyon ya da verinin işlemden geçirilmiş halidir; do-



layısıyla bilgi, enformasyon ya da veriye göre daha ileri bir 
bilinç düzeyini işaret etmektedir. Paradigmanın, “bilgi toplumu” 
adlandırmasını tercih etmesi ise, toplumu tüm fertleriyle, elde 
ettikleri enformasyonu işleyen, işlemden geçiren ve daha ileri 
bilinç düzeyine ulaşan bir yapıda görmesi ve/veya görmek iste-
mesi ile ilişkilidir.  

Bu paradigma, toplumsal yaşamın her alanında, ekonomi-
sinde, siyasetinde, ideolojisinde ve dahi kalkınma anlayışında 
kendi “kavramlarını” oluşturmakta ve aynen dil gibi belirli bir 
gerçekliğin, paylaşılan ortak terimlerle algılanması ve an-
laşılması için bir kavramsal çerçeve işlevi görmektedir (Kuhn, 
1995). Ayrıca, bu paradigma varlığını, paradigmanın var-
sayımlarının ve kavramlarının doğruluğuna ilişkin ortak inanç-
ları olan bilim adamları topluluğundan almaktadır.  

Son dönemde egemen olan paradigma, toplumsal yaşamın 
ekonomik yapısına dair analizlerinde, “üretim faktörü”, “işçi” 
ve “ekonomik sektörler” gibi kavramları baş aşağı etmekte ve 
tekrar yeniden yapılandırmaktadır. Paradigma, ekonomik 
yapıdaki dönüşümü açıklarken, yeni bir “rönesans” çağının 
başladığı ve ekonomide temel yasaların kökten dönüştüğü id-
diasını da taşımaktadır (Kelly, 1998).4 İlk olarak, bilgi, bir üre-
tim faktörü olarak ekonomik yapıyı tümüyle dönüştürmüştür. 
Bilginin sezgilere dayalı olmaktan çıkıp nesnel bir varlık haline 

                                                
4 Bu süreçte, ekonomik yapıda dönüşümün temel ekonomik yasaları 
da değiştirdiği iddiasında olanlar, “new economics” kavramını kul-
lanmayı tercih ederlerken; “new economy” kavramını kullananlar ise 
yeni teknolojinin ekonomik yasaları dönüştürmeden, yöntemleri, ilke-
leri ve kurumları değiştirdiğini iddia etmektedirler. Detaylı bir okuma 
için Magdoff ve Foster (2001)’ın New Economy: Myth and Reality 
adlı çalışmasına bakılabilir.  



gelmesiyle5 alınıp-satılabilecek bir mal-ürün olabileceği ve 
toprak, emek, sermaye ve girişim gibi üretim faktörleri arasında 
yerini alabileceği iddia edilmektedir (Törenli, 2005). Yeni para-
digmanın önemli sözcüsü Drucker (1988: 15), bunu, “bilgi 
emek ve sermayenin pabucunu dama atarak adeta yegane üretim 
faktörü haline gelmektedir” diye açıklamaktadır.  

Tam da bu noktayla ilişkili olarak, yeni paradigma, kendisi-
ni kurarken “emek-değer” kuramını, “bilgi-değer” kuramıyla 
ikame etmeyi tercih etmektedir. Dolayısıyla, iletişim teknoloji-
lerinin desteğiyle iktidarın kendini yeniden inşa etme sürecinin, 
kapitalizmin nihai zaferini de ilan etmeye yönelik olduğu açıktır 
(Törenli, 2005).  

Yeni paradigma, “işçi” kavramını da baş aşağı etme id-
diasındadır. Bilginin bir üretim faktörü, bilgi sektörünün bir 
ekonomik sektör olduğu toplumsal yapıda, “beyaz yakalı 
çalışanlardan” bahsedilebilir ancak. Sosyal sermayesi yüksek, 
vasıflı ve beyaz yakalı çalışanlar, yeni paradigma tarafından 
tanınırlar (Bell, 1974). Kapitalist toplumun ağır sanayisi içinde 
dumanı tüten büyük fabrikaların mavi yakalı işçileri yoktur 
artık; ama gene de işçi denilecekse, bu toplumun kurucu unsur-
larına “bilgi işçisi” denebilir ancak. Bu bilgi işçisi, yakın za-
manda “altın yakalı çalışanlar” olarak da adlandırılmaya baş-
lanmıştır (Wonacott, 2007). 

                                                
5 Shannon’un Matematiksel İletişim Kuramı’nda geliştirdiği ve bilgi-
sayarlara özgü işlem dilinin temelini oluşturan “bit” (binary digit-ikili 
sayılar 0 ve 1) kullanılarak enformasyonun ölçülebilir ve nesnel bir 
varlık kazandığı iddia edilmektedir. Detaylı bir tartışma için Törenli 
(2004) ve Geray (1994)’ın çalışmalarına bakılabilir. 



Yeni paradigmada, emek için zaman ve mekan parça-
lanmıştır. Emek, daha önceki dönemlerin, emeği gibi, diğer 
emekçilerle aynı zamanda ve mekanda bir kollektivitenin par-
çası değildir. Dolayısıyla, “bilgi işçisi” ya da “altın yakalı”, 
“yalnızdır”, “bireydir” ve ev merkezli toplum (home-centred 
society)’da elektronik ev (electronic cottage)’inde yaşamaktadır 
(Sennett, 2005).  

Yeni paradigma, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin milli 
gelire katkı paylarının toplumsal yaşamı tanımlamasından yola 
çıkarak, diğer bir deyişle, tarım sektörünün milli gelire katkısı 
diğer sektörlerden fazlaysa, bu toplum, “tarım toplumu” diye 
adlandırılabilir, bilgi sektörünün bir çok gelişmiş ülkede milli 
gelire katkısının en fazla olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, 
artık varolan toplum, bir ekonomik sektör olarak bilgi sektörü-
nün belirleyici olduğu bilgi toplumudur (Machlup, 1962).  

Yeni paradigma, siyasi yapıdaki yeniden yapılanmayı ise, 
“dijital demokrasi”, “katılım” ve “yönetişim” gibi kavramlarla 
örerken; iletişim teknolojilerinin imkan verdiği “hız”, “ucuzluk” 
ve “erişilebilirlik” ile bilginin, toplumsal yaşamın her alanına 
yayılacağı ve toplumun büyük bir kesimi tarafından pay-
laşılacağı iddiasını taşımaktadır (Heeks, 2001). Dolayısıyla, 
ilerici ve demokratik bir iletişim ağı olan internet, bilginin her 
alana yayılmasına ve katılımın artmasıyla paylaşımın büyüme-
sine vesile olacaktır (Pruett ve Deane, 1998).  

Yeni paradigmanın kalkınma üzerine söyleyecek sözleri, 
kullanacak kavramları ve benimsediği yöntemleri vardır kuşku-
suz. Yeni paradigma, kendisini, 18. yüzyıl Aydınlanma Döne-
minin akılcılık, deneycilik, bireycilik, ilerleme ve demokrasi 
gibi öncüllerinden beslemekte ve Batı düşüncesinde akla ve 



bilgiye yapılan vurguyu, bilgi toplumunda yeniden kurmaktadır. 
Bu yaklaşım, yeni paradigmayı, kalkınma analizinde modern-
leşme teorisinin devamı kılmaktadır (Wilson, 2003). Modern-
leşme teorisinin öncüllerinden hareketle, toplumsal ilerleme, 
akıl-bilgi aracılığı ile örgütlenebilir, denetlenebilir ve yönlendi-
rilebilir. Dolayısıyla, yeni paradigmanın, kalkınma yaklaşımı 
neomodernleşmecidir. 

 Neomodernleşmeci yeni paradigma, modernleşme teo-
risinin tezleri çizgisinde ikilikler üzerinden düşünmek de devam 
etmektedir. Geleneksel/modern ikiliği, sanayi toplu-
mu/enformasyon toplumu ikiliği olarak tekrar üretilmektedir. 
Kalkınmanın yolu da sanayi toplumu yapısını terk ederek en-
formasyon toplumuna geçişi sağlamak olmalıdır (Mansell ve 
Wehn, 1998).  

Neomodernleşmeci yeni paradigmaya göre, geri kalmışlığın 
faili, geleneksel ya da bilgisiz kalmaya devam eden, küresel-
leşmeye inat ulusal karakterde ısrar eden azgelişmiş ülkelerin 
kendisidir. “Toplumsal bir hastalık” olarak tanımlanan azgeliş-
mişlik, artan enformasyon-iletişim miktarı ve akışıyla tedavi 
edilebilir (Toffler, 1981) 

Dolayısıyla, enformasyon toplumuna giden enformasyon 
treni, isteyen her toplumu, parasını ödeyip, bilet almak ve yol-
culuk kurallarına uygun davranmak koşuluyla gelişmişler istas-
yonuna götürmek üzere sefere konmuş bulunmaktadır (Törenli, 
2005). “Gelişmekte olan ülkeler”, artık iletişim teknolojileri, 
sayısal ağlar ve internet üzerinden, küresel enformasyona top-
lumuna, “hazır”, “erişilebilir” ve “bedelsiz” bilgi ile eklemlene-
bilir.  



Kalkınma ile ilgili bir soruda, “dünya iletişim çağında ge-
lişmekte olan ülkelerin yeri nedir?” sorusudur. McLuhan 
(1964)’a göre, Batılılaşma, Doğu toplumlarının “kulakları yeri-
ne gözlerini kullanmaya başlamasıdır.” Yeni iletişim teknoloji-
leri ile Batı’ya Doğu’nun “sözel ve köysel kulak kültürü” gele-
cektir. Yeni çağda, bilincin teknolojik olarak simülasyonu so-
nucu “bilme” süreci kolektif olarak tüm insanlığa ulaşacaktır. 
McLuhan (2001)’ın deyişiyle, yeni çağda, en zengin insan bü-
yük ölçüde sıradan insanlarla aynı eğlenceye hatta aynı besin ve 
taşıtlara sahip olacaktır. McLuhan (2001)’ın küresel köy (global 
village) olarak adlandırdığı dünya da aslında, bu eşitlikçi ulusla-
rarası ilişkiler tezinin altını çizmektedir.  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arası “dijital bölün-
me”yi6 azaltmanın yolu, küresel enformasyon toplumunun bir 
parçası olmaktan geçmektedir. Dijital bölünme, bireyler, hane-
halkları, işletmeler, coğrafi bölgeler ve ülkeler arasında iletişim 
teknolojilerine sahip olma olanakları açısından ortaya çıkan 
uçurum olarak tanımlanmaktadır. Dijital bölünme “enformas-
yon zengini” ve “enformasyon fakiri” gibi ülkeler arasında ol-
duğu gibi ülke içinde yaşlı/genç, kadın/erkek, kır/kent, az eği-
timli/çok eğitimli arasında da bulunmaktadır (Campbell’den 
aktaran Ansal ve Ataman, 2003: 202). Yeni iletişim teknolojile-
ri ile kuzey ve güney ülkeler arasındaki uçurum azalacak ve 
güney ülkeleri için daha eşit bir toplum yaratılabilecektir (Ge-
ray, 1994).  

 Yeni iletişim teknolojilerinin, dünya üzerinde gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler arasında karşılıklı bağımlılık (inter-

                                                
6 Dijital bölünme için Hewitt de Alcantara (2001)’nın The Develop-
ment Divide in a Digital Age adlı çalışması incelenebilir.  



dependency) ve evrensel uyumu arttıracağı iddia edilmektedir 
(Geray, 1994). Dolayısıyla, yeni iletişim teknolojileri, dünya 
düzeninin, soğuk savaş sonrasında ayakta kalan tek sistemin, 
Berlin duvarı yıkıldıktan sonra tek yaşam kültürü, kalkınma ve 
demokrasi modeli olarak doğallaştırılmasında etkin olan evren-
selleştirici küreselleşme ideolojisinin en önemli yapı taşlarından 
biridir (Mattelart ve Mattelart, 1998). 

Bilgi toplumu, zamanı ve mekanı, tekrardan tanımlarken, 
gelişmiş-azgelişmiş ilişkisi de tekrar tanımlanmıştır. Küresel 
piyasa ortamı, gelişmiş dünyadan azgelişmiş dünyaya ya da 
yeni pazarlara doğru genişlemek istemektedir. Bu genişlemenin 
sağlanabilmesi, tüm hizmetlerin, özelleştirilerek ve kurallardan 
arındırılarak piyasaya açılması gerekmektedir. Dolayısıyla, 
küresel iletişim, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS-
General Agreement of Trade and Services)7 gibi uygulamalara 
ihtiyaç duymaktadır (Cohn, 2004).  

Kapitalizmin iktisadi, siyasi ve ideolojik yapısını 
tanımlayan paradigma, kalkınmaya dair tartışmalarında son 
dönem “kalkınma için iletişim teknolojileri” söylemine öncelik 
vermektedir. Dolayısıyla, “kalkınma için iletişim teknolojileri” 
de kendisi bir alt paradigmaya dönüşmüştür. İletişim teknoloji-
lerinin, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada, diğer bir 
deyişle, politik katılımı geliştirme ve güçlendirme, eğitim, 

                                                
7 GATS (The General Agreement on Trade in Services) Hizmet Tica-
reti Genel Anlaşması’dır. 1947 yılında imzalanan GATT (The General 
Agreement on Trade and Tariffs) Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaş-
ması kapsamında 1986-1994 yıllarında yapılan Uruguay Görüşme 
Turunda GATT’a dahil edilmiş ve 1.01.1995 tarihinde resmi olarak 
faaliyete geçirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesine aktarılmış 
olan hizmet ticaretini düzenleyen ilk çok taraflı anlaşmadır. 



sağlık, ekonomik fırsatlar ve yoksulluğun azaltılması gibi belirli 
kalkınma hedeflerine ulaşmada, “sihirli” ve “mucizevi” kul-
lanımı kendisi bir alt paradigmaya dönüşmüştür. Çalışmanın 
bundan sonraki bölümleri, bu alt paradigmanın yöntemini, gös-
tergelerini ve politika önerilerini tartışmayı hedeflemektedir.  

2. Paradigmanın Yöntemi 
        

  
Terim (paradigma), belli bir topluluğun 

 üyeleri tarafından paylaşılan 
 inançların, değerlerin, tekniklerin  

bütününü temsil etmektedir. 
(Thomas Kuhn, 1995: 179) 

 
Kalkınma için iletişim teknolojilerinin yeri ve önemi, 

“kalkınma endüstrisi” tarafından sıklıkla telaffuz edilmeye baş-
lanmıştır. İletişim teknolojilerinin, yerel, ulusal ve uluslararası 
alanlarda kalkınma yaratacağı iddiaları, egemen kalkınma 
yazınında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Eğitim, yöneti-
şim, çevre, sağlık, insan hakları, ekonomik büyüme ve diğer bir 
çok alanda iletişim teknolojilerinin gelişme yaratabileceği 
inancı hakimdir.8 Bu inanç, en açıkça şöyle ifade edilmektedir: 
 

Öncelikle, gelişmekte olan dünyanın karşı karşı kaldığı en 
kritik sorunun, Enformasyon Devriminin ve özellikle internet 
fenomeninin sağladığı fırsatlar ve imkanlar ile nasıl yüzyüze 

                                                
8 Burada belirtmek gerekir ki; “kalkınma için iletişim teknolojileri” 
paradigmasının “heyecanlı” söylemine karşın, “kalkınma endüstrisi” 
içinde bir kesim, gelişmekte olan dünyanın önemli bir bölümünün, 
iletişim teknolojilerinden ziyade, hala ciddi beslenme ve sağlık sorun-
larıyla karşı karşıya olduğunu savunmaktadır (Wilson, 2003).  



geleceği olduğunu belirterek, tüm kartlarımı masaya koyma-
ma izin verin lütfen….İletişim teknolojileri siyasetten, iş ya-
şamına, kültürden eğitime kadar elini değdiği her şeyi dönüş-
türmektedir. Şu anda görebildiğimiz yalnızca buzdağının te-
pesidir. Ama, bugün için bu buzdağı, gelişmekte olan dün-
yanın, ondan yararlanma olasılığından çok ona çarpıp yok 
olma olasılığını taşımaktadır. (Brown, 2000:1) 

Bir “şeyi” incelemenin yöntemi üzerindeki tartışmaların o 
“şeyin” varlığını verili hale getirdiğini unutmadan, “iletişim 
teknolojilerinin kalkınmadaki yeri”nin tespiti için öne sürülen 
yöntemlerin savunucuları arasında tartışmalar olduğunu belirt-
mek gerekir. “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, 
öncelikle niceliksel yöntemleri benimsemiştir. Sayılar, her za-
man için, teorik düzlemden uzaklaşarak, teknik dil kullanımını 
geliştirir. Teknik dil ise “bilimsellik” ve “nesnellik” iddialarını 
meşrulaştırır. “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradig-
ması, iletişim teknolojilerinin kalkınmadaki yerini ve önemini 
“sayıların gerçekliğinde” yakalayabilmek ve daha net ve 
karşılaştırmalı olarak gözler önüne serebilmek için bazı göster-
geler ve indeksler geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu bölümde ilk 
olarak, paradigmanın geliştirdiği niceliksel yöntemleri ve buna 
bağlı gelişen göstergeleri inceleyeceğim. Ardından, paradigma 
içinden niceliksel yöntemlere geliştirilen eleştirileri 
tartışacağım. İkinci olarak ise, kalkınmada iletişim teknolojile-
rinin yerini anlamak ve açıklamak için kullanılan niteliksel yön-
temleri inceleyeceğim.  

Sayıların Dili: Niceliksel Yöntemler 

İletişim teknolojilerinin kalkınmadaki yeri, niceliksel yön-
temlerle, finansman modelleri, altyapı, uygun teknoloji, kul-
lanıcıların sosyo-ekonomik profilleri ve kar-zarar analizine 



dayalı olarak ortaya konulmaktadır (Slater ve Tacchi, 2004). 
Diğer bir deyişle, iletişim teknolojilerinin kalkınmadaki yerini 
belirlerken; kişiyi analiz birimi alan kişi başına düşen telefon 
hattı, mobil hat aboneliği, bilgisayar ve internet kullanıcılığı ya 
da ülke ekonomisini analiz birimi alan gayri safi yurtiçi hasıla 
(GSYİH)’dan iletişim teknolojileri harcamalarına ayrılan pay ya 
da iletişim teknolojisi ihracatının toplam ihracat içindeki payı 
gibi niceliksel yöntemler etkin olarak kullanılmaktadır.  

Sayıların yoğun kullanımında, radikal soyutlama (radical 
abstraction)9 ile dışsal dünya bir ya da iki varsayım aracılığıyla 
tanımlamakta ve toplumsal gerçekliğin canlı/çoğul yapısı genel-
likle analiz dışında bırakılmaktadır. Sayılar, gerçekliğin idealize 
edilmiş bir versiyonu olarak, belirli sayıdaki esaslı değişkenin 
ilişkilerini basitçe ve önemsiz değişkenlerin çarpıtıcı etkilerini 
yok ederek ortaya koyabilme kapasitesine sahiptir (Özdemir ve 
Yücesan-Özdemir, 2005).  

Sayıların yoğun kullanımı, sürece yönelik bir teknik dil kul-
lanımını geliştirmektedir. Sayıların dili, sosyal bilimlerde ege-
men yaklaşım olan soyutlama ve nicelleştirme akımının bir 
parçası olarak da düşünülebilir (Şenses, 2001). Dolayısıyla, 
nicelleştirmeye çok elverişli olmayan kavramlar analizin 
dışında bırakılmaktadır.  

Sayıların dili değer-sizdir, dolayısıyla “bilimsel”dir ve 
“nesnel”dir. Pozitivist epistemoloji ve yöntembilim, ancient 
regime’in metafizik düşüncesine karşı “bilimselliği”, yalnızca 
gözlemlenebilir olanın açıklamasıyla sınırlandırır. Pozitivizm, 
şeylerin nasıl olduğunu betimleyerek “gerçekler”e ulaşıldığını 
                                                
9 Radikal soyutlama kavramı için Sayer (1992)’in Method in Social 
Science: A Realist Approach adlı kitabına bakılabilir.  



ve şeylerin ardındaki nedensel süreçlerin ise “değer-yüklü”, 
felsefi ve/veya ideolojik olduğunu söylerken, varolan kapitalist 
toplumsal ilişkilerin eşitsiz doğasının görünür olduğu statükoyu 
meşru göstermektedir. Dolayısıyla, pozitivizm, toplumsal ilişki-
lerdeki eşitsiz ilişkiyi açığa çıkarmak için yapıyı ve yapıya içkin 
olan mekanizmaları analiz etmeyi “ideolojik” bulurken, göz-
lemlenen değişkenleri analiz ederek verili toplumsal ilişkilerin 
devamlılığına ve yeniden üretimine katkıda bulunur. Bu nokta-
da, esas paradoksal olan da, pozitivizmin bizatihi kendisi ideo-
lojiye bu kadar düşmanken, yalnızca kendi içinde bir ideoloji 
değil (bilimsellik) aynı zamanda toplumda varolan iktidar ilişki-
lerini meşrulaştıran bir ideoloji olmasıdır. 

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, iletişim 
teknolojilerinin kalkınmadaki yerini ve önemini “sayıların ger-
çekliğinde” yakalayabilmek ve daha net ve karşılaştırmalı ola-
rak gözler önüne serebilmek için bazı göstergeler ve indeksler 
geliştirmeyi amaçlamıştır. Niceliksel araştırmalara bir bütün 
olarak bakıldığında, seçilmiş göstergelerin bir araya gelmesin-
den oluşan indekslerin, politika önerileri için tekil göstergeler-
den daha kapsamlı/yararlı olduğu inancı hakimdir. Dolayısıyla, 
iletişim teknolojilerin kalkınmadaki yerini ortaya çıkarmak için 
teknik altyapı, sosyal altyapı ve donanım parkı ve enformasyon 
kullanımına dair göstergelerin bir araya getirilmesiyle indeksler 
oluşturulmuştur.  

Diğer yandan, denilebilir ki, araştırmacılar, bu niceliksel 
büyüklüklerin birbiriyle ilişkisini kurarken, kendi değer 
yargılarını, toplumu tahayyül ederken kullandıkları kavramsal 
setleri ve önvarsayımlarını büyük ölçüde, “bilimsel” çalışmanın 
içerisine katmaktadırlar. Bu kavramsal setler ve önvarsayımlar, 



bilinçli ya da bilinçsiz bu göstergelere dahil edilirler. Ama 
ardından, bu göstergelerin kendi adlarına konuştuğu düşünülür.  

Bu alandaki göstergelerin önemli bir bölümü (GSYİH’nin 
yüzdesi olarak iletişim teknoloji harcamaları, uluslararası inter-
net band genişliği, telefon aboneliği, iletişim sektörünün 
GSYİH’daki payı, vb.) ülke içinde ne kadar enformasyonun 
dolaşıyor, işleniyor ve depolanıyor olduğunu sergilemektedir; 
ancak bu niceliksel göstergeler, toplumun kalkınması için ge-
rekli olan niteliksel dönüşümü anlayabilmekte yetersiz kalmak-
tadırlar (Ansal ve Ataman, 2003).  

Bu indekslerin en önemli ikisi; Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNPD) tarafından geliştirilen Teknolojik 
Başarı İndeksi (Technological Achievement Index) ve Uluslara-
rası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından geliştirilen 
Dijital Erişim İndeksi (Digital Access Index)dir.  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsani Ge-
lişme Raporunun10 ilk yayınladığı yıl olan 1990’da tek hedefi 
olduğunu açıklıyordu: insanı tekrar kalkınma sürecinin, 
tartışmalarının ve politikalarının merkezine yerleştirmek 
(UNDP, 1990). Bu haliyle rapor, neo-liberal/pazar eksenli 
kalkınma stratejilerine liberal/hümanist bir tepkiyi de ifade edi-
yordu (Sen, 1999). Rapor, bütün hümanizmlerin ortak paydasını 
tekrar ederek, soyut “insanı” tartışma merkezine yerleştirirken; 
onu kurgulayan yapıları da tartışmanın merkezinden dışlıyordu. 
İlk rapordan bugüne insani gelişme için beş indeks geliştirildi: 
İnsani Gelişme İndeksi (Human Development Index), Cinsiyete 
                                                
10 UNDP 1990’dan bugüne her yıl, küresel, bölgesel ve ulusal düzey-
de hazırlanan İnsani Gelişme Raporları yayınlamaktadır. Daha geniş 
bilgi, www.undp.org adresinden edinilebilir.  



Göre İnsani Gelişme İndeksi (Gender-related Human Develop-
ment Index), Cinsiyet Güçlendirme İndeksi (Gender Empower-
ment Index), İnsani Yoksulluk İndeksi (Human Poverty Index) 
ve Teknolojik Başarı İndeksi (Technological Achievement In-
dex). 

Teknolojik Başarı İndeksi, ülkelerin teknoloji yaratma ve 
yaygınlaştırma ve gerekli vasıflı insan altyapısını oluşturma 
performanslarını değerlendirmeyi amaçlayan bütünleşik bir 
indekstir (UNDP, 2001). Dolayısıyla, İndeks, teknolojik geliş-
meyi yansıtırken, bir ülkenin enformasyon çağına katılım kapa-
sitesini de belirlemektedir. Ayrıca, İndeks, paradigmanın savu-
nucularına göre, bir ülkenin kendisini diğer ülkelere kıyasla 
görebilmesini sağlamaktadır (Desai vd., 2002). 

İndeks, teknolojik başarıyı dört boyutta ve sekiz değişkenle 
değerlendirmektedir. İndeksin üzerine inşa edildiği boyut ve 
değişkenler, teknolojik üretim süreçlerinden ziyade, teknoloji 
kullanımının sonuçlarına dayanmaktadır: Teknoloji yaratma 
(kişi başına düşen patent sayısı ve kişi başına düşen yurtdışı 
lisans ödemeleri), yeni inovasyonların yaygınlaşması (kişi 
başına düşen internet host sayısı ve yüksek ve orta düzey tekno-
loji ihracatının toplam ihracattaki payı), eski inovasyonların 
yaygınlaşması (kişi başına düşen telefon sayısı ve kişi başına 
düşen elektrik tüketimi), ve “vasıflı insan” ya da insan sermaye-
si (15 yaş ve üstü nüfusun ortalama okul süresi ve ülke genelin-
de eğitime katılım oranı) (Tablo 1). 

 
 

Tablo 1. Teknolojik Başarı İndeksi: Seçilmiş Ülkelerin 2001 
TBİ Puanları 



  Teknoloji Yaratma Eski inovasyonların 
yaygınlaşması 

Eski inovasyonların 
yaygınlaşması İnsan sermayesi 

 

Teknolojik 
Başarı 
İndeksi 
(TBE) 

Ülke içinde-
kilere veri-
len patent-
ler 
(milyon kişi 
başına) 
1998 

Lisans 
ödemeleri 
(1 000 kişi 
başına 
ABD$) 
1999 

İnternet 
host 
sayısı 
(1 000 
kişi 
başına) 
2000 

Yüksek ve 
orta düzey 
teknoloji 
ihracatı 
(toplam 
ihracatın % 
olarak) 
1999 

Telefon 
(sabit ve 
mobil 
(1 000 kişi 
başına) 
1999 

Elektrik 
Tüketimi 
(kişi başına 
kilowatt-
saat) 
1998 

Ortalama 
okul süresi 
(15 yaş ve 
üstü) 
2000 

Ülke 
genelinde 
eğitime 
katılım 
oranı 
(%) 
1995-1997 

Liderler          
Finlandiya 0.744 187 125.6 200.2 50.7 1 203 14 129 10.0 27.4 
ABD 0.733 289 130.0 179.1 66.2 993 11 832 12.0 13.9 
İsveç 0.703 271 156.6 125.8 59.7 1 247 13 955 11.4 15.3 
Potansiyel Liderler         
İspanya 0.481 42 8.6 21.0 53.4 730 4 195 7.3 15.6 
İtalya 0.471 13 9.8 30.4 51.0 991 4 431 7.2 13.0 
Çek 
Cumhuriyeti 

0.465 28 4.2 25.0 51.7 560 4 748 9.5 8.2 

Dinamik Uygu-
layıcılar 

        

Uruguay 0.343 2 0.0 19.6 13.3 366 1 788 7.6 7.3 
Güney 
Africa 

0.340 .. 1.7 8.4 30.2 270 3 832 6.1 3.4 

Tayland 0.337 1 0.3 1.6 48.9 12.4 1 345 6.5 4.6 
Marjinalize Olanlar         
Nigaragua 0.815 .. .. 0.4 3.6 39 281 4.6 3.8 
Pakistan 0.167 .. .. 0.1 7.9 24 337 3.9 1.4 
Senegal 0.158 .. 0.0 0.2 28.5 27 111 2.6 0.5 

Kaynak: www.undp.org 
 

Teknolojik Başarı İndeksi, ülkeleri, bu dört boyut ve sekiz 
değişkenle değerlendirdikten sonra, “liderler”, “potansiyel lider-
ler”, “dinamik uygulayıcılar” ve “marjinalize olanlar” olarak 
sınıflandırmaktadır (Tablo 1). “Liderler”, teknolojik gelişmede 
önemli yol kat etmiş ve teknolojinin üretiminde, 
yaygınlaşmasında ve gerektirdiği vasıfta yeterliliği sağlamış 
ülkelerdir. “Potansiyel liderler” ise insan sermayesine yatırım 
yapmış, eski inovasyonlarının kullanımını derinleştirmiş ama 



teknoloji yaratma konusunda yeterli düzeyde olmayan ülkeler-
dir. “Dinamik uygulayıcılar” ise yeni teknoloji uygulamalarında 
belli bir dinamizm sağlamış ve insan sermayesinde olumlu ge-
lişmeler sahip ülkelerdir. “Marjinalize olanlar” ise teknolojinin 
yaygınlaşmasında ve insan sermayesinde çok yol kat etmeleri 
gereken ve eski inovasyonların kullanımında bile oldukça geri 
saflarda olan ülkelerdir.  

Teknolojik Başarı İndeksi, “vasıflı insanı” verili kabul eder. 
Bu “vasıflı insan” bankaya gitmek yerine internete ulaşa-
rak/ulaşabilerek elektrik faturasını ödeyebilen; ilgili kamu ku-
rumuna şikayetini internet üzerinden yapabilen; mesleki dene-
yimlerini internet cemaatleri ile paylaşabilen ve bu ortamdan 
yeni bilgiler alabilen “yeni” bir insandır. Tolstoy’u okumamış 
olabilir; eleştirel kapasiteleri zayıf olabilir ama dahil olduğu 
üretim sürecinin rasyonel “yeniden” yapılanması sürecinde, bu 
süreçlere katılmak ve bu süreçleri yeniden üretmek donanımına 
sahiptir.  

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Dijital Erişim İn-
deksi (Digital Access Index) (DEİ) ile ülkeler için iletişim tek-
nolojileri ve kalkınma bağlantısını göstermek istemektedir. DEİ 
beş alanda 8 değişkeni dikkate almaktadır: Altyapı (telefon 
aboneleri ve mobil hat aboneleri), erişim maliyeti (internet tari-
fesi), eğitim (okur-yazarlık oranı ve ilköğretim ve lise ve dengi 
okullara kayıtlılık oranı), iletişim teknolojileri hizmet kalitesi 
(uluslararası internet band genişliği) ve internet kullanımı (in-
ternet kullanıcı sayısı). Öncelikle, eğitim dışındaki bütün gös-
tergelerin internet ve bilgisayarla ilişkisini vurgulamak gerek-
mektedir. DEE ülkeleri internete erişim düzeylerine göre dört 
grupta toplamaktadır: En yüksek erişim, yüksek erişim, orta 
erişim ve düşük erişim (Tablo 2). 



 
 
Tablo 2. Dijital Erişim İndeksi: Seçilmiş Ülkelerin 2002 
DEE Puanları 
 

En Yüksek 
Erişim 

Yüksek Erişim Orta Erişim Düşük  
Erişim 

İsveç  0.85 Estonya  0.67 Lübnan  0.49 Suriye 0.28 
İzlanda  0.82 İspanya  0.67 Türkiye  0.46 Pakistan 

0.24 
İtalya  0.72 Meksika 0.50 Hindistan 0.32 Azerbeycan 

0.24 
Fransa  0.72 Brezilya 0.50 Özbekistan 0.32 Mali  0.09 
İsrail 0.70 Rusya 0.50 Ermenistan 0.30 Nijer  0.04 

Kaynak: www.ict.int 
 

Her iki indeksin ortak özelliği, uluslararası işbölümüne doğ-
rudan ve dolaylı bir referans içermemekle beraber, kullanılan 
göstergelerin uluslararası işbölümü, dolayısı ile dünya çapında 
çalışan insanların emek potansiyellerinin satımı konusunda 
çalışma yapan araştırmacılar tarafından doğrudan yarar-
lanılabilir veriler içermesidir. Teknolojik Başarı İndeksine 
bakıldığında (Tablo 1) “marjinalize olanlar” ve “dinamik” uy-
gulayıcılar denilen kategoriye giren ülkelerin ucuz emek 
satımında ikinci kuşak yeni sanayileşen ülkeler listesine ya da 
azgelişmişler kategorisine kolayca dahil edilebileceğini söyle-
mek mümkündür. Lisans ödemeleri perspektifinden 
bakıldığında, alt sıralarda, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 
çalışmaları doğrultusunda, özellikle GATT’ın Uruguay Ra-
und’undan sonra, Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hakları Anlaş-
ması (TRIPS- Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights) ile, iletişim teknolojileri yardımıyla yaygınlaşması bek-
lendiği halde, her geçen gün “kalkınmakta olan” ülkelere daha 



fazla maliyet kalemi getirerek, gelişmişlik/az gelişmişlik 
farkının artmasına neden olan bilgi satımı sürecinde, “suçlu” 
ülkeler, fikri mülkiyet ihlalinin günlük hayat pratiğinin bir par-
çası olarak girdiği ülkeler, kategorisine giren ülkelerin listelen-
diğini görmekteyiz. Ortalama okul süresi ile emeğin günlük 
yeniden üretim maliyetinin düşük olduğu ülkeler arasında “doğ-
rudan” bir bağlantı vardır. Patentler hakkındaki göstergeler ve 
Dijital Erişim İndeksi de (Tablo 2) bu durumu destekler görün-
mektedir.  

Sayıların yoğun kullanımının ardından, paradigmanın için-
den bu sayıların, toplumsal gerçekliği ne kadar açıkladığı yö-
nünde tartışmalar başlamıştır. İlk olarak, bu sayılar, kolay kul-
lanılır olsalar da, istatistiksel bir naturaya sahiptirler. Bu neden-
le, bunlardan - bu olgulardan -, doğrudan, değer içeren sonuçlar 
çıkartmak mümkün değildir (Akın, 1997). Buna ek olarak, bu 
veriler, doğrudan kullanıldıklarında da, yönetişim, insan hakları, 
siyasal özgürlükler, kadın-erkek eşitliği, gelir dağılımı gibi, 
değer-bağımlı ve önemli insani gelişme perspektiflerini göz ardı 
etmektedirler (UNDP, 2004). Bir başka deyişle, buradaki “ileti-
şim” ağırlıklı olarak değer iletişiminin dışlandığı, “izleyicinin” 
iletişim sürecinden çıkarıldığı bir tür “tekno-merkeziyetçi” 
(technocentric) bir iletişim iması içermektedir (Beardon vd., 
2005) 

İkinci olarak, bu sayısal göstergeler, Avrupa-merkeziyetçi 
bir anlayış içinde, gelişmiş ülkelerde iletişim teknolojilerinin 
toplumun iktisadi yapısı içindeki durumunu görüntülemektedir-
ler. Bu göstergelerin, “gelişmekte olan ülkeler”in kendine özgü 
iktisadi, toplumsal ve siyasi yapıları içinde ne kadar anlamlı 
oldukları ve gerçeklikleri ne derece kavrayabildikleri oldukça 
sorunludur (Heeks, 1999).  



Son olarak ise, niceliksel yöntemler, azgelişmişliği tüm 
sıkıntılarıyla yaşayan insanların iletişim teknolojileri ile olan 
deneyimlerini, iletişim teknolojilerinden beklentilerini ve ileti-
şim teknolojileri ile kurulacak olası ilişkilerini karanlıkta 
bırakmaktadırlar (Slater ve Tacchi, 2004). Bir başka deyişle, her 
toplumsal formasyona ilişkin somut tarihsel ilişkileri ya da öz-
gül sebepleri analizin dışına iterek, toplumlara tarihsiz şablon-
larla bakılmasına sebep olmaktadırlar. 

Tüm bu noktalardan hareketle, “kalkınma için iletişim tek-
nolojileri” paradigması niceliksel yöntemlerin sınırlılıklarını 
aşma çabası içine girmiştir, bir sonraki bölüm, paradigmanın, 
kendi içinde gelişen bu çabaları tartışmaktadır.  

Katılımcı Yöntem: Niteliksel Yöntemler 
İletişim teknolojilerinin kalkınmadaki önemi ve yerini tesbit 

etme teşebbüslerinin yöntemsel boyutuna katkıda bulunan ve 
niceliksel yöntemlerin sınırlılıklarını aşma çabasında olan nite-
liksel yaklaşımlar mevcuttur. Sayıların dili, “insanı” süreç 
dışında bırakmakta ve kalkınması amaçlanan yerlerdeki insan-
ların görüş ve değerlendirmelerini göz ardı etmektedir. Nicelik-
sel yöntemler, belirli bir zamanda teknik ve teknolojik altyapı, 
araştırma ve geliştirme harcaması, kişi başına düşen telefon 
hattı gibi somut ve ölçülebilir kıstaslar üzerinde yoğunlaşırken; 
niteliksel yöntemler, öznel ve katılımcı yaklaşımla, kalkınmanın 
temel unsur ve kaynaklarının bölgedeki halkla karşılıklı görüş-
meler yoluyla ve insanların kendileri tarafından belirlenmesini 
amaçlamaktadır. Bu yöntemlerin esas amaçladığı, kalkınmayı 
belirleyen unsurların, uzmanlar tarafından “dışarıdan” belirlen-
mesi değil; bu sürecin içinde olan ve bu durumu en iyi bilmesi 
gereken insanlar tarafından belirlenmesini ön plana çıkarmaktır 



(Şenses, 2001). Niteliksel yaklaşımlar arasında en çok bilineni, 
etnografik araştırma (Tacchi vd., 2003) ve katılımcı yöntem 
(Beardon vd., 2005) dir.  

Etnografi11, araştırmacının incelediği topluluğun yaşamına 
yoğun, etkin ve uzun süreli katılarak, yüz yüze görüşerek bu 
yaşamlara dair iktisadi, siyasi ve kültürel boyutları derin ve 
ayrıntılı yansıtma çabasıdır. Etnografi, insanları kendi zaman ve 
mekanları ve günlük yaşamları içinde inceler; dolayısıyla 
araştırma nesnelerini “doğal habitat”ları içinde inceleyen natü-
ralist bir yaklaşımdır. Etnografik araştırma sırasında, 
araştırmacı içinde bulunduğu ortamın tüm yönlerine dikkat 
yöneltir ve katılımcı gözlem, mülakat ve derinlemesine mülakat 
gibi yöntemler kullanarak toplumsal gerçekliğe dair bilgi toplar.  

“Gelişmekte olan ülkeler”de yürütülen iletişim teknolojileri 
ve kalkınma çalışmalarında uygulanan bir diğer yöntem olan 
katılımcı yöntemde,12 topluluk üyeleriyle yapılan derin görüş-
meler çerçevesinde iletişim teknolojileri ve kalkınma ile ilgili 
niteliksel bilgilere ulaşılmaktadır (Beardon vd., 2005). 
Katılımcı yöntem ile topluluğun, iletişim teknolojilerini 
algılayışları, deneyimleri, anlamlandırmaları ve tüm bunlardan 
hareketle “neler yapabileceği” konusunda fikirleri ortaya kon-
maktadır. Katılımcı yöntemin iletişim teknolojileri konusunda 
topluluğun ihtiyaçlarını “görünür kıldığı” ve iletişim teknoloji-
lerinin kalkınma amaçlı kullanımına yönelik politika ve strateji-
                                                
11 Etnografi ve etnografik araştırma üzerine daha fazla bilgi için Bu-
rawoy (1992), Thomas (1993) ve Yücesan-Özdemir (2001)’in 
çalışmalarına bakılabilir.  
12 Katılımcı yöntem üzerine daha fazla bilgi için Cornwall ve Pratt 
(2003)’ın Pathways to Participation: Reflections on PRA adlı kitabına 
bakılabilir.  



lerin geliştirilmesini hayata geçirdiği iddiaları vardır (Beardon 
vd., 2005).  

Örneklemek gerekirse, katılımcı yöntemi uygulayan kişiler, 
ele aldıkları “sorunu” “çözerken” ahalinin fikrinden ve o güne 
kadar geliştirdiği uygulamalardan yola çıkmaktadırlar. Ancak 
her iki yöntem de, ilgilerini yönelttikleri toplumsal gerçekliği, 
kapitalist üretim ilişkileri ve ilgili yapılarla bağlantılarından 
soyutlayarak ele almaktadırlar (Jessop, 1990). Buna bağlı olarak 
azgelişmişliğin ve/veya eşitsiz gelişme olgusunun, bilen özneler 
orada olsaydı meydana çıkmayacak bir olgu olarak ele 
alınmasına katkıda bulunmaktadırlar. Bu durum, üretim ilişkile-
rinin, yöntemleri ister istatistiki ve niceliksel yöntemler olsun; 
ister etnografik ve katılımcı yöntemler olsun, ortodoks yak-
laşımların analiz şemalarının içine girmemesinden kaynaklan-
maktadır.  

Katılımcı yöntem, bir adım ileride, kendisini katılımcı ey-
lem araştırması (participatory action research)13 olarak ad-
landırmaktadır. Katılımcı eylem araştırması, araştırmanın bilim-
sel yöntemlerle bazı bulgular elde etme amacının yanı sıra ve 
belki de ötesinde araştırmanın, araştırılan kişilerin bilgilenmele-
rini, bilinçlendirilmelerini ve araştırma sonuçlarının, hem top-
lumsal değişimi hem de kişisel gelişimi geliştirecek şekilde 
kullanılmasını öngörmektedir.  

Sonuç olarak, “kalkınma için iletişim teknolojileri” para-
digması, niceliksel ve niteliksel yöntemler uygulayarak, top-
lumsal gerçekliğe dair bilgi toplamak ve derlemek ve toplumsal 
gerçekliği açıklamak çabasındadır. Bu paradigma, bu yöntemle-
                                                
13 Katılımcı eylem araştırması üzerine bilgi için Chambers (2004) ve 
Fals-Borda ve Rahman (1991)’ın çalışmaları incelenebilir.  



rin ona sağladığı, epistemolojik ve metodolojik öncüllerle belli 
politika önerileri geliştirmiştir. Bir sonraki bölüm, paradig-
manın geliştirdiği bu politika önerilerini tartışmayı amaçlamak-
tadır.  

3. Paradigmanın Politika Önerileri 
 

Gerek paradigma olarak, gerek paradigma 
 parçaları yahut paradigma özelliği taşıma 

 şeklinde adlandırmış olduğum  
ve bilim topluluğunun bağlılığını yönelttiği  

nesnelerin hepsi yahut da çoğu, 
 “disipliner matriks” dediğimiz bütünü oluşturan 

 öğelerdir ve bu şeklide oluşturdukları bütünlük  
içinde topluca işlev görürler. 

(Thomas Kuhn, 1995: 184) 
 

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” üzerine çalışan tüm 
uluslararası örgütler ve bu örgütlere bağlı organik entellektüel-
ler, yeni teknolojilerin daha sağlıklı bir yaşam, daha fazla top-
lumsal özgürlük, bilgi artışı ve daha verimli iş alanları sağlaya-
cağı konusunda yüksek umutlar besleyerek politika önerileri 
getirmektedirler: 

Teknolojik eşitsizlik, gelirlerdeki eşitsizliği aynen takip et-
mek zorunda değildir. Tarih boyunca, teknoloji insani geliş-
mede ve yoksulluğun azaltılmasında güçlü bir araç olmuştur. 

(UNDP, 2001: 1) 

Bu umudun aynadaki yansıması ise bu teknolojilerin sundu-
ğu imkanlardan yararlanamayan ülkelerin uluslararası alanda 
ortaya çıkan ve giderek büyüyen “dijital bölünme” nin yanlış 
tarafında kalarak, daha derinleşen ve artan yoksulluğun tuzağına 



düşecek olmalarıdır (McNamara, 2003: 3). Dolayısıyla, “dijital 
bölünme”nin önüne uluslararası eylem ile geçilebilir. 

Uluslararası kurum ve kuruluşlar ve bunlarla organik ilişki-
de olan kalkınma enstitüleri, politika önerilerini dillendirmeden 
önce politika önerilerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koşul-
ların altını çizmektedirler: İletişim teknolojilerinin geliştirile-
bilmesi için ülkedeki stratejik ortam, iletişim teknolojilerinin 
etkin kullanımı için hukuki düzenleme ve kamu, sivil toplum ve 
özel kesim arasında potansiyel işbirliği ve stratejik işbirlikleri 
(UNDP, 2004). Son nokta özellikle önem taşımaktadır. Kamu, 
sivil toplum ve özel kesim üretken şekilde çıkarlarını birleştir-
dikleri zaman kalkınma hedeflerine daha hızlı ulaşılabilir. 
Kalkınma için diyalogların yaygınlaştırılması, ek kaynakların 
temin edilmesi için çok paydaşlı yaklaşımlar ve yenilikçi or-
taklıklara dayalı stratejiler vurgulanmaktadır (UNDP, 2004).  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, kamu, 
sivil toplum ve özel kesimin çıkarlarını birleştirdiği çok pay-
daşlı yaklaşımların geliştirmesi gereken politika önerilerini ise 
şu başlıklarda toplayabiliriz: Yönetişim, e-devlet ve e-yurttaş ve 
yoksullukla mücadele. 

Yönetişim, E-Devlet ve E-Yurttaş 

İletişim teknolojilerinin yönetişimin gerçekleştirmesinde 
kullanımına dönük politika önerileri, öncelikle yönetişimin 
önem ve gerekliliğini ve kalkınmadaki yerini açıklamaktadır. 
Son yıllarda, devletin bir meşruiyet krizi vardır ve devletin ge-
leneksel yönetim ideolojisi ve yurttaş-yurttaş ve yurttaş-devlet 
arasındaki sosyal ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi ve diya-
lektik etkileşim üzerinden tekrar tanımlanması gerekmektedir 



(Castells, 1995). Devletin yeni yönetim biçimi ve formu “yöne-
tişim” olarak açıklanmaktadır.  

“Yönetişim” kavramının dayandığı iddia, yönetim zihniye-
tinde anlam berraklığı yerine anlam zenginliğini aramak, siyah-
beyaz ayırımından kaçınıp "ya biri ya öteki" yerine, "hem biri 
hem öteki"ni kabul etmek; birkaç düzeyde anlam ve birkaç odak 
noktasının birleşimini ortaya çıkarmak gerektiğidir. Bu nok-
tanın ışığında, yönetişim kavramı, “ya biri ya öteki” benzeri 
dualizmlere karşı çıkmaktadırlar. Bu karşı çıkış ise, “yöneten-
yönetilen dualizmi”ne karşı çıkmayı gerektirmektedir: 

Postmodernist yaklaşımlar, dünyayı artık anlamı kalmayan 
ayırımlara bölmenin geçersizliğine dikkatimizi çekmektedir. 
Bunun, özellikle önemli olduğu bir alan ise, yönetici olanlar 
ile yönetici olmayanlar arası ayırımdır.  (Palmer/Hardy'den 
aktaran Thompson, 2001:12) 

Dolayısıyla, hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası dü-
zeyde “yönetişim” formülünün egemen kılınması ile arzulanan 
bürokrasi, şirketle ve hükümet dışı örgütler (NGO-Non Gover-
mental Organisations) olmak üzere eşit ağırlıklı üç ortak ta-
rafından doldurulan sandalyelerden oluşan karar mekaniz-
masıdır (Güler, 2000). İddia edilen, bu ortaklıklar arası ilişkile-
rin eşitlik ilişkisi olduğudur.  

Yönetişim, kalkınma çalışmalarının merkezinde kendine 
önemli bir yer edindiğinde, kendi de “iyi yönetişim” (good go-
vernance)14”e evrilmiştir (Schneider, 2005; Scott ve Cheung, 

                                                
14 Kalkınma tartışmalarında yönetişim kavramı öncelikle “iyi yöneti-
şim” (good governance) olarak adlandırılmaktadır. İyi yönetişim ile 
kamu hizmetlerin iyileştirilmesi, şeffaflık, hesap verebilirlik, hukukun 
üstünlüğü, katılım ve sosyal sermaye tartışılmaktadır. Dolayısıyla, her 



2003). Yönetişimin, kalkınma ile ilgili tartışmalarda en önemli 
aktör haline gelişi, kalkınma ile ilgili uluslararası örgütlerdeki 
(DB, UNDP, UNESCO vb.) popülaritesi ve bu örgütler ta-
rafından hazırlanan raporlardaki etkisi açıktır.15 Afrika üzerine 
Dünya Bankasının 1989 yılı raporu, “yönetişim krizi”nin, “Af-
rika’nın kalkınma problemlerine dair ayinin esasını oluşturdu-
ğunu” ve yönetişimin “bir ulusun işlerinin yönetimi için siyasi 
iradenin kullanılması” anlamına geldiğini belirtmektedir (World 
Bank, 1989: 60). Bunu takip eden yıllarda da, yönetişim, “ge-
lişmekte olan ülkeler”de, kalkınma perspektifiyle, devletin ve 
siyasetin yeniden yapılandırılmasında, en önemli kavram haline 
gelmiştir: 

Demokratikleşme, iyi yönetişim ve idari reformlar, Üçüncü 
Dünya’da kalkınmayı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş 
kavramlardır. (Ndue, 2005). 

Yönetişim doğrultusunda, Dünya Bankası eliyle verilen pro-
jeler, bürokrasideki tüm kurumların modernizasyonunu, iletişim 
teknolojileri ile donatılması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini 
amaçlamaktadır (Güler, 2000). Yönetişimin gerçekleşebilmesi, 
diğer bir deyişle, temel kamu hizmetlerinin yayılması, bunlara 
erişim, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, kamu verimliliğin 

                                                                                            
“iyi yönetişim”, “demokratik” olmak durumunda değildir. “Demokra-
tikleşme” süreci ile birlikte düşünüldüğünde ya “demokratik yöneti-
şim” ya da “iyi ve demokratik yönetişim” kavramları kul-
lanılmaktadır. Bu konuda, egemen paradigma içindeki, bir tartışmaya 
dair Diamond (2005)’ın Democracy, Development and Good Gover-
nance: The Inseparable Links adlı çalışmasına bakılabilir.  
15 Burada, Batı dünyasının önemli kalkınma enstitülerinde de artık 
“Yönetişim ve Kalkınma” Yüksek Lisans Programlarının (MA in Go-
vernance and Development) da en çok talep görülen programlar oldu-
ğunu belirtelim.  



iyileştirilmesi, saydamlığın yaygınlaştırılması ve kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi için iletişim teknolojilerinin gücünden yarar-
lanma, politika önerilerinin başında gelmekteydi. İletişim tekno-
lojilerinin yönetişim üzerindeki etkisi en az beş nedene bağlan-
maktaydı: bilgiye kolayca erişim, bir otoritenin bulunmayışı, 
ifade özgürlüğü, siyasal katılımın artması ve sivil toplumun 
genişlemesi (UNDP, 2004: 20). 

Yönetişim tartışması ile eş zamanlı gelişen bir diğer 
tartışma ise, e-devlet tartışmasıdır. E-devlet tartışması, sosyal 
bilimler egemen yaklaşımı içinde hem uluslararası hem de ulu-
sal düzeyde önemli bir akademik üretim merkezi haline gelmiş-
tir. E-devlet üzerine çalışmalar, “e-devlet konusunda yaygın bir 
bilinç oluşumuna katkıda bulunmak”(Eren ve Durna, 2005: 
141) amacıyla yapılmakta olduğu iddiasındadırlar. E-devlet, 
özellikle “gelişmekte olan ülkeler” için küresel enformasyon 
toplumuna eklemlenmenin olmazsa olmaz yolu olarak da değer-
lendirilmektedir (World Bank, 2002). Küreselleşme sürecinde 
kalkınmanın yaratılması için, “gelişmekte olan ülke”ler, küresel 
enformasyon toplumunun kazanımlarının kendi insanlarına 
sunmak zorundadırlar ve bunun en iyi yolu da e-devlettir 
(OECD, 2003).  

E-devleti ortaya çıkaran nedenler sıralanmaktadır: Devletin 
içinde olduğu kırtasiyecilik hem işlem süresini hem de işlem 
maliyetini arttırmaktadır; katı bürokratik yapı yurttaşların ihti-
yaçlarına hızlı ve etkin olarak cevap verememektedir; kamu 
kaynaklarının azaldığı neoliberal dönemde “az kaynak ile çok iş 
yapmak” gerekmektedir; iletişim teknolojileri sosyal hayatın 
vazgeçilmez bir parçası olurken, devletin bu gelişmeye ayak 
uydurması bir zorunluluktur ve gelişen teknoloji ile insanların 



devletten beklentileri artmıştır (Yıldız, 2003; İnce 2001; Eren 
ve Durna, 2005). 

E-devlet’le ilgili en önemli vurgu, e-devletin, yalnızca dev-
let kuruluşlarının web sayfalarını, bu sayfalar aracılığıyla veri-
len hizmetleri ve bu süreçteki teknik personeli çağrıştıran teknik 
bir kavramsallaştırma olarak değil; tüm kamu yönetimi ve dev-
let-yurttaş ilişkilerini dönüştüren bir süreç olarak anlaşılması 
gerekliliğidir (Yıldız, 2003). Dolayısıyla, e-devlet, klasik devlet 
uygulamalarının alternatifi olarak kamu yönetiminin işleyişini 
niteliksel ve niceliksel olarak değiştireceği iddiasını 
taşımaktadır.  

E-devlet, kamu hizmetlerini yapılması ve yurttaşlara sunul-
ması sırasında bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma 
olarak tanımlanmaktadır. E-devletin en önemli vurgularından 
biri kamu hizmetlerinin, iletişim teknolojileri aracılığıyla yurt-
taşlara dijital ortamda sunulmasıdır (Heeks, 2001). Dijital or-
tamda kamu hizmeti, yurttaşın dünyasını “karartan” “somurt-
kan” bürokratların ve bürokrasinin “panzehiri” olarak anlam 
kazanmaktadır (Törenli, 2000). Bu kamu hizmetleri, tek yönlü 
bilgi verme, çift yönlü-karşılıklı iletişim ve tek ya da çift yönlü 
on-line işlem hizmetleri olarak üç farklı türde verilebilir (İnce, 
2001). Dolayısıyla, birçok hükümet dairesinin internette olması, 
kamu kurumlarının kendi web sayfalarını yalnızca bilgi ak-
tarımı olarak görmemeleri ve tamamıyla e-hizmet verme yolun-
da biçimlendirilmelerinde odaklanmaktadır (Slater ve Tacchi, 
2004). E-devlet, hizmet üretiminde “hız” ve “esneklik” kavram-
larını kendine eklemlemiş haftada yedi gün ve günde yirmidört 
saat hizmet veren bir devlettir (Heeks, 2001). Diğer bir deyişle, 
kamu işletmeciliği (public management) yaklaşımıyla, yurttaş 
tercihi, artık “müşteri talebi” haline gelmiştir.  



E-devlet, çoğunlukla, yönetimin üçüncü kişilerle sanal etki-
leşimi olarak tanımlanmakta ve e-yurttaş kavramsallaştırmasını 
da kendisine eklemlemektedir (Schedler ve Scahrf, 2000). E-
yurttaş, iletişim teknolojileri eliyle, ekonomik ve siyasi yaşamın 
aktif katılımcısıdır ve devlet ile etkili bir etkileşim içindedir 
(Tsagarousianou vd., 1998). Dolayısıyla, Dünya Enformasyo-
nun Gününün sloganı “Herkes için İletişim Teknolojileri” doğ-
rultusunda bütünleştirici bir bilgi toplumu oluşturma çabaları 
politikaların merkezinde yer almaktadır. Uluslararası kuruluşlar 
eliyle yurttaşları, yönetişimin pasif bir alıcısı olmaktan çıkarıp; 
etkileşimli bir e-hükümet kullanıcısına dönüştürme projeleri 
“gelişmekte olan ülkeler”de uygulanmaktadır.16 Dolayısıyla, e-
devlet ve e-yurttaş, bugünkü kapalı, yurttaşı dışlayan ve işlev-
selliğini yitirmiş mekanizmaya yeni bir şekil verecektir. 

E-yurttaş, bilgi toplumunun aydınlanma geleneği izleği doğ-
rultusunda, bilgiye ulaşan ve ilerlemeci bir yön izleyen, sosyal, 
ekonomik, siyasal ve kültürel kazanımlar sağlayan “yurttaş 
odaklı”(citizen centred) bir yaklaşımın eseridir. 

E-yurttaş yaklaşımı, yurttaşın güçlendirilmesi (citizen em-
powerment) söylemi ile yurttaşların bireysel bilgilere ulaşma ve 
doğrudan etkileşim olanakları sağlandığı iddiasındadır. 

Güçlenen e-yurttaş, iletişim teknolojileri ile elektronik or-
tamda bütün medeni haklarını kullanılabilecek yani seçimleri, 
oylamaları ve referandumları internet ortamında gerçekleştirebi-
lecektir (Larsen ve Rainie, 2002). Dolayısıyla bu süreç, e-
demokrasi, e-inisiyatif, e-oylama ve e-dilekçe gibi uygulamaları 
da içermektedir. 
                                                
16 Farklı ülkelerde uygulanan farklı projeler için www.undp.org ve 
www.unesco.org adreslerinden bilgi edinilebilir.  



E-yurttaşın geri-bildirimlerini “hızlı” ve “zamanında” haber 
alan devlet, kendisini yenileyecek ve “katılımcı yönetim” ger-
çekleştirecektir (Fountain, 2001). Bürokratik işlemlerin ve ka-
mu hizmetlerinin dijital ortamda görülmesi, “yönetimde say-
damlık”, “hesap verebilirlik” ve “şeffaflık” gibi çağdaş yönetim 
ilkelerinin de hayata geçirilmesi olacaktır.  

E-yurttaş, eğitim hakkını elde edebilecek yeni açılımlara ve 
imkanlara sahiptir. İletişim teknolojilerinin eğitim alanındaki 
önemi, interaktif yöntemlerle kullanıcılara yeni beceriler ka-
zandırması ve ardından bu becerilerin öğrenim ve öğretim aracı 
olarak kullanılma potansiyelinde yatmaktadır. Bilgisayar des-
tekli eğitim, e-öğrenim, interaktif televizyon ve açık üniversite-
ler bunlara örnek olarak verilebilir. 

E-yurttaş, sağlık hakkının hayata geçirilmesi yolunda da ye-
ni açılımlara sahiptir. Sağlık alanında, yoksullar temel hijyen ve 
sağlık konularında bilgi ve enformasyona sahip olmadıkları 
durumlarda, hastalıklar ve salgınlar artmakta ve yoksulluk de-
rinleşmektedir. Bunun yanı sıra, bilgi paylaşımı ve bu surette 
her bir bölge ve/veya devlette aynı konunun ayrı ayrı kişilerce 
aynı usullerle araştırılması yerine, gerek ulusal gerek uluslara-
rası ölçekte işbölümünün arttırılabilmesi olasılığı, iletişim tek-
nolojilerinin sağlık alanındaki kazanımları arasında 
sayılmaktadır. Bunun yanı sıra, vaka takibi ve ampirik bulgu-
ların tıptaki önemi göz önüne alındığında, deneyimlerin pay-
laşılması işini yaygınlaştırdığı ve kolaylaştırdığı durumlarda da 
iletişim teknolojisinin önemi hesaba katılmalıdır. 

Yönetişim, e-devlet ve e-yurttaş tartışmaları ile birlikte, ile-
tişim teknolojileri, “kamusal” sözcüğüne daha geniş bir tanım 
getirmiştir (Pruett ve Deane, 1998). İnternet ortamındaki kamu-



sal alanda ortak bir mekanı ve/veya zaman paylaşılmamaktadır. 
İnternet ortamında, kullanıcılar kendi “kamusal”larını seçerler. 
İnternet üzerinde bir kamusal alana girmek, görüşlerini paylaş-
mayı isteyen kişinin bireysel isteğine bağlıdır. İnternet kimliği 
belli olmayan anonim kişilerin anonim bir ortamda fikir 
alışverişinde bulunmalarını sağlar. Bu şekilde, kullanıcılar 
arasında ayırım yapılmamaktadır, katılım herkese açıktır ve 
bilgisayar ağı içinde her kullanıcı eşit statüye sahiptir. 

Yoksullukla Mücadele 

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, iletişim 
teknolojilerinin yoksullukla mücadelede ve yoksulluğun 
azaltılmasında oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır: 

Bilgi ışık gibidir. Hafif ve fiziksel varlığı olmayan, tüm dün-
yayı dolaşabilir ve her yerdeki insanların yaşamlarını 
aydınlatabilir. Fakat, ne yazık ki, hala milyarlarca insan yok-
sulluğun karanlığında yaşıyor- anlamsızca. (World Develop-
ment Report, 1999:1) 

Yoksullukla mücadeleyi hedefleyen politika önerilerinin 
temel hareket noktası, “enformasyon-fakiri” ile “enformasyon-
zengini” arasındaki sınıflandırmadır. Bu ikilik, tam da, modern-
leşme teorisinin vurguladığı gibi, “enformasyon-fakiri”nin, 
“enformasyon-zengini”ni yakalaması (catch-up) gerekliliğinin 
altını çizmektedir (Wilson, 2003). Enformasyon, hafiftir, fizik-
sel varlığı yoktur, taşınabilir ve sonsuz sayıda kullanıcıya ula-
şabilir.  

Yoksulların enformasyona ulaşabilmesi iddiası, ayrıca en-
formasyonun mülkiyetinin olmaması ve dolayısıyla “kamusal 
bir mal” olması argümanıyla desteklenmektedir (Wilson, 2003). 
Dolayısıyla, küresel kamusal bir mal olarak enformasyon, mali-



yetsiz olarak ulaşabildiği yoksul kesimler için önemli toplumsal 
değişim imkanları taşımaktadır.  

Yoksullukla mücadele programlarında iletişim teknolojile-
rin önemi üzerinde duran egemen yaklaşımlar, öncelikle yoksul-
luğu tamamen gelir açısından açıklayan ve yoksulluğu “belirli 
bir gelirin altında yaşamak” olarak tanımlayan analizleri tek 
boyutlu bulmakta ve yoksulluğu daha çok boyutlu ve karmaşık 
bir olgu olarak tanımlamaktadırlar (Hewitt de Alcantara, 
2001).17 Bu geniş tanım çerçevesinde yoksulluk, yalnızca maddi 
ve finansal kaynakların yokluğu değildir; yoksulluk, maddi 
kaynakların yokluğu dışında bilgiden, eğitimden ve sağlıktan 
yoksunluğu da kapsamalıdır. Ve daha da önemlisi, yoksulluk 
“ses”in ve “güç”ün de yoksunluğudur; yoksulluk, “sessizlik” ve 
“güçsüzlük” olarak tanımlanabilir (Slater ve Tacchi, 2003). 
Dolayısıyla, iletişim teknolojileri, yoksulluğun bu çok boyutlu 
tanımında yer alan eğitim ve sağlık gibi alanlarda yoksulların 
insani sermayesini arttırabileceği ve eğitim ve sağlık alanlarında 
bilgiye daha hızlı ve daha az maliyetli erişim sağlayabileceği 
gibi yoksulluklara “ses” verebilme anlamında da oldukça önem-
lidir (McNamara, 2003). 

 “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasının bir 
iddiası da, yoksullukla mücadelede, iletişim teknolojilerinin, ağ 
tipi oluşumları destekleyerek, mesafeden ve zamandan dolayı 
sorun yaşanan alanlarda karşılıklı iletişimin kurulmasına vere-
ceği destektir. İletişim teknolojileri, yoksul insanları, ağların 

                                                
17 Kalkınma yazınında son dönemde önemli bir yer tutan “yoksulluk” 
kavramsallaştırmaların bir değerlendirmesi için Shaffer (1996)’ın 
Beneath the Poverty Debate: Some Issues adlı makalesi incelenebilir.  



içine dahil ederek, fiziksel yalıtılmışlık ve toplumsal durgunluk 
önündeki engelleri kaldıracaktır (Torero ve von Braun, 2006). 

Yoksulların eğitim, sağlık ve her türlü kamusal hizmetlerle 
ilgili bilgiye hızlı ve daha az maliyetli erişimi önemlidir. Yok-
sulların ülke içindeki siyasal haklar, hizmetler ve fırsatlar konu-
sunda bilgisiz olması, kamu kurum ve kuruluşlarının onların 
ihtiyaçlarına cevap verebilme noktasında sorumsuz 
bırakmaktadır (Hamelink, 1999). Ayrıca, yoksulların karar sü-
reçlerine katılmaları olanağı ileride yoksulluğa karşı mücadele-
de daha etkin politikaların oluşturulması için bir fırsat yarat-
maktadır. 

Yoksullukla mücadele politikaların önemli bir ayağını da 
“etkin ve sürdürülebilir bir emek piyasası” yaratmak için ileti-
şim teknolojilerinden yararlanma oluşturmaktadır. “Etkin ve 
sürdürülebilir emek piyasası” kavramı ile emek piyasasında 
ortaya çıkan eğilimlerin sürekli gözlemlendiği, işgücünün hızla 
değişen koşullara uyumu için etkin önlemlerin alındığı ve işgü-
cü arz ve talep dengesini bozan etkenlerin zamanında saptana-
rak bu denge durumunun sürekli kılındığı bir piyasa var-
sayılmaktadır (Nichaise vd., 1995). Dolayısıyla, etkin ve sürdü-
rülebilir bir emek piyasası için, emek piyasasındaki bilgiye daha 
hızlı ve daha az maliyetli erişimi sağlayacak olan iletişim tekno-
lojilerinin önemi vurgulanmaktadır. 

Yoksullukla mücadelede, iletişim teknolojilerinin girişimci-
liği ve küçük işletmeleri destekleyerek kalkınmaya yardımcı 
olabileceği sıkça vurgulanmaktadır (Heek, 1999). İletişim tek-
nolojileri, pazar bilgilerine ulaşımın kısıtlı olması ve uzak me-
safelerden kaynaklanan işlem maliyetlerinin yüksek olması 



nedeniyle rekabete giremeyen girişimcilere ve küçük işletmele-
re yardımcı olabilir. 

Sonuç olarak, “kalkınma için iletişim teknolojileri” para-
digmasının temel iddiaları şöyle özetlenebilir: Bu paradigma, 
“enformasyon fakiri” ve “enformasyon-zengini” kavramsal-
laştırması ile modernleşme teorisinin temelini oluşturan geliş-
miş/gelişmemiş ülke dikatomisini yeniden üretmektedir. Bu 
dikatomide, gelişmiş ülkeler nezdinde somutlaşan ideal’e yük-
selmek için otomatik, problemsiz bir yakalama (catch-up) ve 
sıçrama (leapfrogging) öngörmektedir. Bu paradigma, ayrıca 
“teknoloji”yi, gelişme sorununa yönelik “sihirli” bir çubuk ola-
rak görmektedir.  

Bu paradigmayı tartışmaya açmak, iddialarını sorgulamak, 
kalkınma sorunu için teknolojinin içerdiği olumlulukları tümüy-
le reddetmek anlamına gelmemektedir kuşkusuz. Fakat, bu pa-
radigmanın kullandığı kavramları, iddiaları ve sorduğu “yanlış 
soruları” tartışmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, 
çalışmanın ikinci kısmı tümüyle bu çabaya yönelmiştir.  
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4. Küresel İletişimin Ekonomi Politiği 

Bu kısımda, ilk kısımda ele alınan “kalkınma için iletişim 
teknolojileri” paradigmasının yöntem, gösterge ve politika öne-
rilerinin “ne”leri önvarsaydığı, “ne”leri göz ardı ettiği ve “ne-
den” göz ardı ettiği konuları üzerine bir tartışma yürütülecektir. 
“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, bir 
“kalkınma endüstrisi” tarafından geliştirilmektedir; dolayısıyla, 
sorduğu sorular, geliştirdiği yöntemler ve sunduğu politika öne-
rileri, bu “endüstri”nin ayakta kalmasını ve kendisini yeniden 
üretmesini sağlamak durumundadır.  

 “İletişim teknolojileri ve kalkınma” ilişkisi pozitivist bir 
metodoloji üzerinden, örneğin bir kutup ayısı gibi, incelenebilir 
bir şey/nesne midir? İletişim teknolojileri, kalkınma ve yoksul-
luk ilişkisi nedir? Örneğin, yoksulluk teker teker yoksulların 
hali midir ya da yoksullar bir araya gelince yoksulluk mu ortaya 
çıkmaktadır? Teker teker yoksulları iletişim teknolojileri saye-
sinde yoksun oldukları şeylere kavuştursak yoksulluk biter mi? 
Ortada daha fazla enformasyon olması bizi daha haberdar bir 
yurttaş yapmaktadır? Ne tür enformasyon üretilmekte ve depo-
lanmaktadır ve bunun yoksul halk kitleleri için ne gibi bir değe-
ri vardır?  

Bu kısımda, tüm bu sorulara cevap verebilmek için, tam da 
Burkett (2000: 692)’in belirttiği gibi, “bu ‘yeni’ toplumsal ko-
şullarda eşitsizliği anlayabilmek için eleştirel olmak ve çok 
kolaylıkla bir araya getirilen toplumun unsurlarını yapıbozuma 
uğratmak gerekmektedir”.  

Dolayısıyla, eşitsizliği anlayabilmek için sınıf, kapitalist 
üretim ilişkileri, kapitalizmin eşitsiz gelişme eğilimi, uluslara-
rası işbölümü ve toplumsal cinsiyet gibi terimlerinin, bu soruları 



“cevaplama”yı mümkün kılan kavram setine dahil edilmesi 
gerekliliğinin altını çizmek istiyorum. Diğer yandan da sınıf, 
kapitalist üretim ilişkileri, kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası ve 
uluslararası işbölümü gibi kavramları analizden çıkaran 
“kalkınma için iletişim teknolojileri” gibi paradigmaların, zihin-
sel düzlemimiz üzerindeki izdüşümünün ise azgelişmişlik ve 
yoksulluk olacağını düşünüyorum.  

Tüm bu noktalardan hareketle, bu kısmın ilk bölümünde 
“küresel iletişimin ekonomi politiği”ni tartışmaya açmak istiyo-
rum. Küresel iletişimin ekonomi politiğinin, egemen paradigma 
olan “kalkınma için iletişim teknolojileri”nin karşısında nasıl 
bir konumlanış içinde olduğu anlamlandırabilmek için öncelikle 
sermaye birikimi ve paradigma ilişkisini irdeleyeceğim. 
Ardından ise “kalkınma ve iletişim teknolojileri” ilişkisini doğ-
ru tahlil etmek amacıyla ekonomi politik yaklaşımı 
tartışacağım. Son olarak ise, küresel kapitalizmde teknoloji, 
kalkınma ve toplum ilişkisini en doğru anlamlandıracak bir 
bakış açısı olarak küresel iletişimin ekonomi politiğini 
açıklayamaya çalışacağım.  

Egemen Paradigmanın Reddi:  
Sermaye Birikimi ve Paradigma İlişkisi 
Toplumun sınıflararası ilişkiler üzerinden tahayyül edilmesi 

projesinin, bir alternatif açıklama tarzı olarak da olsa, sosyal 
bilimler alanından zorla dışlanması olgusu ile kapitalist biriki-
min dinamikleri üzerinden yapılan dönemselleştirme arasında 
doğrudan bir bağ kurmak, birebir bir ilişki kurmak her ne kadar 
mümkün değilse de; iki olgu arasında bir korelasyon olduğu 
iddiası mümkündür. Diğer bir deyişle, kapitalist birikim dina-



miklerinin farklı dönemleri ile sosyal bilimler alanında farklı 
paradigmaların egemen olması birlikte düşünülebilir.  

Bu iddia, Fordizmin çöküşü ve buna bağlı olarak toplumsal 
ilişkileri düzenleyen bütün yapısal biçimlerde (structural forms) 
gözlemlenebilir/aşikar hale gelen dönüşümle desteklenebilece-
ğinden, mümkün görünmektedir. Fordizmin geçerli büyüme 
modelini oluşturduğu bir dönemde, bir başka deyişle, ücretli 
emeğin yeniden üretimi ve toplumsal değerlendirilmesini müm-
kün kılan yapıların ve devletin bölüşüm ilişkilerine, enflasyon, 
kredilendirme, kriz yönetimi gibi işlevlerle katılmasını mümkün 
kılan yapıların düzenleme rejiminin köşe taşlarını oluşturduğu 
bir dönemde, alternatif ve hegemonya karşıtı söylemlerin, aka-
demik üretim üzerinde görece fazla olan etkisini, işçi sınıfının 
devlet içerisinde temsilinin bütünüyle ortadan kaldırıldığı bir 
dönemde aramak pek mümkün görünmemektedir. Davranışların 
kitleselleştiği, emeğin devlet içinde örgütlü temsili ve bu temsili 
gerçekleştiren kurumlar ve örgütlerin bürokratikleştiği ve top-
lumsal ilişkilerin, günümüz krizindeki ilişki çeşitlerine göre, 
görece daha sabit olduğu bir dönemin “emek” kavramsal-
laştırmasıyla; merkez ülke işçileri ve çevre ülke işçileri 
ayrımının gelişip, emeğin kullanımında çok yönlü esneklik stra-
tejilerinin hakim olduğu, bugünün “emek” kavramsallaştırması 
arasında önemli bir ayrım gözükmektedir. Bu ayrım da dönem-
lere hakim olan paradigmaları önemli ölçüde biçimlendirmekte-
dir.  

Günümüzde kapitalizmin krizine verilen cevaplar, politika 
uygulayıcılarının yeni “buluşlarında”, yeni birikim stratejilerini 
oluşturan projelerde ve hegemonik vizyonlarda yeni paradig-
manın oluşmasına katkıda bulunmaktadırlar. Bu durumla bağ-
lantılı olarak, merkez ülke işçileri ile hizmet sektöründeki işçi-



lerin bir kısmının “insan sermayesi” başlığı altında toplanabil-
mesini sağlayan kavramlar; teknolojinin hızı ve yarattığı ola-
naklar doğrultusunda “bilgi toplumu” tezleri; artık toplumu 
kurgularken elzem hale gelen “sivil toplum kuruluşları”; toplu-
mun yönetimini hayal ederken başvurulan kavramlardan “yöne-
tişim” kavramı; yeni göstergeler; yeni politika öneri setleri ve 
benzerlerinin ima ettiği söylemsel dönüşüm, kendi “nesnelerini” 
saptarken “bilimin nesneleri” açısından bir bolluk ve yenilikler 
seti içermektedir. Bu zamansal ve mekansal referans noktaları, 
aynı zamanda sabitleyici/sınırlayıcı bir işlev görerek toplumun 
yapısal bütünlüğünün ve bunun tahayyülünün mümkün olduğu 
sınırları çizmektedirler.  

İletişim teknolojileri hem bu referans noktalarından birini 
vermekte hem de bu noktaların bütününün sabitleyici/sınırlayıcı 
etkisinin realize olmasında ve yayılmasında, toplumun söylem-
sel kuruluşunun gerçekleşmesinde, en temel kanal olma/ ağ 
kurma işlevini yerine getirmektedirler.  

Son dönemde, uluslararası işbölümü ve emek-sermaye iliş-
kilerinde yaşanan dönüşümler karşısında, sosyal bilimlerde 
egemen yaklaşımların, dönüşümleri analiz edebilmek için yeni 
kavramsal araçlara yöneldiğini belirttik. Sosyal bilimlerde yak-
laşımlar, güç ilişkilerince tanımlanan bir düzlemde vardırlar. 
Sosyal bilimlerde yaklaşımın belirleyen ve/veya tanımlayan, bu 
yaklaşımın, toplumsal ilişkilere içkin olan güç ilişkileri 
karşısındaki konumudur. Her yaklaşım, güç ilişkilerine taraf 
olan kesimlerin kısa ya da uzun erimli çıkarlar ile ya örtüşür ya 
da çatışır. Diğer bir deyişle, sosyal bilimlerde yaklaşımlar, be-
lirli kesimlerin çıkarlarına uydukları ölçüde yansız ve nesne 
olamazlar. Bazı yaklaşımların genel kabul görmeleri ve uygu-
lamaya konu olmaları, bu yaklaşımların, ele aldıkları toplumsal 



olguyu doğru bir şekilde açıkladıkları anlamına gelmez. Do-
layısıyla, kapitalizmin son yirmi yılda geçirdiği değişimlere 
yönelik egemen yaklaşımların yaptığı açıklamalar tam an-
lamıyla epistemolojik bir yanlışlığa yol açmış ve toplumsal 
gerçeklik giderek tanımlanamaz hale gelmiştir. 

Dolayısıyla, iletişim teknolojileri, kalkınma, toplum ve yurt-
taşlık arasındaki ilişkilerin ve ilişkiselliklerin açıklanabilmesi 
için ekonomi politik yaklaşım olmazsa olmazdır ve bu 
çalışmada, ekonomi politik bir yaklaşımı benimsemektedir.  

Ekonomi Politik Yaklaşım18 

Ekonomi politik, toplumsal gerçekliği anlamak için episte-
molojik ve metodolojik bir yaklaşımdır. Toplumsal yaşamı var 
eden temel unsurlar, üretim ve bölüşümdür. Üretim ve bölüşüm 
ise toplumsal ilişkiler içinde gerçekleşirler ve bu toplumsal 
ilişkilere içkin güç ilişkileri söz konusudur. Ekonomi politik, 
kaynakların üretim ve bölüşümüne içkin olan toplumsal ilişkile-
ri, daha spesifik olarak bu bölüşüme içkin güç ilişkilerini ince-
ler. Bununla ilişkili olarak, ekonomi politik, diğer kişileri, sü-
reçleri ve şeyleri denetleme gücüne içkin sosyal ilişkileri de 
merkeze alır. Dolayısıyla, ekonomi politik için toplumsal ya-
şamda denetim ve mücadelenin incelenmesi de denilebilir. 

Ekonomi politik yaklaşım, toplumsal gerçekliği zaman için-
de geriye ve ileriye bağlantılı olarak dinamik bir olgu olarak 
değerlendiren tarihsel bir bakış açısını benimser. Tarihsel bir 
yaklaşım, belirli bir kısa zaman diliminde toplumsal gerçekliği 

                                                
18 Bu bölüm yazılırken, Vincent Mosco (1996)’nun Political Economy 
of Communication adlı kitabının “What is Political Economy” adlı 
ikinci bölümünden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Bu bölümün tüm 
kurgusunda ve gelişiminde Mosco’nun etkisi belirleyicidir.  



inceleme, nedenlerini sorgulama ve çözüm üretme eğiliminde 
olan “statik” yaklaşımlara kıyasla kuşkusuz daha elverişlidir. 
Dolayısıyla, ekonomi politik, bilginin bağlam bağımlı, tarihsel 
ve zaman/mekandan arındırılamaz olduğu ile uyumlu epistemo-
lojik ve metodolojik yaklaşımları benimser.     

Ekonomi politik yaklaşım, toplumsal gerçekliği, tek bir bi-
lim dalının açıklayamayacağı kadar geniş ve karmaşık değer-
lendirir ve toplumsal gerçekliğin toplumsal bütünlük içinde 
anlaşılabileceğini savunur. Sosyal bilimlerin içindeki disiplinler 
arası bölünmeyi reddeder. Ekonomi politik yaklaşım, toplumsal 
gerçekliği var eden iktisadi, siyasal ve ideolojik yapıların birlik-
te analizini hedefler. Diğer bir deyişle, sosyal bilimlerin 
araştırma nesnesi olan “toplumsal gerçekliğin” bütünsel bir 
çerçevede anlaşılıp/açıklanabilirliğini sağlayacak bir çerçeve 
geliştirmeyi hedefler.19 Ekonomi politik yaklaşım, şizofrenik 
anlamda birbirinden ayrılmış farklı disiplinlerin toplumsal ger-
çekliği açıklamasının imkansızlığını kabul eder (Ercan, 2003).  

Ekonomi politik, bir moral felsefesine sahiptir. Diğer bir 
deyişle, değer-yüklüdür. Ekonomi politik, toplumda demokrasi, 
eşitlik, adalet gibi sosyal değerlerin savunucusudur. Bu noktada, 
ekonomi politik yaklaşım, esas olarak, sosyal bilimlerde ege-
men yaklaşımların “nesnellik” iddiası ile hesaplaşmaktadır. 
Esas olarak, pozitivizmde, bilim “gerçekler”le ilgilenir, diğer 
bir deyişle, değerlerden arınmıştır ve “nesneldir”. Bilim “olan”i, 
“görüneni”, “gözlemleneni” açıklar. Bu görüntünün tasvirinden 
başka “olması gerekenler” ve “nedensellikler” felsefi/ideolojik 
ya da metafizikseldir (Walker, 1995). Pozitivist epistemoloji ve 

                                                
19 Sosyal bilimlerde sosyal bütünlük tartışması için Ercan (2001)’ın 
Toplumlar ve Ekonomiler kitabı önemli bir çalışmadır.  



yöntembilim, ancient regime’in metafizik düşüncesine karşı 
“bilimselliği”, yalnızca gözlemlenebilir olanın açıklamasıyla 
sınırlandırır. Pozitivizm, şeylerin nasıl olduğunu betimleyerek 
“gerçekler”e ulaşıldığını ve şeylerin ardındaki nedensel süreçle-
rin ise “değer-yüklü”, felsefi ve/veya ideolojik olduğunu söy-
lerken, varolan kapitalist toplumsal ilişkilerin eşitsiz doğasının 
görünür olduğu statükoyu meşru göstermektedir.  

Ekonomi politik, praksisci bir yaklaşımı benimser. Praksis, 
toplumsal gerçekliğin açıklanması sürecinde hem gözlemlenen 
nesneyi, hem de gözlemleyen özneyi değiştirir. Dolayısıyla, 
praksis şunu hedeflemektedir: bilginin üretimi (teori pratik), 
maddi dünyayı dönüştürmeli ve maddi dünyadaki dönüşümler 
de bilginin üretimini dönüştürmelidir. Diğer bir deyişle, eko-
nomi politik, dünyayı açıklama ve anlama bilgisi kadar onu 
değiştirme mücadelesini de içerir.  

Ekonomi politik yaklaşımı, klasik ekonomi politik düşünce-
sinden başlatabiliriz. Smith, Ricardo, Malthus ve Mill gibi dü-
şünürlerin çalışmalarında şekillenen klasik ekonomi politik 
yaklaşım, üretilenlerin toplumda nasıl bölüşüleceği sorununu ve 
dolayısıyla toplumsal sınıfları analizinin içine almıştır. 20 

Klasik ekonomi politiğin eleştirisi, bilineceği üzere, Marx 
ile tarih sahnesine gelmiştir. Marx, ekonomi politik yaklaşımı 
benimserken, kendisini önceleyen ekonomik yazından etkilen-
mekle birlikte; klasiklerin, yeni gelişen ekonomik ilişkilerin 
yalnızca görünen yönlerini incelediklerini ve burjuva üretim 

                                                
20 Klasik ekonomi politik yaklaşımın varsayımları, önermeleri ve 
teorik duruşu üzerine bir derleme için Gülten Kazgan (1997) ’ın İkti-
sadi Düşünce ya da Politik İktisadın Dönüşümü adlı kitabına 
bakılabilir.  



ilişkileri içerisinde burjuva üretimini sistemleştirdiklerini ve 
savunduklarını belirtmiştir:  

...(Ş)eyler arasındaki gerçek ilişkiye neredeyse değinir gibidir, 
ama bunu bilinçli olarak formülleştirmez. Sırtındaki burjuva 
postuna sarıldıkça da bu işi zaten beceremez. (Marx, 
2000:515)  

Aslında, Marx’ın amacı, ekonomi politiği bir yaklaşım ola-
rak geliştirmekten ziyade, ekonomi politiğin eleştirisini yap-
maktır. Bazı çalışmalar, Marx ve onu takip eden Marksist yak-
laşımı, “eleştirel ekonomi politik” olarak adlandırarak, klasik 
ekonomi politikten farkının altını çizmeyi tercih etmektedirler 
(Golding ve Murdock, 1997) .21 

Marx’ın düşüncesinin ortaya konduğu dönem, Marx’ın ge-
liştirdiği ekonomi politiğin eleştirisinin temellerinin ortadan 
kaldırılmasının hedeflendiği ve ekonomi politiğin, ekonomi ve 
politika olarak ayrılmasının öngörüldüğü yıllardır aynı zaman-
da. Varoluşunun epistemolojik ve metodolojik öncüllerini, eko-
nomi ve politikanın ayrılmasına dayandıran neoklasik ekonomi, 
tüm düşünsel cephaneliğini, ekonomi politiğin sorun ettiği bö-
lüşüm ve toplumsal sınıfları analizden dışlamaya harcamıştır 
(Guerrin, 1999). Neoklasik ekonominin egemenliği günümüze 
kadar sürmektedir.22 Birey, fayda, ihtiyaç, üretici ve tüketici 
kavramlarını analizinin ana kavramları yapan neoklasik ekono-

                                                
21 Marksist ekonomi politik üzerine kapsayıcı ve özetleyici bir çalışma 
için Andrew Sayer (1995)’in Radical Political Economy adlı kitabına 
bakılabilir.  
22 Neoklasik ekonominin varsayımları, önermeleri ve teorik duruşu 
üzerine bir özet çalışma için Bernard Guerrin (1990)’in Neoklasik 
İktisat adlı kitabına bakılabilir.  



mi, kontrolsüz bir matematik kullanımına dayanan modeller 
üzerine kurulu kurgusal bir dünya yaratmak peşindedir. 23 

1970’lerin sonrası özellikle küreselleşme olgusu ve neokla-
sik ekonominin yetersizliği, ekonomi politik yaklaşımı, ulusla-
rarası ekonomi politik veya global/küresel ekonomi politik ola-
rak gündeme taşımıştır (Cohn, 2005). Ücretli emeğin yeniden 
üretimini ve devletin bölüşüm ilişkilerine katılmasını mümkün 
kılan yapıların düzenleme rejiminin köşe taşlarını oluşturduğu, 
davranışların kitleselleştiği, emeğin devlet içinde temsili ve bu 
temsili gerçekleştiren kurumların bürokratikleştiği ve toplumsal 
ilişkilerin görece daha sabit olduğu bir dönemde gelişen realist 
uluslararası ilişkiler perspektifi, 1970’ler sonrası meydana gelen 
istikrarsızlıkları, dönüşümleri ve değişimleri açıklamada yeter-
siz kalmıştır. Tam da bu bağlamda, uluslararası ekonomi poli-
tik, uluslararası iktisat ve uluslararası siyaset çalışmaları 
arasındaki boşluğu doldurabilecek bir araç olarak düşünülebil-
miştir (Özdemir, 2006).    

Uluslararası veya global/küresel ekonomi politik, farklı teo-
rik kuruluşların izinde realist yaklaşım, liberal yaklaşım ve ta-
rihsel yapısalcı (Marksist) yaklaşım olarak tartışılmaktadır.24 Bu 
bağlamda, liberal teoriyle ve realist teoriyle organik bağlantısı 
bulunan yaklaşımların kullandığı uluslararası ekonomi politik 
terimi, aynı konuları daha geniş bir toplumsal ve toplumlararası 
ilişkiler seti üzerinden ele alan, epistemolojiye daha fazla önem 

                                                
23 Varoluşunu neoklasik iktisadı reddetmeye dayandıran post-otistik 
iktisat tartışması için Kaya Ardıç (2005) tarafından derlenen Post 
Otistik İktisat: İktisada Eleştirel Bir Bakış adlı kitaba bakılabilir.  
24 Bu konuda detaylı bir tartışma için Cohn (2005)’un Global Political 
Economy adlı kitabına başvurulabilir.  



veren Marksist yaklaşımda daha çok global/küresel ekonomi 
politik adını almıştır (Özdemir, 2006). 1970’ler sonrası artan 
toplumsal hareketlerin izinde feminist25 ve çevreci26 ekonomi 
politik yaklaşımlar da tartışılır olmuştur.   

Bu çalışmanın benimsediği ekonomi politik yaklaşım, eleş-
tirel gerçekçi ve kapsayıcı bir epistemoloji ve metodolojiye 
dayanır. Eleştirel gerçekçilik27, bilimin yalnızca “görünen”i ya 
da “görüngüyü” açıklamaktan öte bu görüngülerin ortaya 
çıkışındaki nedensel süreçlerin, yapı ve mekanizmaların 
aydınlığa çıkarılması olduğu ve bilginin bağlam bağımlı, tarih-
sel ve zaman/mekandan arındırılamaz olduğu ile uyumlu yön-
temsel ilkeler tanımlar ya da tanımlamalıdır (Yücesan-Özdemir, 
2001). Kapsayıcı bir ekonomi politik yaklaşım ise, biçimsel 
özcü, ekonomist ve indirgemeci bir yaklaşımdan uzak, kapita-
lizme içkin tüm ilişkileri birbirini belirleyen ve birbiri ta-
rafından belirlenen yapısını analizinin merkezine alır (Mosco, 
1996).  

Küresel İletişimin Ekonomi Politiği 

Küreselleşme döneminde iletişime ve iletişim teknolojileri-
ne yönelik ekonomi politik bir yaklaşım, diğer bir deyişle, küre-

                                                
25 Feminist ekonomi politik üzerine detaylı bir okuma için Gibson-
Graham (1997)’in The End of Capitalism: A Feminist Critique of 
Political Economy” kitabına bakılabilir.  
26 Çevreci ekonomi politik üzerine detaylı okumalar için, bu yak-
laşımın “yeşil ekonomi” (green economics) adlı varyantı için Poritt 
(1984)’in Seeing the Green: The Politics of Ecology Explained adlı 
kitabına ve sosyalist ekoloji varyantı için ise Foster (2000)’in Türkçe-
ye de çevirilen Marx’ın Ekolojisi adlı kitabına bakılabilir.  
27 Eleştirel gerçekçilik için Bhaskar (1978); (1979); (1987) ve Sayer 
(1992)’in çalışmaları belirleyicidir.  



sel iletişimin ekonomi politiği, toplumsal gerçekliği anlamak, 
açıklamak ve anlamlandırmak ve dahi değiştirmek için nasıl bir 
yol izler? 

Küresel iletişimin ekonomi politiği, toplumsal gerçekliğin, 
belli bir toplumsal bütünlük içinde açıklanması ve anlaşılması 
gereken bir yaklaşımı benimser. Tüm bu noktalardan hareketle, 
küresel iletişimin ekonomi politiği, iletişimin üretim, dağıtım ve 
tüketimindeki emek süreçlerine vurgu yapar (McChesney, 
2003).  

Küresel iletişimin ekonomi politiği, üretim noktasını incele-
nirken, bu üretimin “know-how” adı verilen bir bilgi birikimi ve 
bilgi tekelinin oluşumunu ve bu bilgi tekelinin, marka, patent, 
telif, imtiyaz vb. araçlarla koruma altına alınmasını inceler. 
Küresel iletişimin ekonomi politiği, günümüzde iletişim tekno-
lojileri üretim alanının hiç de kolayca dahil olunamayacak bir 
iktidar ve güç alanı olduğunu saptar ve bunu araştırmasının 
merkezine alır. 

Küresel iletişimin ekonomi politiği, üretim noktasını ince-
lerken, kamunun ve özel sektörün bu süreçte üretici, dağıtıcı ve 
düzenleyici olarak oynadıkları roller üzerinde yoğunlaşır 
(Garnham, 1990). Bu noktada, küresel iletişimin ekonomi poli-
tiği, telekomünikasyon politikalarını, telekomünikasyonun alt-
yapısı için geliştirilen etkinlikleri, hangi kurumların, ulusal ve 
uluslararası düzeyde telekomünikasyondan sorumlu olduğunu, 
bu kurumların yetkileri ve değişik çıkar gruplarının politika 
yapma sürecine katılabilmesinin koşullarını inceler (Başaran, 
2000). Diğer bir deyişle, telekomünikasyon altyapısını kimlerin 
kuracağı, kimlerin işleteceği, altyapıya kimlerin erişeceği ve 



telekomünikasyonun toplumsal amaçlara uygun nasıl gelişeceği 
sorularına odaklanır.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması ve onun 
üst paradigmaları, iletişim teknolojilerinin üretimi konusunu 
incelerken, “rekabet”, “inovasyon”, “piyasa” gibi kavramlar 
kullanmakta ve üretim koşullarına içkin küresel düzeydeki eşit-
sizliği ve bu eşitsizliğin uluslararası örgütler eliyle Ticaretle 
İlgili Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS- Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights)28 ve benzeri anlaşma-
larla sürdürülme çabalarını görmezden gelmektedir.  

Küresel iletişimin ekonomi politiği, iletişimin bölüşümüne 
dikkatini yönelttiğinde ise ilk saptadığı, merkez ve çevre ilişki-
sinde, küresel iletişimin bir parçası olmak durumunun, tüm e-
hizmet türleri ile paraya tahvil edilebilecek yeni faaliyet alanları 
yaratması olmuştur (Törenli, 2005). Dolayısıyla, küresel ileti-
şimin ekonomi politiği, hizmet sektörünün, iletişim teknolojile-
rinin ve telekomünikasyonun tekrar düzenlenmesini, özelleştir-
meleri ve büyük uluslararası şirketlerin (telekomünikasyon, 
hizmetler) bu alandaki hakimiyetlerini araştırmasının merkezine 
alır.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması ise, ileti-
şim teknolojilerinin ve telekomünikasyonun tekrar düzenlenme-
sini, özelleştirmeleri ve büyük uluslararası şirketlerin bu alan-
daki hakimiyetini Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS- 

                                                
28 TRIPS’le ilgili eleştirel bir çalışma için Sadi ve Çetin (2007)’in 
çalışmasına bakılabilir.  



General Agreement of Trade and Services) ve benzeri anlaşma-
larla sürdürme çabalarını görmezden gelmektedir.29 

Küresel iletişimin ekonomi politiği, bölüşüm sorununa 
odaklanırken, iletişim teknolojileri eliyle dolaşımı hızlanmış 
olan bilgi, enformasyon ve iletişimin, kalkınma ve toplumsal 
dönüşümde nasıl bir rol oynadığı üzerine yoğunlaşır. Üzerinde 
yoğunlaşılan temel soru şöyle özetlenebilir: Artan enformasyon 
ve iletişim, kalkınmaya ve toplumsal değişime katkı sağlıyor 
mu? Küresel iletişimin bölüşümü, toplumsal adalet ve yoksul-
luğun azaltılması için dünya üzerinde hızla dönen enformasyo-
nun “ekoloji”sini ortaya koymayı hedeflemektedir (Fairhead ve 
Leach, 2003). Bu ekoloji, enformasyonun kalkınma ve toplum-
sal değişim için ne anlama geldiğini, dinamik toplumsal süreç-
ler ve bu süreçlere içkin toplumsal güç ilişkileri içinde anlam-
landırmayı amaçlamaktadır.  

Küresel iletişimin ekonomi politiği, bölüşüm sorunu üzerine 
odaklanırken, iletişim teknolojilerinin yoksulluk, azgelişmişlik 
ve toplumsal adaletsizlik için ne anlama gelebileceği, bilgi, 
teknoloji ve toplum arasındaki güç ilişkilerinin nasıl yorumla-
nabileceği tartışmasını da yürütür. Küresel iletişimin ekonomi 
politiği, küresel iletişim çağında bilgi, güç ve siyaset, teknoloji 
ve toplum, teknoloji ve iktidar ilişkilerine farklı analitik yak-
laşımlar getirmeyi amaçlamaktadır (Leach ve Scoones, 2007). 

Küresel iletişimin ekonomi politiği, bölüşüm sorunu üzerine 
olan tartışmalarında, modernleşme teorisinin30 eleştirisi üzerine 

                                                
29 GATS üzerine eleştirel bir değerlendirme için Erol(2002)’un 
“Hizmet Ticareti Genel Anlaşması GATS ve Tüm Hizmetlerin Kapita-
list Çevrime Dahil Edilmesi” adlı çalışmasına bakılabilir. 



odaklanır. Modernleşme yazını, kendini kurmaya başladığı 
1950’lerden bugüne, farklı tonlarda ve farklı şiddetle de olsa, 
uluslararası işbölümünün, Batı-olmayan dünyanın yeni gelişen 
uluslararası yapısal hiyerarşiye eklemlenmesi anlamına gelmek-
tedir (Mosco, 1996: 121). Ayrıca, modernleşme teorisi ile ek-
lemlenen iletişim yaklaşımı ise Batı’nın hegemonyası için ge-
rekli askeri, siyasi ve entelektüel koşullara cevap veren sofistike 
araçlar sunmaktadır. Dolayısıyla, küresel iletişimin ekonomi 
politiği, bölüşüm sorununu incelerken, oldukça farklı teorik 
açılımlar doğrultusunda da olsa, gerçekliği şöyle görmektedir: 

Kapitalizm herkese aynı koşu parkurlarını gösteren bir idman 
kitapçığından ziyade, bazılarını koşu parkurlarını yapmaya 
zorlayan, bazılarını başkalarını yerine koşturan, bazılarını bi-
let kestirip bazılarını da tribünlere mahkum eden uluslara-
rası/uluslarüstü bir sistem olarak kavranmaya başlanmış, 
yalnızca ülke içi eşitsizlikler ve haksız işgallerin faili olarak 
değil, azgelişmişliğin müsebbibi olarak da görülmeye baş-
lanmıştır. (Özdemir, 2006: 205) 

Küresel iletişimin ekonomi politiği, toplumsal gerçekliği 
zaman ve bağlam-bağımlı inceler. 1960’lar ve 1970’ler, dünya 
üzerinde iletişimin dengesizliği, eşitsizliği üzerine anti-
emperyalist düşüncelerin yükselişine tanık olmuştur. 1970’ler 
de Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Birliği (NWICO)’nin 
sesini yükseltmesi, 1980’lerin ortasında Amerika ve İngilte-
re’nin UNESCO’dan ayrılmasına neden olmuştur (Mosco, 
1996). Üçüncü dünyanın anti-emperyalist düşüncelerinde yaşa-

                                                                                            
30 Modernleşme teorisi üzerine önemli bir değerlendirme için Mehmet 
(1997)’in Westernizing the Third World : The Eurocentricity of Eco-
nomy Development Theories adlı kitabına bakılabilir.  



nan büyük yıkım, NWICO’nun ağır yenilgisi sonrası, tüm ülke-
ler neo-liberal doktrine eklemlenmiş gözükmektedirler.  

Küresel iletişimin ekonomi politiğinin, toplumsal gerçekliği 
açıklama ve anlama çabası, ayrıca, değer-yüklüdür. Değer-
yüklüdür ve “ne” olduğu kadar “nasıl” olması gerekir sorusunu 
da sorar. Küresel iletişimin ekonomi politiği, kar amacı gütme-
yen bir sermayeyle oluşturulan, ticari kaygılar gütmeyen, de-
mokratik gelenek içinde yerinden yönetilen ve denetlenen bir 
iletişim alanı oluşturma kaygısını taşır (McChesney, 2003). 

“Nasıl” olması gerektiği sorusu, onun praksisci yaklaşımını 
ve anlaşılıp ve/veya açıklanmaya uğraşılan toplumsal gerçekli-
ği, değiştirme ve dönüştürme çabasını da içerir. Küresel iletişi-
min ekonomi politiğin praksisci yaklaşımı, mevcut sorunların 
ortaya konulmasında ve bu sorunları meydana getiren nedenle-
rin tartışılmasında ve olanak, fırsat ve tehditlerin toplumun ge-
niş kesimleriyle paylaşılmasında önemli sorumluluklar üstlen-
mektedir. Küresel iletişimin ekonomi politiği, şu sorulara cevap 
aramaktadır: Küresel iletişim sistemi nasıl çalışır? Demokratik 
bir toplumun temeli olacak bir iletişim sisteminin oluşturulabi-
lirliği nedir? Demokratik bir toplumun oluşturulması için neler 
yapılabilir? 

Sonuç olarak, küresel iletişimin ekonomi politiği, “kalkınma 
için iletişim teknolojileri” paradigmasının tartıştığı yoksulluk, 
kalkınma, yurttaşlık gibi kavramların içine gömülü olduğu top-
lumsal ilişkileri, bu ilişkilere içkin güç ilişkilerini inceleyerek 
anlamlandırma çabasını yürütür. Bu kısmın ilerleyen bölümleri 
de bu anlamlandırma çabasına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bir 
sonraki bölüm, “Yoksulluk, Kalkınma ve Uluslararası İşbölü-



mü” başlığıyla, bu başlıkta geçen tüm kavramları yapıbozuma 
uğratıp, yeniden yapılandırmayı amaçlamaktadır.  

5. Yoksulluk, Kalkınma ve Uluslararası İşbölümü 
   

 
“Aynı dili konuşmuyoruz” diyecek olduğumuzda  

daha genel bir şeyi kastederiz: 
 farklı dolaysız değerlerimiz veya 

 farklı türden değerlendirmelerimiz olduğunu, 
ya da farklı enerji ve ilgi oluşumlarıyla dağılımlarının  

genellikle sezinleyerek ayırdında olduğumuzu.  
(Raymond Williams, 1983: 18) 

 

Dünya üzerinde gerçekleşen büyük yoksulluk ve derinleşen 
sosyal ve ekonomik uçurumlar, ancak, emek-sermaye ilişkisinin 
küresel düzeyde incelenmesi ile anlaşılabilir ve açıklanabilir. 
Dolayısıyla, küresel iletişimin ekonomi politiği, bize uluslara-
rası işbölümü, kalkınma ve yoksulluk kavramlarını doğru an-
lamlandırabilme imkanını vermektedir.  

Bu kavramları doğru bir teorik zemine oturtmak oldukça 
önemlidir; zira “kalkınma için iletişim teknolojileri” paradig-
ması da oldukça sıklıkla yoksulluk ve kalkınma demektedir. 
Williams’dan alıntılamak gerekirse: “aynı dili konuşmuyoruz” 
(1983: 18). Dolayısıyla, bu bölümde uluslararası işbölümü, 
kalkınma ve yoksulluğun neyi ifade ettiğini açıklamayı 
amaçlıyorum.  

Uluslararası İşbölümü: “Dijital Bölünme”yi Anlam-
landırabilmek 

Emek-sermaye ilişkisini küresel ölçekte incelemek, değer 
teorisine, emek-sermaye karşıtlığına, uluslararası ölçekte ser-
maye birikimine, dolayısıyla sermayeye, emeğe, değere ve top-



lumsal üretim ilişkilerine gönderme içeren emperyalizm kav-
ramını inceleme içine almayı gerektirmektedir. Daha somut bir 
deyişle, uluslararası işbölümü, Marksist teorinin ilgileri arasında 
en ön saflarda yer alan emeğin ve ürünlerinin çeşitli ülkeler 
arasında eşitsiz dağılımının ardındaki dinamikleri araştırma 
eğiliminin bir parçasıdır (Lipietz, 1987: 25).  Dolayısıyla, 
küresel kapitalizmin incelenmesi için gerekli olan uluslararası 
işbölümü, ilk olarak kapitalist üretim ilişkileri ve buna uluslara-
rası bir boyutla eşlik eden eşitsiz güç ilişkileri merkeze alınarak 
yapılabilir (Özdemir, 2006). Ayrıca, uluslararası işbölümünde, 
merkez ve çevre ülkeler arası ilişkiler, bu ilişkileri mümkün 
kılan mekanizmalar, bu ilişkilerin içinde anlam kazandığı top-
lumsal yapı, aktörlerin ve olayların akışını nedensel olarak yö-
neten ilişkiler ile açıklanabilir.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, emper-
yalizm ve uluslararası işbölümü gibi kavramlara hiç gönderme 
yapmazken; yoksul ve kalkınmamış ülkeleri, bir sürecin parçası 
olarak değil de; orada bir “varoluş” ve bir “durum” olarak 
tanımlamaktadır. Tam da bu haliyle, yoksul ve çevre ülkelerin, 
küresel kapitalizm içindeki yeri, egemen paradigma tarafından, 
tüm toplumsal ilişkileri, bu ilişkilerin ima ettiği yapıları ve iliş-
kiselliği göz ardı ederek, neoklasik iktisadın, çoğulcu siyaset 
biliminin ve realist uluslararası ilişkiler teorinin içinde 
tartışılmaktadır (Özdemir, 2006).  

Egemen paradigmanın, tüm toplumsal ilişkileri, bu ilişkile-
rin ima ettiği yapı ve ilişkisellikleri yok sayma eğilimi, yoksul 
ve çevre ülkelerin, iletişim teknolojilerinin kullanımındaki 
farklılıkları saptarken ortaya atılan “dijital bölünme” kavramı 
için de geçerlidir.  



“Dijital bölünme” kavramı, yine egemen paradigma ta-
rafından baş aşağı edilmiş bir kavramdır. “Dijital bölünme” 
kavramı, Innis (1972)’in bahsettiği anlamda, sömürgeci güçlerin 
yayılma sınırlarını etkin iletişim olanaklarının belirliyor olması 
gerçeğini perdeleyen bir anlamlandırma içindedir. “Dijital bö-
lünme” kavramı, emek ürünlerini ve kendi ulusal sınırları içeri-
sinde ikamet eden emeğin kullanım ve denetimini ucuza sat-
mak; dolayısıyla, emeğin yeniden üretiminin koşullarını gelişti-
rememek durumunda kalan ülkelerin, bizatihi bu sebeple ileti-
şim teknolojilerini kullanamadığını değil de; iletişim teknoloji-
lerini kullanmakta başarısızlık göstermeleri nedeniyle uluslara-
rası işbölümünde geride kaldığını ima etmektedir.  

Kalkınma: Sınıfsız ve Tarihsiz Yaklaşımın Reddi 

“Kalkınma” tartışması da emperyalizm ve uluslararası işbö-
lümü kavramsallaştırmaları ile birlikte düşünülmesi gereken bir 
olgudur. Dolayısıyla, kalkınma ve kalkınmanın dinamikleri 
dünya üzerindeki kapitalist üretim ilişkileri ve kapitalizmin 
eşitsiz gelişme eğilimi ile birlikte düşünülmelidir.  

 “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasına 
özgü bir başka özellik “kalkınma” tartışma yaparken, toplumsal 
üretim ilişkilerine referansta bulunmaması; “kalkınma” olgusu-
nu, kapitalizmle ve onun eşitsiz gelişme eğilimi ile birlikte de-
ğerlendirmemesidir. Kapitalizm ortaya çıktığı tüm toplumsal, 
tarihsel ve coğrafi süreçlerde, ulusal ve uluslararası düzeylerde 
sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi artmıştır. Kapita-
list sermaye birikiminin bu eğilimi, güç ilişkilerine bağlı olan, 
eşitsiz ve bileşik gelişme dinamiklerinde somutlaşmaktadır.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, kapita-
lizmin eşitsiz ve bileşik gelişme yasasını görmezden gelirken, 



emeğin yeniden üretiminin koşulları, üretim ve sınıf ilişkileri 
analizin dışında kalmaktadır. Bir başka deyişle, verili ülkede 
günde 16-18 saat çalışmak durumunda bırakılan insanların bil-
gisayar kullanımı ile ilişkilerinin dinamikleri, örneğin bu insan-
ların çalışma koşulları konusunda Çalışma Bakanlıklarına bilgi-
sayarla şikayette bulunamamalarının nedeni, yöntemin seçtiği 
araçlar üzerinden anlaşılamaz hale gelmektedir. Bu duruma, 
iletişim teknolojilerinin etkin olarak uygulanabilmeleri ile top-
lumsal işbölümü arasındaki bağlantıyı eklemek gerekmektedir. 
Üretimin mantığı açısından bakıldığında, tarımsal üretime ya da 
doğrudan artıkdeğer üretimine yönelik sektörlerde bu teknoloji-
lerin uygulayıcılarının sayısı ile hizmet sektöründeki uygulayıcı 
sayısı arasında fark mümkün olabilecektir. Bu sonuçlar, söyle-
min içerdiği önvarsayımları eleştirel olarak ele almak yerine 
doğrudan veri kabul eden çalışmalarda, üretim ilişkilerinin ana-
lizin dışında bırakılmasının doğal sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

“Kalkınma” kavramının sınıfsal içeriğini kaybedişinin so-
nuçlarını da burada tartışmak mümkündür. Söylemin içinden 
bakıldığında, “kalkınma” “içerisi” olarak tanımlanan toplumsal 
varoluş alanı için ortak iyiyi temsil etmektedir. Üretimi sadece 
çıktı miktarına indirgeyen bu tür analizlerde, doğal olarak ser-
maye birikimi de çıktı miktarı olarak analiz edilmektedir (Ercan 
ve Oğuz, 2005). Bu kapsamda emek, toplumsallık dışı bir süreç 
olarak, üretimin nihai çıktısı olan ürünle ilişkilidir. Emeğin 
kendisini yeniden üretmesi için gerekli koşullar, “toplumsal” 
olanla ilişkili değildir. Emek, toplumsal planda değer üretici 
kaynak olarak kabul edilmiş somut bir faaliyet olarak 
algılanmaktan çıktığında, toplum da düşünülebilir olmaktan 
çıkmaktadır. Bu kapsamda, “kalkınma” bir süreç ve ilişki olarak 



değil; toplumsal ilişkilerden kopartılarak tanımlanan maddi 
zenginliğe indirgenerek ele alınmaktadır. Belirli bir bölgeden 
bir ağ sunucusuna “ne kadar sıklıkla” girildiği, girilen yerin 
“ne” olduğu ve “niçin” girildiği sorusundan ayrı tutularak ele 
alındığında, hiçbir anlam ifade etmemesi gereken basit istatisti-
ki bir bilgi, bir uygarlık göstergesine çıkartılabiliyorsa, bu 
“okuma” tarzında değerlerle olguların birbirine karıştığını söy-
lemek mümkün olabilecektir.   

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasının 
sınıfsız ve tarihsiz analizi, kalkınmanın doğu-batı ikilemi ya da 
kültüralist yaklaşımlarla çözülebileceği yanılgısını da yaratmak-
tadır (Ercan, 2003). 

Yoksulluk: “Kader” Değil “Siyaset” 
“Yoksulluk”, küresel zamanların en önemli toplumsal ve 

politik sorunlarından biri olarak, kökünü ve kaynağını kapita-
lizmin işleyiş yasalarından almaktadır. Son yıllarda, dehşet 
verici artışlar gösteren yoksulluk, ancak emek-sermaye 
arasındaki güç ilişkilerinde ne gibi değişiklikler yaşandığı ve 
sermayenin ekonomik, toplumsal ve siyasal iktidarını yeniden 
üretmek için hangi politikalar uyguladığı incelenerek 
açıklanabilir. Dolayısıyla, yoksulluk, 1980’ler sonrası üretim 
alanındaki, ekonominin kurumsal yapısındaki ve politik-
ideolojik yeniden üretim süreçlerindeki dönüşümlerle birlikte 
açıklanabilir ve/veya anlaşılabilir.  

“Yoksulluk”, emek-sermaye arasındaki ilişkileri belirleyen, 
biçimlendiren, sınırlandıran kapitalist devletin rolü ve biçimi, 
son dönemde sermaye birikim rejiminin kendisini yeniden 
üretmek için geliştirmeyi amaçladığı düzenleme tarzı, diğer bir 



deyişle, sermayenin yeniden tanımlamaya çalıştığı kurumsal ve 
hukuksal yapı ve sosyal güvenlik ilişkisi içinde açıklanabilir. 

Kapitalist üretim ilişkilerinin ve sınıfın analizin dışında 
bırakıldığı bir tartışmada “yoksulluk” da anlamını yitirmektedir. 
“İletişim teknolojileri ve kalkınma” paradigmasında gözlemle-
diğimiz biçimiyle yoksulluk bir “oluş” ve “kader” olarak 
algılanmakta ve iletişim teknolojileri eliyle bu “kader” kat-
lanılabilir bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Son dönemde 
kapitalizme hakim olan neo-liberal politikalar, artan ve şiddet-
lenen gelir eşitsizliği, sosyal güvenlik harcamalarının sert bir 
şekilde kesilmesi, sosyal politikaların ortadan kalkması, dün-
yanın sermaye için tek pazar haline gelmesi ve dolayısıyla kes-
kinleşen toplumsal sınıflar arası farklar ve tüm bunları 
hazırlayan iktisadi, siyasi ve ideolojik yapılar tümüyle göz ardı 
edilmektedir.  

Yine bu kapsamda bakıldığında, yani kapitalist üretim iliş-
kileri ve sınıf dışlandığında, ücretli emeğin yeniden üretimi ve 
toplumsal değerlendirilmesini mümkün kılan ve devletin bölü-
şüm ilişkilerine, enflasyon, kredilendirme, kriz yönetimi gibi 
işlevlerle katılmasını mümkün kılan yapıların toplumsal 
kalkınma ile ilişkisi gözden kaçırılmaktadır. Bu yapılar ilgili 
ekonominin uluslararası işbölümündeki yerine göre mevcut 
toplumsal işgücünü biçimlendirirler (Aglietta, 1987). Eğer bir 
ülkede iktidarı ellerinde bulunduranlar, mevcut toplumsal işgü-
cünü “ucuz emek” kategorisi içerisinde “değerlendirmek” mak-
sadı gütmeye kadirseler, “insan sermayesi”ne iletişim teknoloji-
lerinin gerektirdiği yatırımların yapılmasına gerek duyulmaya-
caktır (Boyer, 2002). Bir başka deyişle, bu söylemin 
taşıyıcılarının yaptığı çalışmalarda, uluslararası işbölümünün 



emeğin denetimi fonksiyonu üzerinden çevresel devletlerin 
burjuvazilerine sunduğu “olanaklar” göz ardı edilmektedir. 

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasında, yok-
sulluğun betimleyici özellikleri yerine belirleyenlerinin neler 
olduğu sorusunun yanıtı öncelikli bir konuma sahiptir. Yoksul-
luk çalışmalarının önemli bir kısmı, yoksulluk olgusunu analiz 
ederken, onun betimleyici ve görünen yönlerini ön plana 
çıkarmakta ve yoksulluğun esas belirleyenlerini görünmez 
kılmaktadır. 

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması için yok-
sullukla mücadele başlığı çok önemlidir; çünkü yoksulluk ve 
yoksunluk bir kesimi sosyal tehlike ve sosyal patlama ile tehdit 
etmekte ve bu konunun araştırılmasına tehlike ve tehdit altında 
olan kesim destek vermektedir (Somel, 2001). İkinci olarak, 
yoksulluk ve yoksunluk konusunda fazla ileri gittiğini düşünen 
uluslararası kuruluşlar, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ban-
kası gibi, “Yoksullukla Mücadele”, “Sürdürülebilir Kalkınma”, 
ya da “İnsani Gelişme İndeksi” gibi çalışmalar ve bunlara des-
tek olan yan çalışmalar ile sürece müdahale etmek istemektedir-
ler (Şenses, 2001). Üçüncü olarak ise, artan yoksulluk ve yok-
sunluk karşısında, sivil toplum kuruluşlarının, Freire (2002)’nin 
deyimiyle “büyük bir yüce gönüllükle” konuya artan ilgisinden 
bahsedebiliriz. Bunlar, neo-liberal dönemin “demokratikleşme” 
projesinin değerli aktörleri olarak sınıflar arasında giderek bo-
zulan dengenin görünümlerini titizlikle incelemekte; yoksulluk, 
eğitimsizlik ve sağlıksızlık konularında gündemin ve politika-
ların belirlenmesinde etkin roller oynamaktadırlar.  

Sonuç olarak, yoksulluk, “kalkınma için iletişim teknolojile-
ri” paradigmasının ifade ettiği gibi bir “kader” değil; bir “siya-



set”tir. Yoksulluğu bu şekilde anlamlandırdıktan sonra iletişim 
teknolojileri bu yoksulluğa nasıl ulaşabilir sorusunu sormak 
gerekebilir. Yoksulluk, kader değil siyasetken; teknoloji de 
tarafsız değil taraflıdır. Teknolojinin taraflılığı tartışması da bir 
sonraki bölümün konusunu oluşturmaktadır.  

6. Teknolojinin Taraflılığı ve Mülkiyeti 
Teknolojinin, toplumsal yaşamın iktisadi, siyasi ve ideolojik 

alanlarında etkin bir rol oynaması, teknolojinin, her şeye kadir 
ve gücü her şeye yeten (omnipotent) olarak algılanmasını sağla-
yan bir eğilimi de birlikte getirmektedir. Egemen paradigma da 
bu eğilimi güçlendirmekte ve teknolojinin toplumsal yaşamın 
baş aktörü ve belirleyici olarak algılamaktadır. Tüm e-
paradigmalar da, bu sürecin kurucu unsurlarıdır. Bilim, teknolo-
ji ve toplum ilişkisinin doğru bir kuramsal ve epistemolojik 
duruş içinde anlamlandırılması, içinden geçmekte olduğumuz 
sürecin doğru anlamlandırılması için de oldukça önemlidir.  

Dolayısıyla, çalışmanın bu bölümünde, öncelikle teknoloji 
ve toplum ilişkisini doğru okuyup, anlamlandırabilmek için 
“teknolojik determinizm”i ve “teknoloji fetişizmi”ni sorgula-
mayı amaçlıyorum. Ardından ise, “e-devlet” ve “e-yurttaş” 
kavramlarını tartışmaya açmayı hedefliyorum.  

Teknoloji ve Toplum İlişkisi: “Teknolojik Determi-
nizm”i ve “Teknoloji Fetişizmi”ni Sorgulamak  

Teknoloji, üretiminden tüketimine kadar olan tüm süreçler-
de toplumsal ilişkiler tarafından biçimlenen bir mücadele 
alanıdır. Teknoloji, üretim ilişkileri içinde iki ayrı bağlamda 
belirlenir (Noble, 1979): İlki tasarım, ikincisi ise uygulama 
aşamasıdır. Tasarım aşamasını, karar verme gücünü elinde bu-
lunduranlar ve onların ideolojisi belirler. Uygulama aşaması ise, 



tasarımda hiçbir etkinliğe sahip olmayan emek için, uygun ve 
güçlü talepler geliştirerek, değiştirip, dönüştürebileceği bir mü-
cadele alanıdır. Dolayısıyla, teknolojik gelişme, sermayenin 
kendi ekonomik, politik ve ideolojik çıkarlarına göre yönlendi-
rilmekte ve kapitalist teknoloji bu çıkarlara göre biçimlenmek-
tedir (Ansal, 1986). Dolayısıyla, teknoloji taraflıdır. Tüm tekno-
lojik pratikler de taraflıdır. Tam da bu noktada, teknolojiyi bir 
mücadele alanı ve aracı olarak kavramsallaştırmak gerekir. 

Teknoloji, toplumsal yaşamının ve toplumsal ilişkilerin 
içinde şekillenir, yapılanır ve/veya inşa edilir. Teknolojinin 
toplumsal etkilerinin yanı sıra, toplum yapısının teknoloji olu-
şumundaki rolü, yaygın olarak “teknolojinin toplumsal inşası”31 
olarak adlandırılmaktadır (Mackenzie ve Wajcman, 1999). Tek-
nolojinin toplumsal inşası yaklaşımı, günümüzdeki teknoloji ve 
toplum ilişkilerini, tarihi, iktisadi, sosyal ve kültürel boyutları 
ile incelemek anlamını da taşımaktadır.  

 “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, teknolo-
jik determinist bir yaklaşımı içermektedir. Teknolojik determi-
nizme32 göre, teknoloji kendine özgü bir mantık içerisinde doğ-
rusal bir gelişim gösterir. Bilim adamları, toplumsal sistemden 
bağımsız olarak, teknolojiyi yenilerler. Diğer taraftan, teknoloji, 
toplumsal dönüşümün baş aktörü olarak, toplumsal dönüşümün 

                                                
31 Teknolojinin toplumsal inşası üzerine derinlikli bir okuma için 
Bijker ve arkadaşları (1987) tarafından derlenen The Social Construc-
tion of Technological Systems: New Direction in the Sociology of 
Technology ile MacKenzie ve Wajcman (1999) tarafından derlenen 
The Social Shaping of Technology adlı kitaplara bakılabilir.  
32 Teknolojik determinizm üzerine derinlikli bir okuma için Smith ve 
Marx (1994) tarafından derlenen Does Technology Drive History? The 
Dilemma of Technological Determinism adlı kitaba bakılabilir.  



diğer unsurlarını (iktisadi, siyasi ve ideolojik) dönüştüren, de-
ğiştiren ve yeniden kurandır. Bu bakış, toplumsal değişimin 
temeline teknolojik gelişmeleri/değişimleri koyarak, teknoloji-
nin değiştirme potansiyelini her şeyin üzerinde görmekte ve 
onu, “engellenemez bir güç” olarak algılamaktadır (Atabek vd., 
2006). Teknoloji, toplumun dışından gelip, toplumu etkilemek-
tedir (MacKenzie ve Wajcman, 1999). Diğer bir deyişle, tekno-
loji, tarihsiz, tarafsız ve toplumsallıktan uzak bir kavram olarak 
ele alınmaktadır. Üretim ilişkilerinden ve sınıflar arası mücade-
leden “bağımsız”, toplumda egemen kapitalist üretim ilişkilerini 
yok sayan bir yaklaşım, teknolojiyi, toplumdaki bağlamına yer-
leştirmekten uzak kalmaktadır.  

Teknolojik determinizm, “teknoloji, kalkınma ve yurttaşlık” 
ilişkisinde, teknolojiyi ve teknolojide yaşanan gelişmeleri, ta-
rafsız ve yalıtılmış bir alan olarak görürken; bu ilişkiyi de tüm 
toplumsal ve politik içeriğinden soyutlamakta ve 
arındırmaktadır. Dolayısıyla, teknolojiyi (insanın doğa ile kur-
duğu ilişkileri) bölüşümden (insanın diğer insanlarla kurduğu 
ilişki) ayrı olarak ele almak, toplumsal gerçekliği anlaşılamaz 
hale getirmektir.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasının be-
nimsediği teknolojik determinist yaklaşım, teknolojik değişimi 
nasıl etkileyeceğimize ya da nasıl şekillendireceğimize değil de, 
teknolojik değişime nasıl adapte olacağımıza odaklanır (Mac-
Kenzie ve Wajcman, 1999). Dolayısıyla, teknoloji karşısında 
toplumu edilgen kılar.  

 “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasının bir 
diğer sorunlu alanı ise teknoloji fetişizmi olarak “e-“’ önekidir. 
“E-“ öneki, e-devlet, e-yurttaş, e-sağlık ve e-eğitim gibi kul-



lanımlarında, egemen söylem içinde kendinden sonra gelen 
toplumsal olgunun/pratiğin içini boşaltmaktadır (Atabek vd., 
2006). Başına “e” takısı alarak elektronikleştirilmek istenen 
toplumsal yaşama içkin etkinlikler, bu öneki alarak, ortaya 
çıkışlarında temel oluşturan dinamiklerden bağımsız hale gel-
memekte ve insanlığın hizmetine koşulsuz sunulmuş uygulama-
lar haline gelmemektedir (Törenli, 2000). Dolayısıyla, toplum-
sal gerçeklikler, kapitalist toplum yapılanması ve bu toplum 
yapılanması içindeki sınıfsal mücadeleler dışarıda 
bırakıldığında bir anlam taşımamaktadır. Dolayısıyla, “Gerçeği 
doğru olmayanın, sanalı doğru olamaz” (Atabek vd., 2003). 

E-Devlet ve E-Yurttaş’ın Eleştirisi 

Çevresel kapitalist formasyonlarda, iktidarların “bulduk-
ları/keşfettikleri” politika önerilerinin yapısal sınırları içerisin-
de, sermaye ilişkisinin yapıcı çelişkileri/tamamlanamamışlığı, 
sürekli bir iyileştirici çözüm yerine, sürekli kriz yönetimi tek-
niklerinin gelişmesine neden olmuştur (Jessop, 2002: 51). Jes-
sop (2002), bağımsız sosyal ilişkilerin ko-ordinasyonu olarak 
kavramsallaştırıldığında, “yönetişim” terimin üç yan-anlam 
içerdiğini belirtir: piyasa ilişkilerinin anarşik ko-ordinasyonu 
(değişim alanının kaotik durumu); emir verme hiyerarşisine 
giren ilişkilerin ko-ordinasyonu (devlet tarafından emredici ko-
ordinasyon) ve (piyasa dışı ve) eşitler-arası örgütlenmelerin 
yatay/ufuksal çeşitliliği.  

İlk ikisinin piyasa toplumu ve devlet ilişkisi içerisinde ele 
alınabileceğini söylemek mümkündür. Bu durum, devlet içinde 
sınıfsal temsil konusu ile ilişkilidir. Bir başka deyişle, işçi 
sınıfının devlet içinde temsilinin zayıflaması bu yönde geliştiri-
lecek koordinasyon çalışmalarında da yankısını bulacak, özel-



likle “kalkınmakta olan ülkelerde” “yönetişim”, işgücünün top-
lumsal yeniden üretimi konusunu yapısal olarak sermayenin 
ihtiyaçları doğrultusunda çözecektir. Yönetişimin bu yönüne 
bakıldığında, koordinasyon, ucuz emek gücünün uluslararası 
alanda olduğu haliyle, öncelikle sağlık ve eğitim konularında ek 
harcamalar yapılmaksızın ve mevcut harcama düzeyinin düşü-
rülmesiyle, yeniden üretimine odaklanacaktır. Dolayısıyla,  

Yönetişim, siyasal ve yönetsel iktidarın paylaşılması değildir; 
siyasal ve yönetsel iktidarın bu kez açık biçimde sermaye ke-
simine teslim edilmesidir. (Güler, 2000:1) 

Üçüncü anlamıyla, eşitler-arası, piyasa dışı örgütlenmelerin 
yatay ilişkiler dünyasının koordinasyonu olarak yönetişim kav-
ramsallaştırması ele alındığındaysa, yönetişimin ancak dernek, 
vakıf ve benzeri örgütlerden oluşan cemaatlere katılmanın 
ve/veya bu örgütlerin desteğini almanın sınıfsal koşulları içeri-
sinde değerlendirilmesi mümkündür. Bu son durum, bu örgütler 
tarafından yaratılan kaynakların siyasi otoritelerden edinilen 
fonlarla ilişkisi üzerinden incelendiğinde anlatılmak istenilen 
daha net olarak ortaya çıkacaktır. Bir başka deyişle, bu son hali 
ile “yönetişim” kavramını koordine edilen ilişkilere giren hu-
kuksal kişiliklerin oluşması ve işlemesinin önkoşullarından 
bağımsızlaştırılarak ele almak, bu kişileri de her nasılsa toplum-
sal dünyaya gelmiş kişilikler olarak göstermenin ötesinde bir 
anlam taşımayacaktır. Bu noktada “yönetişim” kavramının, 
iletişim söyleminin varsaydığının aksine, ilgili ülkenin sınıfsal 
dinamiklerden muaf olmadığını vurgulamak gerekiyor. Bu du-
rum, özellikle geç kapitalistleşen ülkelerdeki toplumsal hareket-



leri anlamak açısından özel bir önem taşımaktadır.33 Do-
layısıyla, hükümet dışı örgütler (NGO), asıl olarak yine serma-
yenin güçlü olduğu örgütlenme tarzlarıdır (Güler, 2000). 

Yönetişimin demokratikleştirilmesi konusu ile “kalkınma 
için iletişim teknolojileri” paradigması bağlantısının incelenme-
sinde, “yönetişim” terimi ve sınıf ilişkileri arasında açılabilecek 
olası bir kapıya değindikten sonra, asıl konuya, yönetişimin 
demokratikleştirilmesi konusuna değinebiliriz. Burada, “kamu-
sal alan” kavramı, karşımıza çıkmaktadır. 

Habermas (1997), “kamusal alan” 34 kavramının içeriğinin 
değişimini izlerken, Aydınlanma düşüncesinin içerdiği rasyona-
lite vurgusunun, dogma din ve geleneksel otoriteye karşı kul-
lanıldığı ölçüde, bir önceki – yasaklayıcı hükümlerle düzenlen-
miş ve yasakları sorgulamadan kamu otoritesine ait kabul eden - 
kamusal alan düşüncesi ile karşılaştırıldığında, yeni bir kamusal 
alanın belirlenmesindeki önemini vurgulamıştır. Bu yeni kamu-
sal alan, kamuoyunu teşkil eden, çoğu mülk sahibi ve/veya 
okumuş özel şahıslar önünde, kamu otoritesinin meşruiyetinin 
sorgulanabileceği bir alan olarak, kamu otoritesinden kopuk bir 

                                                
33 Harman’ın işaret ettiği üzere, “Kalkınmacılık, Üçüncü Dünya yöne-
tenlerinin yoksulluğu telafi etmek için aydınların da desteğini alarak 
sanayileşme ve tarımsal dönüşümün Batıdakine benzer biçimlerini 
kendi halklarına empoze etme çabalarından kaynaklanmıştır. Ancak 
bu oyuna çok geç başladıkları için, kendi halklarına yaşattıkları ‘feda-
karlıklar’ da Batıda yaşananlardan çok daha ağır olmuştur” (Har-
man’dan aktaran Ercan ve Oğuz, 2005).  
34 Habermas’ın “kamusal alan” ile ilgili görüşlerinin aktarılmasına ve 
daha genel olarak “kamusal alan”ın ekonomi politik temelli eleştirisi-
ne katkılarından dolayı Ali Murat Özdemir’e teşekkür ederim.  



alan kavramsallaştırmasına, mekansal bir metafora, atıfta bu-
lunmaktadır (Habermas, 1997). 

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, demok-
rasi üzerinden kendisini meşrulaştırmak için kullandığı “kamu-
sal alan” kavramı da, aynı mekansal metafora atıfta bulunuyor 
gözükmektedir. Oysa ki geç kapitalizmde kamuoyu, bu eleştirel 
yeteneklerini yitirmiştir. Kapitalizm, burjuvazinin klasik görün-
tüsünün egemen olduğu ve ilerici açılımlar da taşıdığı yaygın 
üretim döneminden bu yana krizler, fordist ve postfordist aşa-
malar geçirmiş, dönüşmüştür. Kültür taşıyıcısı etkin bir kamuo-
yu yerine kültür tüketicisi bir kamuoyu ile karşı karşıyayız. Bu 
haliyle, burada eleştirel düşünceden ziyade anonim oy kullan-
madan bahsedilebilir. Buradaki katılım süreçlerinde, normların 
ve değerlerin etkinliği üzerinden gerçekleşen eleştirel bir değer-
lendirme süreci yoktur.  

Bir dönem burjuva ideolojisinin belirli ahlaki değerler için 
bağlayıcılık ve çıkarlardan bağımsız otonomi içerdiği iddiası ile 
karşılaştırıldığında bugünün kamusal alanı, teknokratik, de-
politize ve mütehakkim bir nitelik sergiler. Bugünün anlayışına 
ilişkin iktisadi rasyonalite, toplumsal adalete ilişkin konuları, 
uygulamanın etkinleştirilmesi, bürokratizasyona karşı mücadele 
gibi terimlerle okumaya çalışır ki; bu terimler, daha en başından 
toplumsal adalete ilişkin konuları tartışma dışına bırakmaktan 
fazlasını yapamazlar. Değerler temelinde yapılabilecek bir mu-
halefet, terimlerin kısılması suretiyle, daha en başından engel-
lenmiştir. 

Bu söylenilenler temelinde, birinci kısımda paradigmanın 
taşıyıcıları tarafından “demokratikleşme ve iletişim teknolojile-
ri” ilişkisi hakkında söylenilenleri tartıştığımızda şu saptamaları 



yapmak mümkündür. İletişim teknolojileri, iddia edilenin aksi-
ne, kamusal sözcüğünün eleştirel içeriğini geliştirmek yerine 
daraltmaktadır. Zira internetteki kamusal alanın ima ettiği 
katılım süreçlerinde normların ve değerlerin etkinliği üzerinden 
gerçekleşen eleştirel bir değerlendirme süreci yoktur. Normların 
ve değerlerin etkinliği üzerinden gerçekleşen eleştirel bir değer-
lendirme süreci olmadığı ölçüde, demokratik/eleştirel olmak 
anlamında, bir katılım da yoktur.  

İktisadi rasyonalite önplandadır. İnternetteki başvurunuz 
toplumsal ahlak duygularını rencide edebilecek gerekçelerle 
reddedildiğinde, bu haksızlığa şahit olabilecek, haksızlığı gide-
remese de yollar önerebilecek, bir çift göz bulamazsınız. Değer-
lere dayalı olarak yapılabilecek itirazların im-
kansızlaştırılmasıyla, değerler bütünüyle süreç dışına çıkartılır. 
Bu haliyle bu kamusal alan, alan metaforunun hücre metaforu 
ile değiştirilebileceği bir yer haline gelmiştir. Zira alanlar göz-
lenenlere itiraz potansiyeli taşıyanlar olmadıkça, terimin klasik 
anlamında, kamusal olamazlar. 

Yönetişim, kamusal alan ve demokratikleşme tartışmaları 
ile ele ele giden e-devlet tartışmasına baktığımızda, ilk olarak, 
toplumun önemli bir bölümünün yoksul, bilgisayar okur-
yazarlığından yoksun olduğu çevre ülkelerde e-devletin, ABD 
ve AB için taşıdığı anlamı taşımıyor olması açıktır. Çevre ülke-
lerde toplumun yoksul kesimlerinin e-devlet tartışmasının tarafı 
olamayacağı açıktır.  

E-devlet ve sunduğu kamu hizmetleriyle ilgili olarak şu soru 
sorulabilir: Kamu hizmetinin kendisinin değil de veriliş biçimi-
nin değişiyor olması onun eskisinden daha iyi olduğu anlamına 
gelir mi? Kamu hizmetine ulaşan kesimlerin değişmediği bir 



ortamda, hizmeti hali hazırda alan kişilerin, bu hizmete ulaşma 
biçiminin değişmesi, “kalkınma” ya da “toplumsal değişim” 
adına hiçbir şey söylemez. Dolayısıyla, e-devlet uygulamaları, 
varolan kamu hizmetinin toplumun tüm kesimlerini kapsayacak 
bir projeye dönüştürebilecek bir yapıya sahip değildir.  

E-devlet yaklaşımı, devletin sınıfsal yapısını ve bu yapıya 
dayalı olarak kuralları, yönetimi ve işleyişi hiç sorgulamaz. E-
devlet, devleti, toplumsal ilişkilerden ve kapitalizme içkin 
sınıfsal ilişkilerden soyutlayarak; devletin teknik bir okumasını 
amaçlamaktadır. Burada derinlikli bir kapitalist devlet35 
tartışmasına girmeden; devlet, sermaye ve işçi sınıfı arasındaki 
çıkar çatışmaların kristalize olduğu alan olarak tanımlanabilir. 
Dolayısıyla, devlet, toplumsal ilişkiler ve bu toplumsal ilişkilere 
içkin güç ilişkileri tartışılmadan açıklanamaz, anlaşılamaz 
ve/veya tartışılamaz.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasına göre, 
e-devlet uygulamaları ile, kamu hizmetleri daha etkin ve verimli 
hale gelecektir. İletişim teknolojileri eliyle devletin daha “etkin” 
ve “verimli” olacağı tezi, kapitalizmin işleyişini bizzat üreten 
“işletmecilik” yaklaşımının izlerini taşımaktadır. Bu yaklaşıma 
göre, “etkinlik” ve “verimlilik” piyasa baskısıyla kapitalist re-
kabette öne geçebilmek için artı-değeri arttırma yoludur.36 Bu 

                                                
35 Derinlikli bir kapitalist devlet tartışması için Bob Jessop’un State 
Theory: Putting the Capitalist State in Its Place (1990) ve The Future 
of the Capitalist State (2002) kitaplarının önemli olduğunu düşünüyo-
rum.  
36 Alternatif toplumlarda verimli ve etkin olmak durumundadır. Fakat 
bu etkinlik ve verimlilik kapitalizmde var olduğu biçimiyle piyasa 
baskısıyla kapitalist rekabette öne geçebilmek için artı-değeri arttırma 
yolu değildir. Piyasa mekanizmalarıyla tanımlanan etkinlik ve verimli-



yaklaşım, devleti, devletin sınıfsal yapısını ve kapitalizmin ya-
rattığı eşitsizlikleri göz ardı eder.  

E-devlet, “kalkınma için iletişim teknolojileri” paradig-
masının iddialarının tersine, merkez ve çevre ülkeler arasındaki 
uçurumu daha da açacaktır (Bailie ve Winseck, 1997). Çevre 
ülkelerde e-devlet uygulamaları, çevre ülkelerin, zayıf kaldığı 
ve rekabet edemeyeceği türde örtük bilgi (know-how), yoğun 
teknoloji ve buna uygun altyapıyı gerektiren üretim konularında 
merkez ülkelere bağımlığını arttırmaktadır (Hamelink, 1994). 
Yine, çevre ülkelerde e-devlet uygulamaları, çevre ülkeleri, bu 
tür ürünlerin dağıtımında, ulus-devlet egemenliğini kıran kanal-
ların yani iletişim ağlarının devrede olduğu üretim alanlarının 
içine çekerek, bu ülkelerin merkez ülkelere bağımlılığını 
arttırmaktadır.  

E-devlet, teknolojinin mülkiyeti doğrultusunda, uluslararası 
şirketlerin eliyle sunulacak e-hizmetler için şunlar söylenebilir: 
“Serbestleşmenin ÇUŞ’lara ve yerli ortaklarına sunacağı ‘ka-
musal hizmet anlayışını’ bir kenara koyma rahatlığı, toplumsal 
ve coğrafi açılardan ‘karsız’ bölgeleri yatırım  alanı dışında 
tutacağından, erişim olanakları zaten kısıtlı toplum kesimleri 
cezalandırılacak: ‘evrensel hizmet ilkesi’ bu kesimler için işler-
lik kazanamayacaktır” (Törenli, 2005: 207). 

E-devlet uygulamaları ile denetim ve gözetim, “güvenlik” 
endişesi altında şekillenmektedir. Internet ortamında bireylere 
ve şirketlere ait bilgilere, e-postalara erişme, bunları toplama ve 

                                                                                            
lik kavramlarının, emeğin değer yaratma sürecinde ulaşılması hedef-
lenen etkinlikle yer değiştireceği söylenebilir. Alternatif toplumlarda 
etkinlik ve verimlilik, toplumsal faydayı çoğaltabilmek için plan 
baskısı ile birlikte düşünülebilir ancak.  



analiz etme, bu verilerden yola çıkarak soruşturma açma gibi 
ulusal güvenlik sistemleri kurulma yolundadır. Tüm bireysel 
kredi kartı işlemleri, seyahatler, e-postaların kayıtlarının tutula-
cağı ulusal veri tabanları oluşturma yolunda düzenlemeler art-
maktadır.  

E-devletin tartışmanın merkezine getirdiği e-yurttaşın ise, 
kendisini “müşteri” konumunda gören uygulamalar ile yaşamı 
kolaylaşmıştır ama bu uygulamalar, insanın kendini gerçekleş-
tirmesi için gerekli potansiyele sahip değillerdir. Ayrıca, bu 
uygulamalar, parası olanların bedelini ödediği ayrıcalıklı hiz-
metler olarak ticarileşeceklerdir.  

E-yurttaş tartışmasında geliştirilen yurttaş odaklılık ve yurt-
taşın güçlendirilmesi yaklaşımları da oldukça sorunlu alanlardır. 
Yurttaşın eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kolektif hak-
larını tartışmanın dışında bırakan bir yurttaş odaklılık ve yurt-
taşın güçlendirilmesi söylemi hiçbir anlam ifade etmemektedir. 

Hak nosyonunun sosyal içerik kazanması herhangi bir hak 
kategorisinden kaynaklanan taleplerin toplum adına serbest 
piyasa düzenine ve ücret sistemine müdahale edebildiği noktada 
başlar (Yücesan-Özdemir ve Özdemir, 2005). Kapitalizmin, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminde, hem merkez hem de 
çevre ülkelerde anayasalar, böyle bir kurguyu, bir ölçüde de 
olsa, mümkün kılmıştı. Kendilerini bir sınıf olarak 
tanımlayabilen bir işçi nüfusunun en önemli temsilcileri olarak 
sendikalar -popülist hükümet stratejileriyle açıkça çatışmadan 
(Yalman, 2002:35)- çalışma hayatının ve ulusal iktisat politika-
larının düzenlenmesine sınırlı da olsa müdahale edebiliyorlardı. 
1980 sonrası neoliberal dönüşümler, devleti oluşturan ilişkiler 
dizgesi içerisinde kayıtlı/temsil edilen toplumsal sınıf dengele-



rindeki değişikliği, bir başka anlatımla, devlet biçimindeki bir 
değişimi içeriyordu (Yalman, 2002:38).  

1980 sonrası, devlet biçimindeki değişim ile birlikte hak 
nosyonunun sosyal içeriğini yitirmesi, herhangi bir hak katego-
risinden kaynaklanan taleplerin toplum adına serbest piyasa 
düzenine ve ücret sistemine müdahale edemeyeceğinin ve top-
lum adına konuşma yeteneği olan kolektif kimliklerin de ancak 
egemen sınıfların inisiyatifi ile geliştirilebileceğinin kabul edil-
mesi ile başlar. İşçi kimliği gibi salt kurgusal olmaktan öte de 
insanın üretim faaliyeti içerisindeki pozisyonu ile bağlantılı ve 
bu sebeple bir ölçüde nesnel kimlikler ve onun bir parçasını 
oluşturduğu “kolektif işçi” toplumun kurucu unsuru olmaktan 
dışlanır.  

Yeldan (2001) “fakirleştirici büyüme” kavramını işgücünün 
yeniden üretimine yönelik hiçbir yatırımın olmadığı, işgücünün 
tükendiği noktada toplumsal bir sorumluluğun inkar edildiği bir 
emek-sermaye ilişkisini betimlemek için kullanıyor. Piyasanın 
belirleyici olduğu (siz bunu “baskı aracı olduğu” olarak okuya-
bilirsiniz) bir emek-sermaye ilişkisinin kaçınılmaz sonucu bu-
dur ve böyle bir ortamda yurttaşın sosyal hakları ya da, egemen 
hukuki pozitivist yaklaşımların ifade ediş biçimi ile, kolektif 
işçinin devlet tarafından korunan çıkarları olmaktan çıkar. Ko-
lektif işçi, merkezde ve görece çevrede, kapitalizmin müreffeh 
döneminde (1945-70) edindiği anayasal yerinden dışlanır (Hardt 
ve Negri, 1994).  

Tam da noktada, iletişim teknolojileri eliyle e-yurttaşın, ne 
sosyal haklar da ne de devleti oluşturan ilişkiler dizgesi içeri-
sinde kayıtlı/temsil edilen toplumsal sınıf dengelerindeki bir 
değişikliği içermesi mümkün değildir.  



“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasının e-
yurttaşının, sanal alemde “katılımcılık” iddiası, “muhalifliği” 
arka plana itmektedir. Katılımcılık sanallaştıkça, muhalif pratik-
lerin sanal ortamda kendini sınırlama riski vardır (Timisi, 
2003). Yurttaşların, hak alma ve/veya hak koruma gibi mücade-
lelerde örgütlü bir fiziksel bir birlikteliğe ve eylemliliğe ihtiyacı 
olduğunu söylemek mümkündür.  

E-yurttaş için sanal ortam, fiziksel birliktelik önünde engel 
olma riski taşımaktadır. Internet kullanımı, sermayenin gittikçe 
parçalamak ve bireyselleştirmek amacı ile oldukça uyumludur. 
Internet, yurttaşların muhalefet yapabilmek için bir araya gel-
dikleri demokratik ortamları yok etmekte, “birlikte paylaşma ve 
üretme” etkinliğini ortadan kaldırırken, yurttaşları evlerine ve 
bilgisayarları başına hapsetmektedir (Street, 1997). Böylelikle 
geleneksel fiziki muhalefet mekanları ve bunların katılımcıları 
giderek ortadan kalmakta, yerine sanal muhalefet mekanları ve 
katılımcıları ortaya çıkmaktadır. Ancak sanal olanların muhale-
fetleri de sanaldır.  

Günümüzde, çevre ülkelerde devlet ve yurttaş ilişkilerin 
ciddi sorunlar içerdiği açıktır. Ama e-devlet ve e-yurttaş 
tartışmaları, bu sorunların çözüm yolu olamazlar. Çözüm yol-
ları, toplumsal ilişkisellikler ve tarihsel ve sınıfsal analizlerle 
birlikte düşünülebilir ancak, dolayısıyla, e-devlet ve e-yurttaş 
sorunlardan çıkış yolları için uygun biçimde kullanılabilecek 
“çıkış aracı” olabilirler.  

Tüm bu e-devlet ve e-yurttaş tartışmaları, çevre ülkelere 
“sihirli formüller” olarak önerilmekte ve çevre ülke sosyal bi-
limcilerini ve akademisyenlerini ve de düşünsel iklimini “reha-
vete kapılmaya” itelemektedir (Törenli, 2000). 



Sonuç olarak, teknoloji, e-devlet ve e-yurttaş, toplumsal ya-
şamın ve toplumsal ilişkilerin içinde şekillenir, yapılanır 
ve/veya inşa edilir. Küresel iletişimin ekonomi politiğini, ege-
men paradigmanın elinden alarak yapıbozuma uğrattığı ve tek-
rar yapılandırdığı tüm kavramlar için, bu kavramları “görünür” 
kılacak yöntemsel bir yaklaşım gerekmektedir. Bir sonraki bö-
lüm, bu yöntemsel yaklaşımı tartışmaya açmayı hedeflemekte-
dir.  

7. Yöntemi Tekrar Düşünmek 

Her türlü yöntembilimsel tartışma, o yöntemin epistemolo-
jik öncüllerini içerir. Yöntembilim, en kaba hatları ile “bilgiye 
ulaşmak için araştırmanın nasıl yapılması ve nasıl yürütülmesi 
gerektiğine ilişkin teori ve çözümlemeler”i içeriyorsa, bunlar 
“ulaşılmak istenen bilginin doğası nedir” sorusundan ayrı düşü-
nülemez. Başka bir deyişle, hangi taraftan baktığınız, top-
ladığınız bilgileri ve bu bilgileri düzenleyişinizi tanımlar. Do-
layısıyla, bilimsel araştırmalarda kullanılan anket, gözlem, mü-
lakat ya da etnografi gibi yöntemler37 ait oldukları epistemolojik 
duruşlar içinde anlam kazanırlar.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasının eko-
nomi politik temelli eleştirisini yaparken en önemli hareket 

                                                
37 “Anket, gözlem ya da etnografi birer araştırma tekniği midir yoksa 
yöntem midir?” sorusu farklı görüşlere ve tartışmalara açıktır. Benim 
kabul ettiğim ve bu yazıda kullanılacak olan anlam ise şöyledir: Yön-
tem, bir konuyu incelerken ve o konu hakkında bilgi toplarken o bilgi-
yi nasıl anladığımız, açıkladığımız ve soyutladığımız üzerine olan 
teori ve çözümlemeleri kapsar. Bu sürecin yani yöntemin aracı olan 
teknik (anket, gözlem ya da etnografi) ise yöntemin önvar-
sayımlarından ve kabullerinden ayrı düşünülemez dolayısıyla, teknik 
yönteme içkindir.  



noktası, bu paradigmaya ait çalışmalarda baskın epistemolojik 
duruş olan pozitivizm ve baskın yöntem olan ampirisizm eleşti-
risidir. Pozitivizm, “bilimsel” olanı yalnızca “görüntü”nün nes-
nel, tarafsız, tarih-siz, zaman ve mekandan ayrı ve evrensel 
açıklaması olarak tanımlarken; bununla uyumlu yöntembilimsel 
ilkeler benimser. Pozitivist yöntembilim, egemen olarak üniver-
sitelerde araştırma teknikleri olarak öğrencilere sunulan dersler-
den de bilindiği üzere, anket, mülakat ve gözlemlerde kul-
lanılacak soruların nitelik ve nicelik olarak nasıl hazırlanması 
gerektiğini ve araştıran-araştırılan ilişkisinin nasıl olması gerek-
tiğini tanımlar. 

Ampirisizm, toplumsal olguların gözlenmesi ile elde edilen 
düzenliliklerin bilgilerini içeren önermelerin, nesnel ve herkes 
için geçerli “bilimsel” sonuçlar sağlayacağı iddiasına dayan-
maktadır. Bu yöntemle elde edilen sentetik önermeler, tümden-
gelim yöntemine özgü usullerle “bilimsel” açıklamanın kay-
nağını oluştururlar. Tümdengelim yönteminde, bir şey hakkında 
açıklama yapmak, verili koşullardan, varsayımlardan, aksiyom-
lardan ve olayların sürekli tekrarından ve/veya çakışmasından 
kaynaklanan kanunlardan o şey hakkında bir hüküm vermek; A 
olayı ile takip eden B olayı arasında bir zorunluluk değil de; 
gözlem ve beklentilerden kaynaklanan bir illiyet bağı anlamına 
gelir (Özdemir ve Yücesan-Özdemir, 2005).38 Bu yöntem saye-

                                                
38 Örnek vermek gerekirse, yel değirmeninin dönmesinin nedeni rüz-
gardır dediğimizde her ne zaman rüzgar çıksa yel değirmeni de döner 
demekteyiz. Rüzgarın esmesi A olayı, yel değirmeninin dönmesi ise B 
olayıdır. Her zaman A olayının ardından B olayı geldiği için A olayı B 
olayının nedeni olarak gösterilir. Hume bu tür gözlemden yola 
çıkılarak elde edilen nedensellik bağıntısının ne mantıksal ne de doğal 



sinde, “kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, kendi 
içeriğinin doğruluğuna ilişkin kanıtlar aradığında toplumsal 
halleri ifade eden göstergelere ne aradığını bilerek bakabilmek-
tedir. Bir başka deyişle, söylemi oluşturan iddialar bunları 
kanıtlayan olgulardan önce belirlenebilir durumdadır. 

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, poziti-
vizmin ve ampirisizmin sınırlılıklarından kurtulmak için 
katılımcı yöntem, katılımcı eylem araştırması ve etnografi gibi 
yöntemlere yönelmiştir. Önceden de belirtildiği gibi, bilimsel 
araştırmalarda kullanılan anket, gözlem, mülakat ya da etnogra-
fi gibi yöntemler ait oldukları epistemolojik duruşlar içinde 
anlam kazanırlar.  

Paradigma, katılımcı yöntemle, ezilenlerin kendilerine dair 
sorunlarda daha aktif hale geleceklerini, kendi gerçekliklerini 
sahipleneceklerini ve “kendi sözünü söyleme” hakkına sahip 
olabilecekleri belirtirken; Brezilyalı ünlü pedagog Paulo Frei-
re’nin yaklaşımını temel aldığını belirtmektedir (O’Brien vd., 
2000). Dolayısıyla, egemen paradigma içerisinde Freire, raison 
d’etre’inden, kendisini yönlendiren tutkudan ve eğitime dair 
yaptığı çağrının arkasında yatan güçten arındırılmış, diğer bir 
deyişle, depolitize edilmiş ve burjuva hümanizmine eklemlendi-
rilmiştir. Dolayısıyla, Freire’yi doğru anlamak oldukça önemli-
dir, bu bölümdeki tartışma da bunu amaçlamaktadır. 

Paradigma, etnografiyi, pozitivist ya da postmodernist epis-
temolojik öncüller içinde tanımlamaktadır. Dolayısıyla, poziti-
vist ya da postmodernist etnografinin reddi üzerinden, eleştirel 
gerçekçi bir epistemolojiye dayanan eleştirel etnografi 

                                                                                            
bir zorunluluk içermediğini; bizim bu kavrama alışkanlıklarımızdan 
ötürü vardığımızı belirtmektedir (Akın, 1997). 



tartışmanın gündemine gelmelidir. Bu bölümün ikinci altbölü-
münde, eleştirel etnografinin, ekonomi politik yaklaşım için 
önemli bir yöntemsel açılım olduğu iddiası tartışılacaktır.  

Dolayısıyla, “yöntemi tekrar düşünmek” adlı bu bölüm, 
Williams (1983)’ın “aynı dili konuşmuyoruz” sözlerinden hare-
ketle, Freire’yi ve etnografiyi baş aşağı eden, yersiz yurtsuz-
laştıran, apolitikleştiren epistemik şiddete karşı, Freire’nin ve 
eleştirel etnografinin “doğru” anlamlandırılmasını amaçlamak-
tadır.  

Freire’yi Doğru Anlamak 

Freire (2002), “Ezilenlerin Pedagojisi” adlı kitabında ezi-
lenler için alternatif, eleştirel ve özgürleştirici bir eğitim süreci 
ve pedagoji önerir. Freire, alternatif, eleştirel ve özgürleştirici 
bir yaklaşım geliştirmeye, öncelikle egemen söylemin kendini 
kurduğu temel kavramları sorgulamakla başlar. İlk olarak, ege-
men yaklaşımlardaki nesneleştirme ve pasifleştirmeyi sorgula-
maktadır. “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradig-
masında, nesneleştirme ve pasifleştirme, yoksulluk ve geri 
kalmışlıktan bahsederken, özellikle “kendi denetimi dışında 
olan faktörler” ifadesinin kullanılmasıyla kendini belli etmekte-
dir. Bu ifadede, kapitalizmin yapısal işleyişi sorun edilmemek-
tedir ve nesneleşmiş ve pasif bir insan topluluğu vurgusu ha-
kimdir.  

Kalkınma çalışmalarında, çevre ülke yurttaşlarını nesneleş-
tiren ve pasifleştiren bir başka özelliği de, yoksullukla ile mü-
cadele programlarında bulmak mümkündür. Dünya Bankası 
eliyle yürütülen ve sivil toplum kuruluşlarını süreçte aktör ola-
rak tanımlayan projelere büyük önem verilmektedir (Şenses, 
2001). Sivil toplum kuruluşları ile yürütülen projeler, “korku 



içindekileri, boyun eğdirilmişleri, “hayatın reddedilmişleri”ni, 
titrek ellerle avuç açmak zorunda bırakmaktadır” (Freire, 2002: 
23). Bu projelerde, pasif olarak yer alan insanlar, aynı zamanda, 
yaşananların yeniden üretimine katkıda bulunmaktadırlar. Yine 
Freire (2002: 65)’in deyişiyle, “ezenlerin yüce gönüllüğü ada-
letsiz bir düzenden beslenir; bu yüce gönüllüğü haklı göstermek 
için bu düzen sürdürülmek zorundadır”. Dolayısıyla, yoksulluk-
la mücadeleye, Freire (2002: 46)’nin dediği gibi, “nesne olarak 
katılıp da sonradan insan haline gelinemez.” 

Freire, egemen yaklaşımlarda, toplumsal gerçekliği “parça-
layan” ve “bölen” yaklaşıma dikkat çekmektedir. “Kalkınma 
için iletişim teknolojileri” paradigması, “sorunları bir bütünlük 
içinde görmek yerine, tecrit edilmiş odaklar olarak ele almak-
tadır” (Freire, 2002: 118).  

Freire, egemen yaklaşımların kültürel istilasına dikkat çek-
mektedir. İletişim teknolojileri, kalkınma ve yurttaşlık üzerine 
olan bir çok araştırma, yaptıkları anketler ve uyguladıkları yön-
temlerle, toplumun bu kesiminin kendini ifade etme imkanlarını 
yok etmektedir. İletişim teknolojilerini ulaşamadıkları için in-
sanların “enformasyon-yoksulu” oldukları ve/veya kaldıkları 
iddiası, yoksul insanların hali hazırdaki sahip oldukları bilgiyi 
değersizleştirmektedir (Wilson, 2001).  

Sonuç olarak, Freire’ye göre egemen yaklaşımlar, kapita-
lizmin yarattığı eşitsizliklerden en kötü etkilenen kesimleri 
edilgenleştirmekte, onlara ait toplumsal gerçeklikleri parçala-
makta ve neyin düşünülemez olduğuna yaptığı vurguyla, çevre 
ülke yurttaşlarının üretebileceği yaşam stratejilerini 
sınırlamaktadır. Dolayısıyla, masum değildir. Freire, egemen 
yaklaşımın “nesneleştirme ve pasifleştirme”, “parçalama ve 



bölme” ve “kültürel istila” yaklaşımlarını reddederken, “etkin-
leştirme ve özneleştirme”, “birleştirme” ve “kültürel eylemlilik” 
kavramlarını önermektedir.  

Freire’ye göre toplumun en yoksul ve en zor durumda olan 
kesimi, kendi yaşamını ifade etmek, tanımlamak ve anlam-
landırmak zorundadır. İçinde bulunulan zor koşullar, bu anlam-
landırma, ifade etme ve tanımlama sürecini çok zor kılsa da, bu 
yolda tüm çabalar sarf edilmelidir. Bu da aslında, toplumun bu 
kesiminin, yaşamda “etkinleştirilmesi ve özneleştirilmesi” süre-
cidir. Dolayısıyla, iletişim teknolojileri, kalkınma ve yurttaşlık 
ilişkisinin nasıl tanımlanabileceği, adlandırılabileceği, ancak 
yurttaşların etkin olduğu süreçlerde ortaya çıkabilir. Freire’nin 
yaklaşımındaki etkinlik, egemen paradigmanın “etkinlik”inden 
farklılıdır. Yine, Williams (1983)’ı hatırlamak gerekirse, “aynı 
dili konuşmuyorlar”. Egemen paradigmada etkin katılım, başı 
sonu belirli, yapılarla uyumlu, önceden varsayılanlara ters düş-
meyen oldukça “uslu” bir katılımdır. Freire ise, tüm yapıları baş 
aşağı edebilecek mekanizmaların harekete geçirilmesi taraf-
tarıdır.  

Kültürel eylemlilik, bizim çalışmamız açısından 
bakıldığında, yurttaşların kalkınma ve iletişim teknolojileri 
ilişkisine aktif olarak katılmasını, yaşanılanları kendi sözcükleri 
ile ifade etmesini ve yaşanılanları değiştirmeyi düşünmesini 
tanımlar. Kültürel eylemlilik için mekan ve zaman önemlidir. 
Ortak zaman ve mekanlar, çözüm için insanların bir araya gelip 
sorunları tartışması için ve kendi sorunlarına kendi çözümlerini 
üretmeleri için oldukça önemlidir. Ayrıca, bu ortak zaman ve 
mekanlarda, emeğin paradigmasının değerlerini örecektir (eşit-
lik, demokratiklik, katılım, dayanışma). Bu örülen değerler, 
geleceğe dönük alternatif bir toplumu mümkün kılacak siyasi 



tavırları da üretecektir. Bu tarz birliktelikler ve örgütlenmeler, 
yaşanan eşitsizliklere ve adaletsizliklere karşı toplumun en kötü 
etkilenen kısmının taleplerini, beklentilerini örecek ve iktidarla-
ra bu beklentileri yüksek sesle duyuracaktır.  

 “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasında 
önemli yer tutan “katılımcı yöntem”e ekonomi politik temelli 
bir eleştiriden bakıldığında, bir çok şeyi yok saymakta ve gör-
mezden gelmektedir. Freire (2002), “Ezilenlerin Pedagojisi” 
adlı kitabında ezilenler için alternatif, eleştirel ve özgürleştirici 
bir eğitim süreci ve pedagoji önerir. Freire (2002), bu eleştirel 
pedagoji ile ezilenleri kendi dünyaları üzerinde eylemde bulu-
nan ve bu dünyayı dönüştüren bir özne yapmayı ve kuram ve 
praksisin birliğinde yeni bir toplumsal düzen yaratma mücade-
lesini amaçlamaktadır. Freire ya da Freire’yi temel alan yön-
temler, iletişim teknolojileri, kalkınma ve yurttaşlık ilişki ağı 
için de geçerli olmak üzere, sömürü ilişkilerine karşı koymak ve 
bu ilişkileri dönüştürmek için gerekli olan eleştirel insanın ya-
ratılmasına kaynak olabilir ancak (McLaren, 2000).  

Eleştirel Etnografi 

Etnografi, araştırmacının incelediği topluluğun yaşamına 
yoğun, etkin ve uzun süreli katılarak, yüzyüze görüşerek bu 
yaşamlara dair iktisadi, siyasi ve kültürel boyutları derin ve 
ayrıntılı yansıtma çabasıdır. Etnografi, insanları kendi zaman ve 
mekanları ve günlük yaşamları içinde inceler; dolayısıyla 
araştırma nesnelerini “doğal habitat”ları içinde inceleyen natü-
ralist bir yaklaşımdır. Etnografik araştırma sırasında, 
araştırmacı içinde bulunduğu ortamın tüm yönlerine dikkat 
yöneltir ve katılımcı gözlem, mülakat ve derinlemesine mülakat 
gibi yöntemler kullanarak toplumsal gerçekliğe dair bilgi toplar. 



Klasik pozitivist etnografi, araştırmacıyı araştırdığı topluluk 
ve ortam üzerinde hakim, güçlü ve belirleyici bir pozisyonda 
tanımlayan ve araştırma öznesi ve nesnesi arasında mutlak bir 
egemenlik ilişkisi içeren bir yapıya sahiptir. Pozitivist etnograf, 
bilimi gerçekliği doğrudan görmenin eşsiz (par excellence) yolu 
sayar ve epistemik bir girişim olarak kendi entelektüel ve siya-
sal bağlılık ve çıkarları tarafından tanımlanan bir bakış açısı 
olduğunu reddeder. Tam da bu nedenle, gerçekliği “doğrudan” 
görme iddiası içindedir. Araştırmacı üzerinde çalıştığı toplulu-
ğun “bilinmesini sağlamaktan” kaynaklanan gücü ve tarafsız ve 
nesnel olma iddiası ile araştırdığı ortamı ve o ortamda yaşayan-
ları hakim ve güçlü bir ses tonu ile inceler (Atay, 1996). Hakim 
etnografik araştırma, son dönemde büyük ölçüde şunun ya da 
bunun “post”u olan çeşitli tutumların epistemolojik göreceliliğe 
(relativism) dayanarak öne sürdüğü argümanlarla sorgulanmak-
tadır.  

Etnografik araştırma, son dönemde bilimsel araştırmanın 
diğer alanlarında olduğu gibi postmodernizmin ve yorumsa-
macılığın izlerini taşımaktadır.39 Aralarındaki kuramsal farklara 
rağmen, bu “entelektüel” akımların fikir birliği ettiği alan; 
araştırma öznesinin etkisini en aza indirmeye çalışan ve 
araştırmanın “nesnelliğini” korumayı amaçlayan klasik poziti-
vist etnografinin eleştirilmesi gerekliliği ve etnografide temel 
öneme sahip olan şeyin, araştırma yapan özne, onun bilgiyi 

                                                
39 Bu noktada, postmodernist etnografi için Clifford ve Mar-
cus(1986)’un çalışmasının temel kaynak niteliğinde olduğunu düşü-
nüyorum. Bu yaklaşımın sert bir eleştirisi için Gellner (1992)’in 
çalışmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu konuda post-
modernist etnografiyi, temel savlarını ve aldığı temel eleştirileri özet-
leyen bir makale için Atay(1996)’ı öneriyorum. 



derleme ve yazma süreçleri olduğudur (Touraine 1981; Clifford 
ve Marcus, 1986; Geertz, 1990).40 Araştırma öznesi, öz-
düşünümsel (self-reflexive) değerlendirme içinde, kendi 
varlığının, düşünce ve duygularının etnografik araştırma süreci-
ni nasıl etkilediğini inceler ve çözümler. Bilgiyi inşa etme ve 
anlam yaratma süreçleri de “ben” (araştırma öznesi) ve “öteki” 
(araştırma nesnesi)’nin birbirini karşılıklı biçimde 
tanımlamasından ortaya çıkar (Crick’den aktaran, Atay, 1996). 
Tüm bu “entelektüel” akımlarda, bilen ya da bilginin öznesinin 
üzerine yapılan bu vurgu; öznel anlamların ağırlık kazanmasına, 
göreceliliğe (relativism) ve “dünya hakkındaki” teori ve inanç-
larımızdan bağımsız olarak varolan, gerçek bir dünya ideasının 
reddedilmesine kadar uzanır.  

Bizim bu çalışmada iddiamız, hakim etnografinin eleştirel 
gerçekçiliğe dayalı bir duruştan sorgulanmasıdır ve bilginin 
merkezine toplumsal ilişkileri alan ve gerçeğin “görüntü”nün 
ardındaki yapı, mekanizmalar ve bu yapıların etkileştiği ve bir-
birini eşzamanlı olarak belirledikleri bir toplumsal bütünlüğe 
vurgu yapan eleştirel gerçekçiliğe dayalı epistemolojik öncüller-
le etnografinin bilgi toplama aşamasında faydalı bir yöntem 

                                                
40 Bu entelektüel akımlara tartışma zemini hazırlayan bir olay da, 
klasik etnografinin “ata”sı sayılan Malinowski’nin Trobriand yerlileri 
arasındayken tuttuğu güncenin, “A Diary in the Strict Sense of the 
Term“ adı altında yayınlanmasıydı. Bu güncede, “egzotik çevreye 
kendini uyarlamış, bukalemunsu bir alan araştırmacısı miti – yürüyen 
bir anlayış, incelik, sabır ve kozmopolitlik mucizesi miti- belki de bu 
mitin yaratılmasına en büyük katkıda bulunmuş kişi tarafından yerle 
bir ediliyordu” (Geertz, 1990:45). Malinowski güncesinde, “birlikte 
yaşadığı yerliler hakkında kaba şeyler düşünüyor ve bunları kaba 
sözcüklerle ifade ediyordu. Zamanın büyük bir bölümünü, başka bir 
yerde bulunmuş olmayı dilemeye harcıyordu” (Geertz, 1990:45). 



olabileceğidir. Pozitivist ya da postmodernist etnografiden 
ayırmak için bu etnografi eleştirel etnografi olarak ad-
landırılmaktadır.41  

Eleştirel etnografi dışarıda bizden ayrı bir dünya olduğunu 
ve onu açıklayabileceğimizi kabul eder; diğer bir deyişle bizim 
onlara dair bilgilerimizden bağımsız olarak varolan ve hareket 
eden gerçekliklerin bilenebilirliğini dayanır (Thomas, 1993).  

Eleştirel etnografik araştırma, toplumsal fenomenleri, nihai 
anlamda, bireysel edim ve seçimler bağlamında açıklayan yön-
tembilimsel bireyciliğin karşısında durabilme potansiyeline 
sahiptir. Toplumdan uzak bir bireyi, veya gereksinmeleri, yete-
nekleri, istekleri içinde yaşadıkları toplumdan bağımsız gibi 
görülen bireyleri varsayan yöntembilimsel bireyciliğin 42 (6) 
tam karşısında durarak, toplumu, onu vareden yapılar arası iliş-
kileri, yapı ve mekanizmaları gözlemleyebilme gücüne sahiptir.  

Eleştirel etnografide, bilenin/araştırma öznesinin değer-
serbestliği43 ya da değer-yansızlığı yerine, bilenin/araştırma 

                                                
41 Kavram karışıklığını önlemek için belirtmek gerekir ki, “eleştirel 
etnografi” klasik etnografinin karşısında olanı tanımlamak adına ba-
zen postmodernist ya da yorumsamacı yaklaşımlar tarafından da kul-
lanılmıştır (Thomas, 1993). 
42 Yöntembilimsel bireyciliğin eleştirisi için Bhaskar (1978) 
(1979)(1987)’ın çalışmaları belirleyicidir.  
43 Gouldner, The Myth of a Value-Free Sociology adlı kitabında, “de-
ğer yargısına sahip olmayacaksın” dogmasının işlevini analiz eder. 
Gouldner, bu dogmanın, sosyologları kendi toplumlarına eleştirel bir 
tutum almaya yönelttiğini, toplumunu eleştirmekle birlikte toplumun 
içinde ‘insanlardan uzak’ veya ‘toplumuyla bütünleşemeyen kimseler’ 
olarak görülmek istemeyen sosyologların kişisel problemlerini çöz-
meye yardımcı olduğunu iddia eder. Sosyologlar bu ikilemi, sosyal 
bilimcilik rollerinde değer yargıları koymanın kendileri için meşru 



öznesinin teori-yüklü olduğu kabul edilir (Harvey, 1990). Bunu 
söylemek göreceliliği kabul etmek değildir; diğer yandan ise 
gerek insan eylemi gerek toplumsal gerçekliğe ilişkin bilgimizle 
ilgili özel bir anlama formunun mevcudiyeti fikrini tümüyle 
gözardı etmek de doğru değildir (Keat ve Urry, 1994). Bilgi 
zorunlu olarak toplumsal olma niteliğini taşımaktadır. 

“Nesnellik”i koruma pahasına, araştırma öznesinin 
araştırma ortamı ve ortamdakilerle ilişkilerini en aza indirmesi 
gerekliliğini savunan pozitivist etnografinin aksine araştırma 
öznesinin kişiliğinin ve araştırma sürecindeki önemini önvarsa-
yan eleştirel etnografi şunu sorar: “Araştırmacının araştırmadaki 
yeri nasıl tanımlanmalı ve açıklanmalıdır?” (Davies, 1999). 
Eleştirel etnografi, araştırma öznesinin gerçekliği kurduğu ve 
onun deneyim, gözlem ve söyleminin ötesinde veya ondan 
bağımsız bir gerçekliğin bilinebilirliğini reddetme ve do-
layısıyla bilinemezciliğe doğru giden postmodernist bir düşü-
nümsellik (reflexitivy)’in tümüyle karşısında yer alarak, 
araştırma öznesinin ve nesnesinin birbirini kurduğu gerçekçi bir 
düşünümselliği kabul eder (Burawoy, 1992). Dolayısıyla, eleşti-
rel etnografi araştırma öznesinin araştırmayı nasıl etkilediğini 
görme noktasında dönüp kendini bakması, kendini incelemesi 
ve düşünümsel (reflexive) olması gerekliliğini kabul eder.   

Eleştirel etnografi “niçin bilgi?”, “sosyal bilimci olarak ne-
rede ve kimin tarafında duruyoruz?” sorularını sorar ve bilgiyi 
dünyayı anlamak; müdahale etmek ve değiştirmek için anlamlı 
bulur (Thomas, 1993). Klasik etnografi incelediği dünyayı tas-
vir etmeye ve açıklamaya çalışırken, eleştirel etnografi onu 

                                                                                            
olmadığını iddia ederek, çözerler” (Gouldner’den aktaran Keat ve 
Urry, 1994:245-46). 



değiştirmeyi amaçlar ve dolayısıyla praksiscidir. Praksisci eleş-
tirel etnografi yalnızca “araştırılan üzerine olan bir araştırma” 
olmaktan öte aynı zamanda “araştırılan için olan bir 
araştırma”dır. Dolayısıyla, araştırma öznesi ve nesnesi 
arasındaki ilişki iki tarafın birbirini dönüştürdüğü, geliştirdiği 
“özgürleştirici” ve “diyalojik” bir yapıya sahiptir. Bu “özgürleş-
tirici” ve “diyalojik” yapı ise araştırma öznesi ve nesnesi 
arasındaki ilişkinin araştırma öznesinin bilgi alışverişini yön-
lendirdiği hiyerarşik bir yapıyı kabul eden ve bu tek-yönlü bilgi 
akışının, araştırma nesnesini araştırmanın sonunda yine aynı 
yerde ve/veya durumda bıraktığı pozitivist etnografinin reddi-
dir.  



Sonuç 

 
Dünya –artık aldatıcı kelimelerle  

betimlenmesi gereken bir şey değildir-  
insanların, sonucunda insanlaştıkları  

bu dönüştürücü eylemin nesnesi haline gelir. 
(Paulo Freire, 2002: 63) 

 
 

Son yıllarda, gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşmada, diğer bir deyişle, siyasal 
katılımı geliştirme ve güçlendirme, eğitim, sağlık, ekonomik 
fırsatlar ve yoksulluğun azaltılması gibi belirli kalkınma hedef-
lerine ulaşmada, iletişim teknolojilerinin önemi ve değeri, Dün-
ya Bankası (WB), Birleşmiş Milletler (UN), Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) gibi kuruluşlar ve bu kuruluşlara 
bilgi üreten üniversite bünyesindeki birçok kalkınma enstitüsü 
tarafından sıkça dile getirilmektedir. Bu dile geliş, adı geçen 
“kalkınma endüstrisi” tarafından, “kalkınma için iletişim tekno-
lojileri” şiarına ve dahi paradigmasına dönüşmüştür.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, kendisi 
de daha büyük bir paradigmanın parçasıdır. Meta paradigma, 
“gücü her şeye yeten” “iletişim teknolojileri” eliyle gerçekleşen 
“devrim”in ardından kurulan “bilgi toplumu”, “ağ toplumu” 
ve/veya “enformasyon toplumu”nda, “bilgi sektörü”nden, “altın 
yakalı çalışan”lardan, “dijital demokrasi”den, “katılım”dan 
bahsetmektedir. Meta paradigma tarafından kurgulanan dünya-
da, “kalkınma” ise “hızlı”, “erişilebilir” ve “ucuz” bilginin yara-
tacağı küresel uyumun bir parçasıdır. Küresel enformasyon 



çağında, gelişmiş ülkeler nezdinde somutlaşan ideal’e yüksel-
mek için kendiliğinden ve problemsiz bir yakalama (catch-up) 
ve sıçrama (leapfrogging) öngörülmektedir. Bu kendiliğinden 
ve problemsiz yakalama ve sıçramada, “sihirli” çubuk tabii ki, 
teknolojidir. Bu da “kalkınma için iletişim teknolojileri” altpa-
radigmasının doğuşudur aynı zamanda.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, kendisi-
ni, ortak bir dil olarak kurarken, “yoksulluk”, “kalkınma”, “tek-
noloji”, “devlet” ve “yurttaş” gibi kavramları da kendi ortak dili 
içinden tanımlamaktadır. Paradigma, niceliksel yöntemleriyle 
ve/veya niteliksel yöntemleriyle “iletişim teknolojilerinin 
kalkınmadaki yerini” belirlemektedir. Niceliksel yöntemler, 
“teknik” ve “bilimsel” bir şekilde (GSYİH’nin yüzdesi olarak 
iletişim teknoloji harcamaları, uluslararası internet band geniş-
liği, telefon aboneliği, iletişim sektörünün GSYİH’daki payı, 
vb.) iletişim teknolojilerinin kalkınmadaki yerini gözler önüne 
serebilmektedir. Sayıların sınırlılıklarını aşma çabası içinde 
niceliksel yöntemler ise, kalkınmaya dair ahalinin fikrinden ve 
o güne kadar geliştirdiği uygulamalardan da faydalanmak 
amacıyla uygulanmaktadır.  

“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasında, nite-
liksel ve niceliksel olarak toplumsal gerçekliğe dair toplanan 
bilgiler, politika önerilerine dönüşmektedir. İletişim teknolojile-
riyle gerçekleşecek olan yönetişim, e-devlet ve e-yurttaş ile 
gelişmekte olan ülkelerde temel kamu hizmetlerinin 
yaygınlaşacak, bunlara erişim artacak, işlem maliyetleri düşe-
cek, kamu verimliliğin iyileşecek, saydamlık yaygınlaşacak ve 
kalkınma gerçekleşecektir. Yoksullukla mücadele ekseninde 
ise, bilgi ışık gibi tüm dünyayı dolaşacak ve milyarlarca insanı 
yoksulluğun karanlığından kurtaracaktır.  



“Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması, kendi 
“kavramlarını” oluşturmakta ve aynen dil gibi belirli bir gerçek-
liğin, paylaşılan ortak terimlerle algılanması ve anlaşılması için 
bir kavramsal çerçeve işlevi görmektedir. Ayrıca, bu paradigma 
varlığını, paradigmanın varsayımlarının ve kavramlarının doğ-
ruluğuna ilişkin ortak inançları olan bilim adamları topluluğun-
dan almaktadır. Bu paradigma, diğer yaklaşımlar üzerinde bir 
epistemik şiddet yaratmakta ve alışmış açıklamalar ile toplum-
sal gerçeklikleri anlamamızı önlemekte, bizi alışılmış düşünce 
kalıpları içinde tutsaklaştırmakta ve farklı yaklaşımları ceza-
landırma tehdidini savurmaktadır. Bu epistemik şiddete karşı, 
ancak, ekonomi politik yaklaşımın söyleyecek sözü vardır.  

Ekonomi politik yaklaşım, bilginin, bağlam bağımlı, tarihsel 
ve zaman/mekandan arındırılamaz olduğu ve değer-yüklü oldu-
ğu ile uyumlu epistemolojik ve metodolojik yaklaşımları be-
nimserken, bilginin üretiminin (teori pratik), toplumsal bütün-
lük içerisinde gerçekleşmesini ve bilginin üretiminin, maddi 
dünyayı dönüştürmesini ve maddi dünyadaki dönüşümlerin de 
bilginin üretimini dönüştürmesini amaçlar.  

Küresel iletişimin ekonomi politiği ise, küreselleşme döne-
minde, iletişimin üretim, tüketim ve bölüşüm süreçlerini inceler. 
Üretim noktasında, “know-how” adı verilen bilgi birikimine, 
kamunun ve özel sektörün üretici olarak oynadıkları rollere 
odaklanırken, bölüşüm noktasında ise, iletişim teknolojileri 
eliyle dolaşımı hızlanmış olan bilgi, enformasyon ve iletişimin, 
kalkınma ve toplumsal dönüşümde nasıl bir rol oynadığı üzerine 
yoğunlaşır. Bölüşüm sorunu üzerine odaklanırken, iletişim tek-
nolojilerinin yoksulluk, azgelişmişlik ve toplumsal adaletsizlik 
için ne anlama gelebileceği, bilgi, teknoloji ve toplum 



arasındaki güç ilişkilerinin nasıl yorumlanabileceği tartışmasını 
da yürütür.  

Küresel iletişimin ekonomi politiği, küresel iletişim çağında 
bilgi, güç ve siyaset, teknoloji ve toplum, teknoloji ve iktidar 
ilişkilerine farklı analitik yaklaşımlar getirmeyi amaçlamak-
tadır. Küresel iletişimin ekonomi politiği, “kalkınma için ileti-
şim teknolojileri” paradigmasının tartıştığı yoksulluk, kalkınma, 
yurttaşlık, teknoloji gibi kavramların içine gömülü olduğu top-
lumsal ilişkileri, bu ilişkilere içkin güç ilişkilerini inceleyerek 
anlamlandırma çabasını yürütür. Tüm bu kavramlar, kapitaliz-
min işleyişi, kapitalizmin eşitsiz ve bileşik gelişme yasası, kapi-
talizme içkin sınıfsal ilişkilerin içinde anlaşılabilir ve/veya 
açıklanabilir.  

Sonuç olarak, küresel iletişimin ekonomi politiğinin, ege-
men paradigmanın elinden alarak yapı bozuma uğrattığı ve tek-
rar yapılandırdığı tüm kavramlar için, bu kavramları “görünür” 
kılacak yöntemsel bir yaklaşım gerekmektedir. Freire’nin yak-
laşımına dayanan eleştirel etnografi, ezilenleri kendi dünyaları 
üzerinde eylemde bulunan ve bu dünyayı dönüştüren bir özne 
yapmayı ve kuram ve praksisin birliğinde yeni bir toplumsal 
düzen yaratma mücadelesini amaçlamaktadır. Freire’yi temel 
alan eleştirel etnografi, iletişim teknolojileri, kalkınma ve yurt-
taşlık ilişki ağı için de geçerli olmak üzere, sömürü ilişkilerine 
karşı koymak ve bu ilişkileri dönüştürmek için gerekli olan 
eleştirel insanın yaratılmasına kaynak olabilir ancak. 

Bir paradigmanın, kabul edilebilirliğinin iki temel unsuru 
vardır. Bu unsurlardan birincisi bu paradigmanın kavramsal ve 
yöntemsel dayanaklarında tutarlılıktır. İkincisi, bu paradig-
manın üreticisi, yayıcısı ve destekleyicisi olan toplumsal grup-



ların, bu paradigmanın dışarıda bıraktığı ve kavramsal-
laştırmadığı toplumsal gerçekliğin kurucu öznesi olma potansi-
yeli taşıyan toplumsal gruplar karşısındaki gücüdür. Tutarlılık 
ölçütü bu güç dengesi içerisinde öne çıkar ya da karşı seslerin 
kısıldığı bir ortam içerisinde önemini yitirir. Bu son durumda, 
ilgili söyleme dayanak teşkil eden teorilerin muhalif sesler 
karşısında duruşlarını meşrulaştırmak çabası içerisine girmeleri 
beklenmez.  

Bugüne bakıldığında, “kalkınma için iletişim teknolojileri” 
paradigmasına dayanak teşkil eden teorilerin üreticilerinin, bu 
teorilere içkin metodolojik tutarsızlıklar üzerinde çalışmadığı, 
karşı cevaplar üretmediği bir dünyada yaşadığımızı söylemek 
mümkündür. Bu çalışma, “kalkınma için iletişim teknolojileri” 
paradigmasının dışarıda bıraktığı ve kavramsallaştırmadığı top-
lumsal gerçekliğin kurucu öznesi olma potansiyeli taşıyan top-
lumsal gruplar adına bir şeyler söylemeye kalkıştığı ölçüde, bir 
tartışmanın başlamasında, iletişimin değerlerin dahil olduğu bir 
süreç olarak yeniden gündeme getirilmesinde küçük bir rol oy-
nayabilirse hedefine ulaşmış sayılacaktır.  

Sınıf, kapitalist üretim ilişkileri, kapitalizmin eşitsiz gelişme 
eğilimi, uluslararası işbölümü ve toplumsal cinsiyet gibi terim-
lerinin “açıklama”yı mümkün kılan kavram setinden çıkarıldığı 
bir ortamda toplumsal “gerçekliğin” zihinsel düzlemimiz üze-
rindeki izdüşümü her halde azgelişmişlik ve yoksulluk ola-
caktır. 
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