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genel bakış

bu kavramın hızla değişen anlamı hakkında

Teknolojinin 'Teknoloji'
Kavramı ve Değerlerle
İlişkisi

yeterli bir bilgi ve bilinç yoksa, teknolojinin
o toplumda istenilen seviyeye ulaştırılması da
söz konusu olamaz. Teknik, insanın doğal de-

nilebilecek becerilerine işaret eder; halbuki
teknolojinin, bilimlerle, kültürle ve dolayısıyla
değerlerle yakın ilişkisi olduğunu düşünce ta-

295

rihi bize göstermektedir.Teknoloji ürünü bir
aracı kullanmak, teknik bir beceri gerektirir.
Halbuki teknoloji üretebilmek için, bu aletleri yapacak bilimsel bilgilere; fakat bu bilimsel
bilgilerin önem verilmesini sağlayabilmek,
gerekli ortamı oluşturabilmek, doğru hedefleri ortaya koyabilmek, gerekli olanı yerinde
ve zamanında teşhis ve tespit edebilmek için
ise 'değer'lere ihtiyaç vardır. İşte bu noktada,
"teknoloji" kavramının kendisi, teknolojiden

Şafak Ural*

önce gelmek durumundadır. Gerek bireyler
gerek toplum, sahip olduğu teknoloji kavramından öte bir teknolojiye sahip olamaz ve
onu verimli bir şekilde kullanamaz.

Teknoloji, 20. yy'm yanı sıra 21. yy'da
karakterize edecek gibi görünmektedir. Dolayısıyla toplumların bu kavrama yabancı
kalmaları söz konusu olamayacaktır. Bu alanda başarılı olabilmek, teknoloji üretebilmek
öndemektir; fakat teknoloji üretebilmenin
celildi koşulu ise, önce bu kavramın anlamımn kavranabilmesidir. Eğer toplumda ve bi-

reylerde,sadece bu kavram hakkında

değil,

Günümüzde başdöndürücü bir hızla

gelişen teknoloji, toplumsal yapıyı ve dolayısıyla bireyleri temelden etkileyip değiştirmektedir. Bu değişim, sözkonusu kavramın
içeriğini de kapsamaktadır: "teknoloji” kavUygulama ve Araştırma Mer(I) prof Dr., İstanbul Üniversitesi. Mantık
ve Değerler' başlığı İle Cumhuriyet Bilim
( **) Bu yazı, 'Teknik, Teknoloji
yayınlanmış çalışmaya yapılan
ve Teknik (14 Ekin: 20(M) dergisinde
oluşmuştur
eklemeler/çıkannalardan
baz

7

Flev toplum ve birey, sahip olduğu
de.
ğej'leve göre davranışlarına yön verir, tercihle

onlara göre belirler, Değerler aracılığıyla
anlamlandırılır, onlara varlık
kazandı.

l)ii'

Değerlerin oluşmasında, bireylerin
içinde yaşadığı toplumsal, fiziksel, tarihikoyıllar önemli vol oynarlar, Bu çerçevedeOr.
caya çıkan değerlerin fizik nesnelerleilişki.
si, günlük yaşamda ayrı bir öneme sahiptir.
Çünkü fizik nesneler, bizim için hep onlara
yüklediğimiz değerler ile mevcuttur. Diğer
biv ifadeyle, bizim kendisine bir değer atfet.

'hiçi';

değil
Böyle

yııı

böyle

mediğimiz hiçbir fizik nesne mevcut değildir.

I ler türlü nesne, ona eşlik eden iyi, kötü,
faydalı, güzel gibi, etik, estetik, moral,pralik VI), değerler İçerir. Şüphesiz bu durum
(liizçyçle olması
teknoloji İçin de geçerlidir. Yani her toplum
lçlçnoloiilç 181,
ve bireyler, teknolojiyi de birtakım değerler

'iyili

gelişmeyi
lelçnolç»iilçbaşarıyı,
gelişmeyi

Milli,

ve biiyiilçölçiidç belirlemek-
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yapı

ve
İlk

bil'

kavramının içeriği sahip olunan (bireyselve
toplumsal) değerler aracılığıyla oluşturulur.

dön,

İçer enerji tartışmalarıdır. Türkiye'nin ener-

kırılma

ji açığı olduğu nesnel bir olgudur.Nükleer
enerjinin artıları ve eksileri de yine nesnel
olarak bilinmektedir, Fakat nükleer enerji-

biv

İçeriğini beloplumsal değerlergibi
de,
loplumun,
değer lülşıırjlgıvoy

dil',

açısından algılar ve anlamlandırır. Dolayısıyla
sahip olunan 'değer'lere göre teknolojiyeyön
verilir, ona anlam kazandırılır. «Teknoloji»

Ihl sebeple

den yararlanılması konusunda yapılan tartışmalar aslında 'değerler' çerçevesindeceıyan
etmektedir, Bu tartışma, nesnel veriler yerine
siyasive kişisel menfaatler —kibunlar da birer
değerdir-, çevre, doğa, pratik ve estetik kaygı

gibi çeşitli değerler üzerinden yürümektedir.
Bir kamuoyu oluşturmak, aslında birtakım
Dolayıve birey- kleğerleri' kabul ettirmek demektir.
farklıbir
toplamak sıyınteknolojinin kendisi, tamamen
boyuttaki etkenler/değerler tarafından anlamlandırılmışolarak karşımıza çıkmaktadır.
İlk
gelebilecek Kısacaifade etmek gerekirse, "teknoloji"bir
kavram olarak fiziki nesnelere, aletlere,süs
İlkeler ve tevcihler olabireçlere işaret eder; fakat bu kavramınkendisi
sos- bir de (toplumsal ve bireysel) değerler açısın-

bağımsız olmasa çın,
İçimle
yerinde

111',

ve

üzere

dan bir anlam taşımak ve varlık kazanmak
durumundadır.

Değerlerin bir kısmı hemen yüzey- man dilimi içinde oluşabilir,En önemlisi de
tarafından kolayca tespit değerlerin ve kültürel dokunun kendiliğindedir;yani herkes
Fakat bir kısmı, deyim yerindeyse, den ve mekanik bir şekilde oluşamamayadır,
edilebilir.
toplumunve bireylerin bilinçaltında yatarlar. Kültürel birikiminve yapıcı değerlerin ortaHatta o kadar bilinçaltındadır ki görünen ya çıkması,ancak farklı alanlar ve disiplinler
yüzü görünmeyen yüzüyle taban tabana zıt aracılığıyla ve onların çok yönlü etkileşimi 80•
olabilir.Nitekim herkes teknolojiden yana nunda mümkün olabilir. Bu durumda zengin
görünebilirve faydalı olduğuna inanabilir, bir İçeriğe sahip "teknoloji" kavramı, biribiri•
kavramın ve
fakatgereken önemi vermeyebilir, Daha da ne zincirleme olarak bağlı birçok
birlikte
ötesi,bireyler farkında bile olmadan, tekno- bu kavramlarınişaret ettiği olguların
lojikgelişimiengelleyici bir tutum içinde bile
Karar verme durumda olan resmi
olabilirler.
ve gayriresmi kurumlar ve bu kurumlardaki

düşünülmesiyle oluşabilir.

"Teknoloji" kavramının İçeriği, yani
bu kavramın anlattığı, bizde uyandırdığı çok
bireyler,teknolojiden yana bir tutum içinde yönlü düşünceler, teknoloji dünyasındaki gc•
olsalarda doğru bir değerlendirme yapama- lişmenin adeta görünmeyen yüzünü meydana
yabilirler;gerekli değerlere sahip olunmadı- getirirler. Çünkü birtakım kavramlar yoksa ya
ğı için, bir ihtiyacın ne olduğu tam ve doğru da birtakım kavramlargerekli anlam yükleolaraktespit edilemeyebilir.Yani kısaca tek- rine sahip değillerse, düşünebilmek, tasarlanolojikgelişim,bir takım değerlerin mevcut yabilmek ve sonuçta doğru karar verebilmek
olmasınıve bazılarının da oluşturulmuş ol- mümkün olamaz, Diğer bir ifadeyle, kavrammasımgerektirmektedir. Ancak bu sayede sal doku oluşmamışsa, kavramların taşıdığı
neyinne zaman ve ne şekilde yapılacağına düşüncelerden ve fikirlerden de sözedilcmcz,
en uygunbir şekilde karar vermek mümkün Böyle bir durum öncelikle teknolojinin kenolabilir.İşte bu noktada artık, ekonomik ya- dişinin de tam olarak anlaşılamamasınayol
pıdanönce, değerlerin taşıyıcısı kültürel yapı açacaktır. Zira herhangi birşcyİn düşünccdc
öncelikkazanmaktadır. Teknolojik gelişmede varolabilmesi, öncelikle onun kavramlaştıragüçolan nokta tam da burada karşımıza çık- bilmesiyle sağlanabilir; yani kavramsal doku
maktadır.Çünkü değerlerin oluşturulması ve oluşmamış ise, o toplumda düşünce üretmek
kültürelyapının biçimlenmesinde kullanılabi- yerine kavga ve kısır çıkar çatışmalarının yaşanması kaçınılmaz olur. Kavramlar olgulara
lecek hazır bir reçete mevcut değildir.

Değerler ve dolayısıyla kültürel doku,
sadeceteknolojiye gereken önemin verilmesinde değil, hedeflerin ve önceliklerin belirlenmesinden, gerekli şartların sağlanmasına
kadar uzanan geniş bir alanda belirleyici bir
role sahiptir. Tıpkı toprağın, üzerinde yetişeceği bitkilerin özelliğini ve kalitesini belirlemesigibi, kültür ve onun elemanları
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varlık kazandırır; bir toplumda kavramlar
oluşmamış veya bir kavramın içeriği yeteri zenginliğe ulaşmamış İse, olup bitenlerin
anlaşılabilmesi,sorunların tanımlanıp onlara

çözüm üretilebilmeside mümkün olamayacaktır,

Günlük konuşma aracı olarak dil, İn-

sanlar arası iletişimi ve bilgi aktarımını sağla-

yan temel bir araç durumundadır, Kavramlar
bu aktarımda şüphesiz en önemli rolü üstlenmek durumunda olan birimlerdir. Dolayısıyla
önce en uygun ve ortak çağrışımhedeflerinbelirlenebilmesinderol oynarlar. "teknoloji",
verebilecek "bir kavram" olarak var olmaDeğerlerile teknoloji arasındaki ilişkinin ya- lan
Diğer bir ifadeyle, 'teknoloji' kavramı
pıcıve yolgösterici bir şekilde oluşturulması, Ildır,
toplumun dili içinde belli bir İçeriğe sahip 7.
elbette kısa bir süre zarfında gerçekleşemez. bir
olabildiğitaktirde bireyler ortak teknolojik
Çünkükültür ve değerler ancak uzun bir zadurumundaki 'değerler' de önceliklerin, tercihlerin,hedeflerin, yöntemin yani kısaca teknolojik gelişimin yönlendirilmesinde, doğru

verebilir

'Techne' ise, her İkisindende
ret etme,sidir.
bilgilerle İş

gören, fayda.
pratik
farklı olarak,
insan becerilerini ifade e
va yönelik
ye
"teknik"i, insanı insan yapan bir
Dolayısıyla
Aklımıza
adeta doğasının bir sos
"Teknoloji' denildiği zaman
sonra özellik olarak, İnsanın
daha
ve
İkilimi
öncelikle 19
gibi yorumlamak mümkündür.
başannucu
uzanan
ottava çıkıp şiinümüzc kadar
başarıların
Gerçekten de insan, alet yapan ve onu
İAtFlit. Guniimüzdcki teknolojik
uzay çalışgörkemli olanları ise özellikle
kullanan bir canlıdır. Bu özelliği ilc de diğer
ve
bivoloiidc
malamda, iletişm alanında,
canlılardanayılın Hiçbir canlı, İnsan kadar
kararlar
yönelebilir,
mntemlcti seçebilir.

görülmektedir.
savaş araçlarının yapımında

bu olup
Ne var ki, teknoloji alanında bütün
açıbitenlerc mkanda işaret edilen noktalar
daha yakından bakarsak. tckno•
şiircç
lojinİn ve gelişiminin hiç de valın kat bir
olmadığını. vani sadece fizik nesne. olgu veya
araç iirtmckten ibatrt olmadığını görebiliriz.

Bilindiği gibi 'teknik' kelimesinin (eski
Mınanca*da)sözlük karşılığı, 'sanat' ve 'be-

ceti'dir . Bu arada, 'teknik' ('technic') kelimeşinden ava olarak, Türkçe'dc yine 'teknik'
kelimesi ile karşıladığımızdiğer bir kavram-
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dan, 'technique' kavramından söz etmek
mumkündur. Birincisinde belli bir hedefi
olan, pratik yonii bulunan bir bilgi türü; ikin-

cisinde ise 'sistematik ve karmaşık bir surec
İle bir şevin başarılması', 'bir etkinlik esnasında ortava konulan beceri' sözkonusudur.

Teknoloji' kavramı ü ise artık 'teknik

+ bilim sin birlikteliğini içermektedir. yani
artık salt bir beceri veya uygulamayayönelik
pratik bir bilgi değil de, bilimsel çalışmalarla
birlikte giden teorik bir bilgi sözkonusudur.
*Teknik" ('techne') kavramı, yani "beçeri* ve "sanat", kendi başına varolan üç te.

mel varlık alanından birisidir. Tıpkı teknik

gibi kendi başına var olan, biri diğerine indirsenemeven, vani birini diğerinden türetemeşrceğimiz diğer Alanlarise 'physİs' ve 'nomos'
olarak adlandırılmıştır.'Phvsiş' kısaca
bugün

'doğ*' kavramına, 'nomoş' ise (Türkçedeki

değildir. İnsanın sahip
bu yeteneklere sahip
olduğu 'tcknik'in, yani 'becerilerin başnda, elini kullanması ve elini kullanarakçeş
şitli aletler yapabilmesi gelmektedir. İnsanın
bu tcmcl becerileri, giderek daha karmaşık
alctlcr yapabilmesine olanak vermiş; yaptığı
alctlcr ise, becerilerinin daha da gelişmesine
sebep olmuştur, Teknik gelişim, yani belli tür
bir bilgi öncelikle 'tecrübe kazanarak' sağlan,
mıştır.

Fakat insanlık tarihine bakıldığında,
becerive davanan bir (teknik/technique) ge.
lişmcnin, ancak belli bir noktaya kadar sürdüğü görülebilir. Bu nokta, sistemli bilgilerin
yani bilimsel bilgilerin gerekli olduğu yerde
sona erer. Sistemli bilgilerin gerekli olduğu
yerde ise 'teknoloji', yani 'teknik+bÜim' kar.
şınuza çıkmaktadır. Teknolojinin yani yeni
aletlerinsadece tecrübeden ve beceridenyararlanılarak üretilmesi sözkonusu değildin

Teknoloji ürünü aletlerin kullanılması elbette bir 'beceri' gerektirir; yani insanın
'teknik' yönü sözkonusudur. Fakat artık sade-

ce 'beceriler' ile teknoloji üretmek mümkün
değildir. Çünkü teknolojik başarılar, ancak

kendine özgü birtakım özel şartların sağlanmaşıyla gerçekleştirilebilir. Bu özel şartlar ise,

yukarıda da işaret edildiği gibi, 'değerler' ile
de sıkı bir ilişki içindedir.

Günümüz teknolojisinin kesintisiz
olarak ve süratle gelişmeye başladığı dönemin başlangıcım
mektedir, Doğa bizim dışımızdaki
oluşturan sanayi devrimi ile
bir alana ortaya
işaret etnektedir. 'Nomos' kavramıyla
çıkan makinalar, Âsistemli bilgilerini
ifade
edilen kanunlarm bir özelliği,
kullanılmasıylagelişebilmiştir. Sonuçta topinşanın (bireylum yeni bir
örgütlenme içine girmiş,ve bu
örgütlenme sosyal yapıdaki değişiklikleri de
"namus" kavramı-) insan ve toplum
için sözolan 'kanun' kavramına karşılık
gel-

beraberindegetirmiştir, Bu değişiklik, siyaset
olmak üzere devlet yapısın.
ve hukuk başta
da köklü dönüşümler sağlamıştır. Sonuçta
teknolojideki gelişme de hızlanarak bugün
içindeyaşadığımız dünyayı meydana gelmiş-

ni kavrayabilmek için toplumları karakteriz

nüşmüşlcrdir.

teknoloji, kavramsal düzeyde bir değişmeyi,

eden sosyal, politik, psikolojik, kültürel ve
felsefi özellikleri de düşünmek gerekmektedir, Teknoloji, toplumsal dokunun oluşturulmaşında rol oynamakla kalmamakta, fakat
aynı zamanda bu dokuya göre de içerik ka-

Günümüz dünyasında, beğensek de beğenmcsekde yeni değerler ortaya çıkmış ve zanmaktathr.
böylece "teknoloji” kavramı yeni bir içerik
Bu durumda, ileri teknikleri kullanıp
kazanmıştır. Bu İçeriğin kendisini ve İlgili birtakım
gelişmiş araçların üretilmesi hedefkültürel değişimi kavrayamayan toplumlar lenerek ileri teknolojiye ulaşmayı düşünmek,
"teknoloji ithal eden toplumlar” haline dö- hüsranla sonuçlanmaya mahkumdur. İleri
Sanayi devrimiyle ortaya çıkan teknolojiyi, (o dönemde kullanılan araçların
özelliklerini dikkate alarak) 'endüstiriyel
teknoloji' olarak adlandırabiliriz. Fakat günü-

müzdekİteknolojiyi artık bu isimle adlandırmak herhalde uygun bir niteleme olmayacaktır; çünkü günümüzde 'teknoloji' kavramının
anlamı, bazı temel özellikleri aynı kalmakla
birlikte,yepyeni bir içerik kazanmıştır.

'Teknoloji' kavramı günümüzde 'uzay
teknolojisi', 'gen teknolojisi', 'iletişim teknolojisi','silah teknolojisi' gibi deyimlerde
karşımıza çıkmaktadır. Fakat günümüzde
'teknoloji', bu gibi alanlarda birtakım aletler
yapmaktanda ibaret değildir. Nitekim 'bilgi
teknolojisi', 'toplum teknolojisi', 'insan teknolojisi' gibi deyimlere 'siyaset teknolojisi',
'örgütlenme teknolojisi', 'idare teknolojisi'

zihnimizde tasarladığımızbirçok kavramın
bizzat kendisinde içeriksel bir değişmeyi önşart olarak gerektirmektedir.

Şimdi bu noktaya nasıl gelindiği üzerinde kısaca durmaya çalışalım.

Yukarıda da işaret edildiği gibi, teknolojik gelişmenin başlangıç noktası olarak
Sanayi Devrimini alabiliriz, Bu dönemde
'teknik araçlar'ın kullanılması sayesinde toplumsal doku da yavaş yavaş yeniden biçimlenmiştir. Bu oluşumun getirdiği toplumsal

boyuttaki ilk somut sonuçlar, yeni bir üretici
sınıfın, sanayi işci sınıfının doğması olmuştur.
Fakat bu gelişmeye,başta ulaşım ve dokuma
araçları olmak üzere, üretiminde kullanılacak
araçların artık bilimsel çalışmalar aracılığıy-

la inşa edilmesi de eklenebilir. Burada bizi
özellikle ilgilendirebilecek nokta, bu değmümkün klgibi deyimleride ilave etmek mümkündür. şimi sağlayacakve sürekliliğini
değerlerin oluşmasıdır.
"Teknoloji”kavramı aynı zamanda artık top- lacak kurumların ve
yapıldığı kurumların
lumsaldokunun, inşasını ve işleyişini de için- Bilimsel araştırmaların
oluşması, işci sınıfının ve ayrıca bir tüketici
de yer almaktadır.

sınıfın ortaya çıkması aynı zamanla siyaset ve
Dikkat edilirse bu yeni kullanımında hukuk başta olmak üzere birçok alanda yeni
"teknoloji” kavramının kazandığı yeni an- düzenlemelerin yapılamasına sonuçta da toplam, artık sadece görsel yolla anlaşılabilecek lumda yeni bir kültürün ve buna bağlı değerözelliklerle sınırlı olmaktan çıkmıştır. Diğer lerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu durum,
bir ifadeyle, 'teknoloji' kavramından anlaşı- toplumun bu yeni değerler Işığında hemen

lan sadece 'endüstiriyel teknoloji' / "makina
teknolojisi”ise, yani kavramın içeriği sadece

bu olgu ile sınırlı ise, günümüz teknolojisinin
kavrane olduğunu ve boyutlarını tam olarak
mak da herhalde artık mümkün olmayacaktır.

Günümüzde teknolojinin ne anlama geldiği-

her yönden yeniden organize olması anlamına gelmiştir.
Yeniden organize olan toplumu karakterize eden özellikleri, en genel biçimiyle,
devlet-toplum ilişkisinde gözlemek müm-
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kündür. Teknolojinin endüstiye uygulanması,
yeni tarz bir üretimin ve yeni bir sınıfın (işci
sınıfının) ortaya çıkmasına, milli gelirin, gelir
dağılımının, mülkiyetin eskisinden çok farklı
özelikler kazanmasına, devlet ile sosyo-eko-

lumsal düzenin değerlendirilmesiyle de

kalmamış, giderek kültürel yapıyı, bireylerin

dünya görüşünü ve siyasi sistemi de yorumla.
yıp eleştirmiştir. İlk bakışta tuhaf karşılanabi.

lir: bu gibi düşünürlerin katkılan olamasaydı,
muhtemelen teknolojik gelişmeden de sözenomik yapı arasında yeni hukuki düzenledilemezdi. Çünkü bu düşünürler sayesinde
melerin yapılmasına yolaçtığı bilinmektedir.

toplum kültürünü yenilemiş,yapısınıyeni
Bütün bu değişimleriçinde bizi burada il- o
sisteme uygun hale getirmiş,yeni
sadece alet toplumsal
gilendiren husus, teknolojinin
yapmakla sınırlı olmaması, toplumsal doku
ile olan etkileşmesidir. Yani teknoloji artık
teknolojik başarıların tarihi değildir. Teknolojiyi,öncelikle toplumun hukuki yapısıyla,
bilimsel kurumlarının yapı ve işleyişiyle, o
toplumdaki liyakat esası üzerine kurulu görev ve sorumluluk anlayışıyla,yani kısaca o
toplumda mevcut değerlerle olan ilişkisini
dikkate alarak anlamak gerekecektir.
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20. yüzyılın başlarında teknoloji, bireylere refah, devlete bir güç sağlama aracı
haline gelmiştir. Devletin geleneksel rolü
yasa koyuculuk, üretim araçlarının verimli
bir şekilde kullanımını temin, bireyler arası
ilişkinin haksızlığa meydan vermeyecek şekil-

bireysel ve toplumsal hedefler

tır; yani bu gibi düşünürler sayesinde,tekno-

lojik gelişmeninbirey ve toplum üzerindeki
sonuçları, deyim yerindeyse hazmedilebilmiştir. Teknolojiye bu çerçevede irdeleyip varlık
kazandırmayan toplumlar, teknoloji üreten

değil tüketen toplumlar halini almış, zaman
zaman teknoloji düşmanlığıylaboğuşmuş,
ama belki de en önemlisi, teknolojinin kendi
toplumlarının geleneksel değerleriyle çatışmaşına çare bulamamışlardır. Sonuç, toplumun kendisini koruma güdüsüyle geçmişesı-

ğınması, ama değişime de sırtını dönemediği
için ortaya çıkan çatışma ve huzursuzluklarla
boğuşup vakit kaybetmesi olmuştur.

de düzenlenmesi, toplumsal düzeni tanzim
etme ve koruma görevlerini üstlenmek iken,
teknolojik gelişmeyi desteklemek ve sürmesi
için gerekli önlemleri almak da onun görevi

Bu durum, yukarıda da işaret edildiği
gibi, "teknoloji" kavramının anlamını sadece
bu kavramın işaret ettiği fabrika, araçveya

haline gelmiştir. Farklı siyasi sistemlere sahip devletlerin bireylere ve sosyo-ekonomik
yapıya yaklaşımı farklı olsa da, teknolojik ge-

göstermektedir..

Eşmenin sürdürülmesindeki katkısı ve rolü
değişmemiştir.

Bu noktada, gerek teknolojik gelişim
ve onun toplum üzerindeki etkisinin, gerekse

ürünler aracılığıyla tanımlanamayacağınıda

Teknolojik gelişmenin gerektirdiği
yeniliklerin geleneksel kültür, toplumsal ve

bireysel değerler ile olan çatışmasınaçok
çarpıcı tarihi bir örnek, Marksizm'dir. Bu siyasi ve ideolojik sistem çerçevesinde, toplum,

devlet, birey gibi kavramların içi yenidenve
birey-toplum-devlet ilişkisinin sonuçlarının yeni bir bakışla doldurulmak ve yeniden düirdelenmesinde çeşitli düşünürlerin ilgi ala- zenlenmek istenilmiştir. Marksizmin başarılı
mm oluşturduğu bilinmektedir.Sosyologlar, olamadığı ileri sürülebilir, fakat sebep oldufilozoflar ve edebiyatçılar başta olmak üzere ğu çok yönlü entellektüel çatışmalarmgünüçeşitli düşünürler, teknolojik gelişmeye bağ- müz toplumlarının değerlerini oluşturmadaki
11olarak ortaya çıkan yeni toplum düzenini, rolü inkar edilemez. Günümüz insanı
bireyi ve diğer kurumları irdelemişlerdir. E. yeni değerler taşımakta, birey/devlet ilişkisi
Husserl, J. Dewey,Miguel de Unamuno, Or- yeni özellikler açısından tanımlanmakta,kütega y Gasset, M.Heidegger, Max Weber, K. reselleşmenin getirdiği yeni koşullan kendiMarx, J.M.Keynes, J.Paul Sartre, H.Marcuse ni uyarlamaya çalışmaktadır. Görünen o ki
gibi düşünürlerin yorumları, sadece yeni top- içinde yeraldığımız İslam coğrafyasıhala bir

*iidii.siislehareket etmekte, fakat
değerlere de sırtını döneçıkan
Ne var ki hiç bir kültürün kendi
çekilerek varlığını sürdüremediğini

raklarına getirmek, aynı zamanda ekonomik
gelişmesini ileriye götürmek isteği taşır; bunlan gerçekleştirebildiğioranda da gelişmiş bir
toplum olabilir.

sö&mcktedir. Şurası bir gerçektir
Teknolojik gelişim, evet "teknoloji”
hem teknolojik gelişme hem
ki.
kavramının o toplumdaki tanımıyla yakın İlgi
Ntekıwloii"kavramının kendisi, sadece
içindedir; ve bir toplumun teknoloji alanınfizik varlıklar, olgular veya süreçlere
daki başarıları, o toplumun teknolojiden ançok ötesinde bir İçeriğe sahipişât•cletmenin

ladığından öte ve ileri değildir.
Teknolojininkendisi ve uygulamaları,o
ve bircvlcrin'teknoloji kavramı'nı
Fakat herhalde problemin can alıcı
kavramdan
ne
anladıkla- noktası da burada karşımıza çıkmaktadır.
bu
paralel olarak gelişmektedir. Teknolojik Çünkü kültürel arka planın ihmal edilmesi,
Şişim. siyasi,ekonomik, hukuki bir Altyapı- teknolojinin bir toplumda yıkıcı sonuçların

dumaktadır. Bu alt yapının kurucu
ihtiNxıç
iklscfcnin misyonu içinde bulunhiç de şaşırtıcı gelmemelidir. Çünkü günazını:teknolojisi. hukuki, siyasi, ekonomik
ilişkilerden oluşan bir yapı, bir deve
şerlersistemi ve karmaşık sosyal ilişkiler ağı

ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Teknolo-

jik İmkanlar ve onların günlük yaşantımızda
bolca kullandığımız sonuçları, toplumu ve
dolayısıyla bireyleri işin kolayına kaçmak, sistemsiz ve disiplinsiz olmak, eğlence düşkünü,

taklitçi olmak gibi alışkanlıklara itmektedir.
tekterektirmckte,veva kısaca felsefi bir çatının Arkasında kültürel bir dayanak olmayan
noloji, sözkonusu alışkanlıkların yerleşmenin
kur,llnıuşolmasını şart koşmaktadır.

Günümüz teknolojisinin bilimsel çaItşnıalarlaolan İlişkisi hiç olmadığı şekilde
fakat bu teknolojinin hukuki, sixxxğıındur;
vasi.idari ve kültürel yapıvla olan etkileşimi
de aslında hiç olmadığı şekilde yoğunlaşmıştır.Sonuçtaher alanda kavramsal bir değişim

hâtlâbir devrim ortaya çıkmıştır. Günümüz
teknolojisininanlaşılabilmesi ve bu teknolo-

jive ulaşma yolunda adım atılabilmesi için,
bu kayramsaldeğişmeyi öncelikle kavramak
gerekir.

Kültürel birikim, hiç şüphesiz tekno-

lojixigeliştirmekten daha çok zamana İhtiyaç
gösterinTarihi gelişim bize, kültürel birikimin ekonomik, siyasi ve sosyal yapı ve eğiimle vakın ilgi içinde olduğunu, ancak uzun
bir zaman aralığı içinde oluşabildiğini göstermektedir.

Bövlebir ilişki yumağı içinde şüphesiz
önce kültürel dokuvu geliştirmek ve daha

de ötesinde zihinsel ve manevi tembelliğe sebep olmaktadır. Öyle görünüyor ki teknoloji

bağımlılığı, o toplumun kültürel, ekonomik
ve sonuçta siyasi bağımsızlığını tehdit eder
hale gelmektedir. Teknoloji sarhoşluğu ve
teknoloji bağımlılığının göstergesi, zihinsel ve

manevi tembellik, çalışmak ve üretmek yerine farklı türden eğlence düşkünü olmaktır.

Bu ve benzeri sorunlarınüstesinden
gelebilmek için, -problemin belki de en güç
yönü- rasyonel bir planlamanın yapılamamasıdır. Çağımızda, özellikle ideoloji üzerine

kurulmuş sistemlerin çöküşünden de anlaşlabileceği gibi, rasyonel bir planlamanın yapılamaması, yani herşeyi önceden biçimleyen

sistematik bir düzenlemenin sorunları çözmede istenilen sonuçları vermemesidir. Günümüz insanı, belki de daha önce hiç olmadığı kadar çok, kendine özgü bireysel değerler
aracılığıyla davranışlarına yön vermektedir.

Şüphesiz insan rasyonel tarafı olan,
zamanda a-rasyonel ve irrasyonel
sonra teknolojik gelişmeyi sağlamak sözko- ama aynı
de taşıyan bir canlıdır. Bu özelliknusudeğildir.Her toplum, teknolojik geliş- özellikler
günümüzde bireylerin davranışlarında
onu kendi top- lerin
meyi

mkından izlemek ve
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rekli Olanbilgilerden herhalde daha az önem.
Olarak
yogun
ve
kendine özgü bir biçimde
li degildir
ortaya çlktlžl söylenebilir.Nitekim ideolojik toplumlar bireylerden, özellikle kültürel, Konuyla ilgili Ban Kaynaklar
Ashby, Eric (1966), Techn0100' and the
sosyal ve ekonomik alanlarda, bir merkezi
Acadeplanlama çerçevesinde hedefleri tayin edilmi§ sistematik davranl§larda bulunmayl talep
etmi§tir. Ne var ki günümüz teknolojisi, insanlann kendilerini bir birey Olarakistedikle-

ri biçimde ifade edebilmelerineve her türlü
isteklerini gerçeklestirebilmelerine fazlaslyla
olanak vermektedir. Ote yandan bu özgürlük
bireylere, ödevlerini yerine getirirken rasyonel, fakat kendine sunulan olanaklarl kullanmada olabildišince bencil davranma all§kanllšl da saglamaktadrr.Bu durumun bireylerin
asrrl sorumsuz olmasrru gerektirecegi, kendi
çakarlanrun dl§lnda bir davranl§ ilkesine bagll

olmamasr anlanuna geleceši açlktlr. Sadece
kültürel birikimin bireyin davranl§lannl bir

ilkeye göre tayin etmesine Olanakvermesi
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mümkün görünmektedir. Öyle görünüyor ki
bu gibi sorunlann çözümü, topluma rasyonel
reçeteler dikte etmek yerine, teknik becerilere sahip bireylerin çok yönlü bir kültürel donaruma sahip olmastyla saglanabilir.
Teknoloji ancak teknoloji ile üretilebilir; fakat teknoloji hayal üretemez. Teknoloji, hayal dünyammn geleceši biçimlemesine
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