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Mehmet DiKKA YA· 
Deniz bZYAKI$IR*$ 

Dunya ekonomisinin, ozellikle 1980 sonrasz doneminde ya~anan temel donu~umlere 
referans olarak gosterilen kureselle~me kavraml, mevcut haliyle gerek akademik gerekse 
politik fevrelerde tartl§malarm merkezinde yer almz§tlr. Soz konusu kavramm bu 
anlamda sagladlgl popUlariteye paraIe! olarak suref iferisindeki yansunalan da hayli 
etki yaratml~tzr. Bu fa/z§mada, kureselleijmenin soz konusu yanslmalarz ve 
sonucundaki etkileri bilgi toplumu ve egitim gibi iki teme! duzlemde ele allnmz§tlr. 
Buradan hareketle falz§mada, kureselle§me surecinin yeni bir toplumsal paradigmasl 
olan bilgi toplumuna deginilmi§ ve kureselle§menin fok boyutlu bir suref oldugu 
gerfeginden hareketle, mevcut surefte egitimin neo-liberal politikalarla nasll yapzsal bir 
donu§um gerfekle§tirdigine vurgu yapllml§tzr. 

AnaMar kelimeler: Kureselle§me, Bilgi Toplumu, Neo-Liberalizm, Egitim 

ABSTRACT 

The concept of globalization which refers to the transformation of economies especially 
emerged after 1980 has been the central focus of discussions in both academic and 
politic environments. The impact of this concept has been examined with different 
dimensions. From this point of view, this study overviews the results of the 
globalization process with regard to the information society and educational policies. 
The study also analyzes the information society as a new social paradigm of 
globalization and emphasizes how education has been transformed in line with the neo
liberal policies in contemporary settings. 

Keywords: Globalization, Information Society, Neo-Liberalism, Education 
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1980'li ytllardan soma diinya ekonomisinde ya~anan temel dOnii-· 
1;liimlerle paralel olarak kiiresel anlamda yeni bir ekonomik sistemin 
in~a edildigini gormekteyiz. Ya1;lanan geli~melerin ve uygulanan politi
kalann karakteristigindeki kiiresel donii1;liim mevcut siiredn bu te
melde yorumlanmasma olanak saglaml~hr. Siirecin geregi olarak mal, 
hizmet, ticaret ve sermaye gibi alanlarda her tUrhi engelin kaldmlma
sma yonelik politikalar hayata ge<;irilmi~tir. 

Tam da bu noktada, 1980'li ylliardan itibaren geli1;lme gosteren kiire
selle1;lme olgusu beraberinde pek <;ok alanda degi1;lim ve donii~iimiin 
ger<;ekle1;lmesine araClhk etmi~tir. Temel donii~iimiinii oncelikle iiretim 
ili~kilerinde/ko~ullannda yapan kiireselle~me, bu donii~iimiin toplum
sal paradigmasl olarak "bilgi toplumu"nu ortaya <;:lkarml~hr. Aslmda 
ya~anan geli~meler dogru okundugu takdirde, bilgi toplumunu kiire
selle~menin dinamik yaplslmn bir sonu<;: yanslmasl olarak da degerlen
dirmek miimkiindiir. 

Toplumsal sistemleri nitelendiren en temel ozelliklerin maddi iire
tim ko~ullan ve ona dayah iiretim ili~kileri oldugu genelde kabul goren 
bir tammlama ve gorii~tiir. Dolaylslyla, iiretime en fazla katkl saglayan 
faktor hangisi ise onun etrafmda ~ekillenen toplum bi<;:imine de 0 ad 
verilmektedir. Bu baglamda diger toplum bi<;:imlerindeki iiretim fak
tOrlerinden farkh olarak "bilgi" temelinde bi<;:imlenen ve teknolojinin 
itid bir gii<;: olarak geli~mesine katkl sagladlgl yeni bir toplum bi<;:imiyle 
kar~l kar~lyaylz. "Bilgi Toplumu" olarak ifadesini bulan bu toplum bi
<;:iminin en temel ozelligi, bilgi merkezli ve teknoloji patentli iiretim ya
ptlanmasmm olmasl ve soz konusu teknolojik bilginin ya~amm her ala
nmda (ekonomi, saghk, siyaset, egitim vs.) kullamlabilir olmasldlr. 

Buraya kadar yapiian teorik <;:oziimlemelerdeki ama<;:, i<;inde ya~adl
glmlz bilgi toplumu da dahil olmak iizere tUm toplum bi<;imlerinin ~e
killenmesinde ve geli~mesinde iiretimde rol oynayan temel ara<;lann ve 
bu ara<;lar temelinde geli~en miilkiyet ili~ki1erinin onemine dikkat <;ek
mektir. 

Bu <;ah~mada kiireselle1;lme siireciyle birlikte ~ekillenen bilgi toplu
munda, ozellikle "bilgi"nin artan onemine dikkat <;ekilmi~ ve genel ola
rak da uygulanan egitim politikalanmn karakteristigine ele1;ltirel bir 
vurgu yapllml~hr. Soz konusu politikalann liberal niteligi ve uygulama 
alanlarmda goriilen <;eli~kiler ya~anan tartu;;malara farkh boyutlar kat
ml~t1r. Bu temelde ya~ananlan pejoratif bir tammlamaya gitmeden ob
jektif bir bi<;imde degerlendirmek siirecin temel mantlgml anlamamlza 
hizmet edecektir. 
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Kiireselle§me: Teorik Plan 

Yeni bir toplum bi~imi olarak ele alman bilgi toplumunda, bilgi ve 
i1eti~im teknolojisindeki muazzam ge1i~meler ve bu geli~melerin yarat
hgl ortam i~inde ekonomik faaliyetler hlZh bir bi~imde kureselle~me 
egilimine girmi~tir. ate yandan, ileti~im sistemlerindeki geli~melere 
paralel olarak iilke smlrlannm daralmasl ve mekan kavrammm farkh 
bir anlam kazandlgl bir duzlemde, bolgesel gruplar;;malara dayah 
butunler;;me egilimleri de hlZ kazanmlr;;hr.l Kureselle~me; ekonomik, 
siyasal, sosyal ve kulturel alanlarda bazl ortak degerlerin yerel ve ulu
sal smlrlan ar;;arak, dunya ~apmda yayllmasml Hade etmektedir. Bu ne
denle kureseller;;meyi mevcut surecin temel dinamizmi olarak ele al
makta fayda vardlr. 

Kureseller;;me, ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kulture, 
neredeyse yeryuzunun her alanmdaki degi~imi Hade etmek i<;in kul
lamlan "sihirli" ve "populer" bir sozcuk haline gelmir;;tir. Sosyolog Pe
ter Berger'm deyimiyle, kureseller;;me; tam manaslyla her tur degi~imi 
a~lklamada kullamlan bir "kli~e"ye donu~mu~tiir. Berger'm bu 
goru~une paralel bir bi9mde, ad eta "flrsatlar cennetinin" kaplsml 
a~acak bir anahtar olarak gorulen kureseller;;meyi Bauman da "parolaya 
donur;;mur;; mod a bir deyim" olarak degerlendirmektedir.2 Kureseller;;
menin "moda" ~eklinde tezahur edilmesi ve bu yonde geli~tirilen ben
zer ~ozumlemeler, Hirst ve Thompson tarafmdan da yapllmaktadlr.3 

Kureselle~meye yonelik geli~tirilen bu kavramsal ~ozumlemelere kar
r;;lhk "ii~uncu yol" adh ~ahr;;maslyla tamnan unlu sosyolog Anthony 
Giddens, bugun "kureseller;;meye deginmeyen hi~bir siyasal konu~
manm tam olmadlgml" dUe getirmektedir.4 

ate yandan kureseller;;menin tum ideolojilerin yok olmaya yuz 
tuttugu bir dunyanm ger~ekligi olarak sunulmasl da bar;;h bar;;ma 
ideolojik bir soylemdir.5 Dolaylslyla, tarihsel ge~mi~ini yadslmamakla 
birlikte kureseller;;meyi, ozellikle Soguk Savar;; somaSl donemde 
teknoloji ve bilgi alamndaki hlZh donur;;umlerle ve bizzat sermaye 
araclhglyla ~ekillenen yeni bir sureci tammlamak i~in ortaya atIlan 

1 Hiisnii Erkan, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Geli$me, istanbul, Tiirkiye i~ bankasl Kiiltiir 
Yaymlan,1998, s. 98. 

2 Zygmunt Bauman, Kiireselle$me: Toplumsal Sonu9larz, ~ev. A. Ylimaz, istanbul, Ayrmh Yay., 
1999, s.7. 

3 Paul Hirst ve Grahame Thompson, Globallefme Sorgulantyor, <;ev. <;:agla EIdem ve Elif Yiicei, 
istanbul, Dost Yaymian. 1998, s. 205 

4 Anthony Giddens, Elimizden Kapp Giden Diinya, ~ev. O. Akmhay, istanbul, AHa Yaymlan, 
2000, s. 20. 

5 Nalan Olmezogullan, Ekonomik Sistemler ve Kiiresellefen Kapitalizm, Bursa, Ezgi Kitabevi, 
1999, s. 182. 
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soylemlerin ideolojik bir klhfl olarak degerlendirebiliriz. Soz konusu 
siiredn boyle tammlanmaSl elbette ki beraberinde pek e;ok tarh§maYl 
getirecektir. Ana kurgusu, sermayenin uluslararasl diizleme ta§mmasl
yia bie;imlenen kiireselle§me olgusu, kapitalizmin dogasmdan aldlgl 
ilhamla yoluna hIZla devam etmekte ve bu anlamda ekonomik, kiiltiirel 
ve siyasal mecralarda hlZh yaplsal donii§iimlere ve tarh§mah geli§
melere yol ae;maktadlr. Jacqueas Adda'mn Hade ettigi gibi "Kiire
selle§me olgusu, kapitalizmin dogaslt ozellikle de politik ve sosyal 
alanlarla ili§kisinden ayn analiz edilemez."6 

Bununla birIikte kiireselle§me kavraml, son ylliarda gerek akademik 
gerekse siyasl platformlardaki tarh§malarm bir numarah giindem 
konusu olarak goze e;arpmaktadlr. Bu noktada insanlar kiireseHe§meyi 
kendi inane; sistemleri ve ideolojik yakla§lmlarma gore ele almakta ve 
one siiriilen tezler He siirece ili§kin tartl§malar bu temelde geli§me 
gostermektedir. Kimileri bu siirecin tarihsel dogu§unu 1800'lere 
dayandmrken kimileri de ozellikle 1980 yllmdan itibaren teknolojik il
erleme He birlikte bilgi e;agma girildigini ve astl kiireselle§menin bu 
noktadan itibaren geli§me gosterdigine vurgu yapmaktadlrlar. Dolay
lSlyla farkh perspektiflerden baklldlgl h;in soz konusu siirece ili§kin e;ok 
c;e§itli c;oziimlemelerin oldugunu goruruz. Ama genel olarak 
baklldlgmda tartH,lmalarda e;ogunlugun hemfikir oldugu nokta kiire
selle§menin bir siiree; oldugu gerc;egidir. 

Bu siiree; etrafmda geli§tirilen akademik soylemler ic;inde, kiire
selle§me kendi ic;inde baglmslz, kendine referansh hareket eden ve 
kendine ozgii hareket yasalan olan bir "ekonomik siirece" indirgeyen 
egilimlerin daha giiC;lii oldugunu dile getirenler de vardlr. Soz konusu 
bu egilimlere gore, II globalle§meden konu§mak temel olarak ekonomik 
globalle§meden konu§mak, dolaYlslyla kapitalist bir kiiresel eko
nominin ve sermayenin ve belli olc;iide kiiresel ekonomik-kurumlarm 
geli§mesinden ve kristalle§mesinden konu§makttr."7 Yine Keyman'm 
terminolojisinden gidersek kiireselle§me; mevcut haliyle devam eden 
bir takun siiree;lere yonelik olarak "modernite ve kapitalizm" ekseninde 
c;e~itli smular koyan bir "iktidar ili~kisi"dir.8 

Sonuc; olarak kureselle~me, toplumsal ili1lkilerin zamansal ve me
kansal olu§umunda geni§leme, derinle1lme, kiic;Ulme ve hlzlanma ya
ratmaktadu. Bu aC;ldan kiireselle1lme; degi~imi, bu degi1lime kar§l 
olumlu ya da olumsuz tepkileri, dolaylslyla hem akWrler, hem kurum-

6 Jacques Adda, Ekonominin Kiireselle§mesi, <;ev. Sevgi ineci, istanbul, iletigim, 2003, s. 119. 
7 Fuat E. Keyman, "Globallegme Soylemleri ve Kimlik Talepleri", Dii§iinen Siyaset, Say! 2, 

1999, s. 74. 
8 Keyman, "Globallegme Soylernleri". 
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lar hem de zihniyet diizeylerinde yenilikleri gerekli kllmaktadlr. Boy
Ieee kiireseUe~meyle birlikte ortaya C;lkan koklii yaplsal degi$mede sa
nayi toplumu, yerini tamamen yaplsal farklar gosteren bilgi toplumuna 
blrakmaktadlr. Dolayls1yla farkh paradigmalara dayanan bilgi toplu
munda, fabrika ve maddi iiretim toplumun temel ozelligi olma niteli
gini kaybetmekte, bunun yerine sembolik unsurlarm onem kazandlgl 
bilgi iiretimi onem kazanmaktadlr. Benzer bic;imde, sanayi toplumunda 
stratejik bir rol oynayan sermaye, yerini bilgiye blrakmakta ve iiretim 
faktorleri arasmda onemli yeri olan hammadde ve i~giieii onemini gi
derek kaybetmektedir. 

Bu aC;ldan bilgi, oneeki donemlerin aksine teknik yenilenmeyi ve 
ekonomik biiyiimeyi sadeee yonetmekle kalmamakta, aym zamanda 
kendisi de hlzla ekonominin temel faaliyeti ve mesleki degi~imin teme] 
belirleyicisi haline gelmektedir.9 

KiireseUe§menin Yeni 

Bilgi toplumunun teorik anlamdaki alt yaplsml Danniel Bell' e kadar 
gotiirmek miimkiindiir. Bell 1973 tarihli "The Coming of-Industrial 
Society: A Venture in Social Forecasting" adh eserinde "sanayi somaSl 
toplum" kavramml ortaya atml~br. Bell, soz konusu eserinde "sanayi 
somaS! toplumu" dinamizmini bilgiden alan merkezi ve oneii insam 
toplumun ihtiyac; duydugu vaSlflarla donatIlml~ uzmanlardan olu~an, 
bir toplum bic;imi olarak tammlarken, bu toplum bi<;iminin temel iire
tim sektOriiniin hizmetler sektOrii olduguna ve burada ki~iler araSl bir 
oyunun gec;erli olduguna vurgu yapmaktadlr.10 Bell, aym zamanda 
bilgi toplumunu; dinamikligini kol giicii veya enerjiden ziyade, bilgi
den alan, merkezi ve talep edilen insam, toplumun yeni degerleriyle 
bic;imlenmi~ veya belirlenmi~, yetenekli uzmanlarm olu~turdugu bir 
toplum olarak da tammlar.11 

Bununla birlikte farkh bir perspektiften bakhglmlzda bilgi toplu
munu; her tiirlii bilgiyi iireten, bilgi aglarma baglanan, hazlr bilgilere 
eri~en, eri§ilmi~ bilgileri kolayhkla yayabilen ve bu bilgileri her sek
torde kullanabilen bir toplum olarak tammlayanlan da gormek miim
kiindiir.12 

9 Krishan Kumar, Sanayi Sonrasl Toplumdan Post-Modern Topluma Cagda§ Dunyanm Yeni 
Kuramlart, (<;:ev. Mehmet Kii<,;iik), istanbul, Dost Kitabevi, 1999, s. 24. 

10 Erol Kutlu, Bilgi Toplumunda Kalkmma Stratejileri, Eski§ehir, Anadolu Universitesi Yay. No: 
1209, iiBF, Yaym No 167, 2000, s.13. 

11 Cihan Dura, Bilgi Toplumu, Ankara, Kiiltiir Bakanhgl Yay., 1990, s. 4. 
12 ilhan Kesici, "Bilgi Toplumunun Ozellikleri", Bili§im, Mayls 1993, s.62. 
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"Hi~ ku~kusuz bu tammlar; elektronik ticaretten, uzaktan egitime; 
devlet yurtta~ ili~kilerinin siirdiirUlmesinden karayollarmm yonetimine 
kadar tiim ya~am alanlarma etkile~imli aglann kahlmasl ve bilgi ve 
ileti~im sektorii olarak tammlanan uluslar arasl pastadan pay almmasl 
anlamma gelmektedir." 13 

Bu baglamda, bilgi toplumunun tarihsel arka plamna bakhglmlzda 
Sanayi Devrimi sonrasmda ozellikle teknolojik geli~meler temelinde 
ya~anan koklii degi;;imlerin etkisini gormekteyiz. Ozellikle ikinci 
Diinya Savaf;ll'ndan sonra diinyamn onde gelen geli~mif;' iilkeleri her 
alanda bilgi teknolojisinin kullammma oncelik vererek yiiksek verimli
lik elde etmeye c;ah~blar. Soz konusu donemde bilginin iiretimde kulla
mlmasl geli;;meyi ve refahl da beraberinde getirmi~tir. 

Bilgi toplumunun tarihsel gec;mi~ini ya da temel C;lkl~ noktasml ya
km zamanlarda gorenler de vardlr. Bu aC;ldan baklldlgmda bilgi top
lumu, 1950 ve 1960'11 yIllarda ozellikle ABD, Japonya ve Bah Avrupa 
Ulkeleri gibi geli~mi~ Ulkelerde bilgi teknolojilerinin giderek artan bir 
~ekilde kullammlyla ortaya C;lkmlf;' bir a~amadlr. DolaYlslyla geli~mi~ 
Ulkelerde ~ekil1enen bu a~amanm en temel ozelligi, bilginin ve bilgi 
teknolojilerinin tanm, sanayi ve hizmetler gibi temel sektOrlerin yam 
Slra egitim, saghk, ileti~im gibi alanlarda da kullamlabilir olmasldlr. 
Zira bilgi toplumundaki geli~meler bir yandan klsa siirede iiretimin ve 
verimliligin artmasma yol ac;arken diger yandan da yeni teknolojik, 
ekonomik ve sosyo-kUlrurel geli~meleri de te~vik etmi~tir.14 

Bu teknolojiye dayah olarak ~ekillenmeye ba~layan bilgi toplu
munun itici giic;leri veya en temel dinamik argiimanlan bilgi ve bu 
bilgiyi i~leyerek sunan bilgisayarlardlr. Tam da bu noktada bilgisayar
larla birlikte; istenen bilgileri, istenildigi kadar depolayabilen, bunlan 
if;'leyen, buradan yeni bilgiler iireten "bili~im teknolojileri" insanhgm 
hizmetine sunulmaya ba~landl.15 Bilgi toplumuna yonelik c;izilen bu 
teorik c;erc;eveden de anla~ddlgl iizere bilgi toplumu, teknoloji ve bilgi 
temelinde ~ekillenen ve itici giiciinii kiiresel1e~menin dinamizminden 
alarak geli~me gosteren -sanayi sonraSI- bir toplum bic;imi olarak kar
~lmlza C;lkmaktadlr. 

13 Bilgi Toplumu Politikalarz Uzerine Bir Degerlendirme: Dunya ve Turkiye, Ankara, TOBiT AK, 
Eylii12002, s. 4. 

14 Can C Aktan ve Mehtap Tun.,:, "Bilgi Toplumu ve Tiirkiye", Yeni Turkiye Dergisi, Ocak
$ubat 1998, s. 118-134. 

15 Hali! Sanaslan, Venture Capital (Risk Sermayesi) Finansman Modeli ve Turkiye'de Uygulama 
O/anaklan, Ankara, ASO Yaymlan, 1992, s. 1. 

156 



Kiireselle§me ve Bilgi Toplumu: Egitimin Kiireselle§mesi 

Kiireselle§me, Bilgi 

Nobel odullu iktisah;;l J. Stiglitz' e gore, kureselle~me sureciyle birlikte 
ozellikle merkez dl~mdaki <;;evre ulkelerde bilgiye ula~ma konusunda 
kolayhk ya~andl ve IFkureselle~me, geli~mekte olan ulkelerdeki <;;ogu 
insanda teerit duygusunu azalttt ve bu Ulkelerdeki bir<;;ok insanm 
bilgiye, bir yuzyll once herhangi bir Ulkedeki en zen gin insanlann bile 
ulaf;>amayaeagl duzeyde eri~mesini sagladl."16 Devletler, bireyler ve 
smlflar arasmdaki kar~lhkh ekonomik i~lemler, hiHihazlrdaki ileti~im ve 
ula~lm teknolojisinin katklsl, mesafenin klsalmasl, mekan ve zaman 
kavramlannm degi~mesi ve bilgi kaynaklarma ula:;;manm ge<;;mi:;; He 
klyaslanamayacak dereeede kolayla~masl He birlikte buyuk bir hlZ ka
zanml:;;tlrP Burada genel olarak "bilgi" ye ula~ma anlammda ya~anan 
bir geli~meden soz edilmekle birlikte <;;ah~mamlzda uzerinde durulan 
konu bu "bilgi"nin kurumsal yapl i<;;inde veya kurumsal duzlemde na
s11 bir yaplsal donu~um ge<;;irdigidir ve aynca bu bilgiye ula~ma 
konusunda ya~anan adaletsizlige dikkat <;;ekilmi:;;tir. 

(unku kureselle~me oneesi rum teorilerde kalkmma, refah, geli~me 
gibi olgulann saglanabilmesi i<;;in egitim sisteminin ana hareket noktasl 
oldugu kabul edilmekteydi. DolaYlslYla ozellikle teknolojiyi ureten ve 
bu temeldeki ideolojileri belirleyen merkez Ulkeler kulturlerini yay
gmla~hrabilmek i<;;in <;;evre ve yan <;;evre Ulkelerdeki egitim sistemlerini 
modernle~tirmeyi ama<;; edinmi~lerdir. Bununla birlikte, bilginin nasIl 
kullamlmasl gerektigini belirleyen Ulkeler yuksekogrenimi ~ekil

lendiren ulkeler olmu~lardlr.18 

Bu anlamda Ulkelerin egitim sistemlerindeki yaplsal degif;>imleri ve 
boylece egitimi kuresel politikalarla evrensele ta~lma <;;abalan olduk<;;a 
onem ta~lmaktadlr. Bunun i<;;indir ki bilgi toplumunun standartlanna 
ula~maya <;;alu;;an Ulkeler kalkmma stratejisi olarak egitime yatmm 
yapmakta ve bu konuyla ilgili olarak ozellikle "be:;;eri sermaye" fak
torune onem vermektedirler. Tam da kureselle~menin "insan haklan" 
vurgusuna paralel olarak geli~en bu yeni yaplSal degif;>im sureci, "ozne" 
olarak kendisine insam se<;;erken onu kuresellef;>menin mantlglyla 
yeniden f;>ekillendirmektedir. 

Kuresellef;>me surecinde meydana gelen sosyal, kUlrurel ve eko
nomik geli~melerle oranbh olarak hatta dinamik yaplsl geregi onlan da 
af;>an bir hlzda geli~me gosteren teknolojik ge1i~meler, egitimi en once-

16 Joseph Stiglitz, Kiircsellc§111e Biiyiik Hayal Kmkltgz, c;:ev. Arzu Ta§<;lOglu ve Deniz Vural, 
istanbul, Plan B Yay., 2004, s. 26. 

17 Ethan B. Kapstrein, "Distributing the Gains: Justice and International Trade", Journal of 
International Affairs, Cilt 52, No 2,1999, s. 533. 

18 Nurgiin Oktik, "Globallef,lme ve Yiiksek Ogrenim", Dogu Batl, Cilt 5, No 18,2002, s. 197. 
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likli konu haline getirmi§tir. <;unku ya§anan geli~meleri dogru okumak 
ve algllamak ic;in egitimli, tam donammh bireylere ihtiyac; vardlr. Bu 
ihtiyacm kar§llanmasl kuresel rekabette Ulkeleri daha gu<;lu kllmakta ve 
onlann bilgi toplumu olma yolunda hlzla ilerlemelerini saglamaktadlr. 

Dolaylslyla hem kureselle§meye dinamizm kazandlrmak hem de 
surecin manbgma uygun olarak yeni bir insan tipinin ortaya C;lkanlmasl 
surec; itibariyle toplumsal bir zorunluluktur. Bu anlamda kuresel geli§
melerle donanml§ bireyler, ancak ve ancak egitim yoluyla olu§turula
bilir.19 <;unku bilgi toplumunda odak nokta ki§ilerdir ve bu yuzden 
egitimli ki§iler dogrudan dogruya toplumun birer semboludurler ve 
onlar toplumun geligme surecinde en temel misyonu yuklenen ki§iler·· 
dir. Drucker'a gore bu ki§iler aym zamanda toplumun degerlerini, 
inanc;lanm ve taahhutlerini de temsiI etmektedirler.20 

Gelinen noktada egitimli insan veya f/ okur-yazar kif;;i" gibi klasik 
kavramlar surec; ic;erisinde yaplsal bir degigim ge<;irmiglerdir. DolaYl
slyla, 

"0 arhk okuma yazma, aritmetik bilen kigi olmaylp, temel bilgisayar 
becerilerini bilen ki§idir. Bilgi c;agmm bireyleri kendileriyle ilgili geli§
meier ve tartv;;malarm dlgmda kalmamak ve kahhmcl vatanda§lar ola
bilmek ic;in yeni teknolojileri etkin kullanmak zorundadlrlar. Bilgi net
worklan uzerinde egitimini gerc;ekle§tiren birey, zengin bir ic;erikle 
kan;n kan;nyadlr; sadece ogretmenine bagh/ edilgen degildir"21 

Bu gerc;eklikten hareketle bilgi toplumuna ulagabilmek 

"bilgi insam ve bilgi organizasyonlanm, bu ise ogrenen birey ve 
ogrenen organizasyonlan gerektirir. Boylece bilgi toplumunun temel 
karakteristigi de ffogrenen toplum" olarak §ekillenmektedir. Surekli 
ogrenme ve kendini geligtirme, 21. yuzYll insan modelinin ba§hca ozel
ligidir. insanhk insani degerleri yeniden ke§fetme agamasma gelmigtir. 
<;unku her gey insan ic;indir. Yuksek teknolojinin otomatiklegtirdigi in
san, bir <;lklg noktasl aramaktadlr. Bu C;lklgm yolu bilgi ve hedefi insani 
degerlerdir. 21. yuzYll insammn fikri yonunu zenginlegtirmesi ve zihin
sel potansiyelini harekete ge<;irmesi gereklidirff22 

Aynca bilgisayar destekli otomasyon sureci i<;inde uretimde robotla
rm kullamlmaya baglanmaslyla birlikte geleneksel fabrika ig<;isinin is-

19 Mahmut Tezcan, "Kureselle~menin Egitim Boyutu", Egitim Ara$izrmalarz, No 6, 2002, s. 
57-58. 

20 Peter F. Drucker, Yeni Gergekler c;:ev:.B. KaranakC;:l, Ankara, Turkiye I;; Bankasl, 1992, s. 293. 
21 Veyse! Bozkurt, Enformasyon Toplumu ve Tilrkiye, istanbul, Sistem Yay., 1996, s. 191. 
22 Ilhami FmdlkC;:l, "Enformasyon Bilgi Toplumu Dosyasl; Bilgi ToplumundaEgitim ve 

Ogretmen", Bilgi ve Toplum Dergisi, Cilt.1, Nisan 1998, s. 83-84. 
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tihdam alam yok edilmi~tir.23 Boylece kuresellef;)meyle birlikte dunyada 
yaf;)anan hlZh yaplsal degi§imler, beraberinde yeni meslekler getirmi~tir 
ve bu yeni mesleklerle birlikte istihdam a<;lsmdan yeni bir i§gucu mo
deline ihtiya<; duyulmu~tur. Nitekim bu yeni istihdam alanlannda artlk 
surece uygun olarak teknolojinin yogun olarak kullamldlgml gormek
teyiz. Dolaylslyla bu donemin veya toplumun "i§giicu" veya <;:ah~am bu 
ger<;:eklik dogrultusunda hareket edip kendini gelif;)tirmelidir. (:unku 
Bozkurt'un da belirttigi gibi, giiniimuzde geleneksel emek yogun i~lerin 
bile en onemli girdisi bilgi olmu§tur. i<;:inde ya§adlglmlz donemde bile 
bir maIm bilgisinin iiretimi, kendisinin uretiminden <;:ok daha onemli 
hale gelmi§tir.24 

Son tahlilde "Enformasyon toplumunda "bilgi", toplumun stratejik 
kaynagml olu§turmaktadlr. Bilgiyi ureten de kullanan da insan oldugu 
i<;:in, insan kaynaklan; dolaylslyla egitim bu toplumun varhgml 
surdurebilmesinin olmazsa olmaz ko§ulu haline gelmi§tir." 25 

Bilgi Toplumumm Egitim Paradigmasl ve "Bilgi"nin Artan 
Onemi 

Sanayi oncesi toplumlardaki egitim modellerine bakbglmlzda gele
neksel ve klasik bir "usta-<;:lrak" ili§kisinin oldugunu gormek mum
kundur. Ama sanayile§meyle birlikte ortaya <;:lkan i§ bolumu ve 
uzmanla§ma gibi iki temel argiimanla birlikte egitimde kurumsalla§ma 
adlmlan atllmaya ba§landl. Zira Toffler, bu donemde ortaya <;:lkan kitle 
uretimine paralel bir bi<;:imde, egitimin de kitlesel bir boyut ka
zandlgma dikkat <;:ekmi§tir. Ote yandan mevcut siire<;:te disiplinin 
saglanmasl adma uygulamaya konulan kimi ilke ve kurallann -diizenli 
saatler, giri§-(~1kl§ denetimleri- standartla§tIncl ve disiplini saglaylcl bir 
etki yaphgml soylemek miimkiindur. Bununla birlikte Toffler'a gore, 
gelecekte ortaya <;:lkacak olan ileri teknoloji sayesinde bu standartla§
manm ve tekdiizeligin biiyiik bir klsml ortadan kalkacakttr. DolaYlslyla 
ogrenci, egitiminin onemli bir bolumunu, kendi evindeki odasmda ve 
istedigi saatlerde surdurecektir. Bu noktada ogrenciye yardlmcl olacak 
temel argumanlar; bilgisayar araClhgl He elde edilecek olan bantlar, 
video gorunruleri, dillaboratuarlan, ders <;:ah§ma eD'leri ve diger yar-

23 Jeremy Rifkin, "New Technology and the End of Jobs", In the Case Against the Global 
Economy, (der.) Jerry Mander and Edward Goldsmith, Sierra Club, San Fransisco, 1996, s. 
108. 

24 Veysel Bozkurt, "Bilgi Toplumu'nun Getirdikleri Ve Turkiye", Endustri jzi$kileri ve jnsan 
Kaynaklan Dergisi, Cilt 5, Sayl 2, 2003, http:Llwww.isguc.org/arc view.php?ex=141 (15 
Agustos 2005), s. 1. 

25 Bozkurt, Enformasyon Toplum 
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dlmCl elektronik ara<;-gere<;ler, ogrendye farkh bir egitim ortaml suna
rak onu, geleneksel veya klasik egitim mekanlarmdan kurtaracakhr.26 

Bu baglamda bilgi toplumunun egitim paradigmasl sanayi toplu
munun egitim paradigmasmdan olduk<;a farkh ozellikler ta~;nmaktadlr. 
Bilgi toplumu egitim modeli, geleneksel modelin aksine, bireysel 
ara$hrma ve geli~tirmeye, ekip ruhuna ve bu yondeki her turlu ogren
meye, ogretmen rehberligine ve en onemlisi de suredn mantlgma uy
gun bir bis;imde hlZla degi~en esnek bir i<;erik ve <;e~itliligi esas almak
tadlr 

Bu nedenle "bilgi <;agmda, kureselle~me olgusu egitim program
Ianm etkilemi~tir. Okullarda, kuresel du~unen ogrendlerin yeti$tiril
mesi onem kazanml~br. Avrupa topluluguna uye iilkelerin universitel
eri arasmda ger<;ekle$tirilen "ERASMUS" projesine gore, egitim pro
gramlarmm e$degerliligi ve egitimin daha nitelikli kIlmmasl gerek
mektedir." 27 Bu ama<; dogrultusunda ortaya <;lkacak olan bir egitim 
sistemi, ogrenciye; bilgiye nasIl ula$acagml ve bu bilgiyi naslluretip 
kullanacagml ogretmelidir. <::unku ancak bu $ekilde yeti~en bireylerle 
bilgi toplumuna ula$mak mumkundur ve buradan elde edilecek 
ba$anlarla egitim konusunda iilkeler arasl bir rekabette ba~an 

saglanacakhr.28 

Nitekim "bu <;agm stratejik kaynagl bilgi, endustriyel toplumun 
stratejik kaynagml olu~turan sermayeden farkh olarak, dunyanm bir 
yerinden ba$ka bir yerine saniyelerle aktanlabiliyor" 29 Bu durum, 
mevcut sure<;te egitime yonelik yapllan katkllan gostermesi as;lsmdan 
hayli anlamhdlr. Ozellikle teknoloji alamndaki muazzam geli$meler 
bilgi akl$lm hlzlandlrmakta ve insanlar bilgisayarlan araclhglyla hi<;bir 
slmrlama olmakslzm kolayca ileti$im kurma imkam elde etmektedirler. 
Bu tiir ge1i$meler elbetteki zaman ve mekan sorununu da ortadan 
kaldlrarak gunliik hayah kolayla$tlrmaktadlf. 

Ote yandan Bauman'm Hade ettigi gibi, ileti$imde ya$anan muaz
zam geli9melerle birlikte zaman sorununun ortadan kalkmasl sonucu 
uzay ve mekan smlrlan, en azmdan elektronik mesaj hlzlyla hareket 
edebilenler i<;in sorun olmaktan <;lkml$hr.30 

26 Alvin Toffler, Gelecek Korkusu $ok, c;ev. S. Sargut, istanbul, Altm Kitaplar, 1987, s. 231. 
27 Tezcan, Kureselle§menin Egitim 
28 Ensari Ho~can, "21. YiiZYll ic;in C;:agdag Bir Yonetim Yaklaglml: Toplam Kalite Yonetimi", 21. 

Yuzytlda Egitim ve Turk Egitim Sistemi, istanbul, Sedar Egitim Ara~hrma Yay., 2001, s.151-188. 
29 Bozkurt, Enformasyon Toplum. 
30 Bauman, Kureselle§me: Toplumsal. 
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Ortaya <;lkan bu degi~imin dogal bir sonucu olarak, uretim sure
dnde, enerji ve girdi gibi faktorlerin giderek onem kaybettikleri gorul
mektedir. Butun bu geli~meler bilgi toplumunun ana ugra~l alam olan 
hizmet ve bilgi temelli sektorlere dogru daha fazla insan gucu katIl
masma ve bu alanlara daha <;ok yatmm yaptlmasma yol ac;maktadlr.31 

Boylece bilgi toplumunda hizmetler sektOru Cayri Safi Milli HaSlla'dan 
en fazla paYI alan sektOr olmaktadlr. 

Onun ic;indir ki bugun, bilgi ve ileti~im teknolojilerindeki bu geli~meler 
sayesinde bilgiye eri~im onceki donemlerin aksine daha kolaydlr. 
Ancak bur ada onemli bir noktamn gozden ka<;mlmamasl gerekir. 
Coker'in deyi~iyle "bilgiye eri~im" konusunda c;ok onemli bir aynml 
goz onunde bulundurmakta fayda vardlr. C;:unku eri~imi kolayla~an, 
"her tilr bilgi" aslmda "kodlanml~ bilgi"dir. 

"Kodlanml~ bilgi, herkese a<;lk hale getirilmesi ama<;lanarak, kaydl 
ve iletimi belli bir sistem kullamlarak bir ortama aktanlml~ bilgidir. 
Oysa esas rekabet ustunlUgunu yaratan bilgi, bilgisayarlann ta~lmadlg1, 
a<;lk<;a ortaya konmayan, know-how turunde, zlmni, yani "ortilk 
bilgi"dir. Ortilk bilgiye eri§im bugiin eskisinden <;ok daha zor hale 
gelmi§tir" 32 

DolaYlslyla ileti§imin dola;l1m alanmdaki geni~ligini ozetlemekten 
c;ok, bilgilerin hangi merkezlerden <;lkhgml ve hangi c;evre Ulkelere 
gonderildigi/bo~alhldlgl oldukc;a onemlidir. Kureselle~menin aglanyla 
orulen ve hlzla yaytlan bu ileti§imsel bilgi nasll bir bilgidir ya da hal 
boyle iken yani ileti~imin butiln maddi imkanlanndan faydalanan in
sanlar ni<;in hal§. kendilerini ileti§imsiz ve "yalmz bir dunyada" hisset
mektedirler? Aynca bu tilr sorular mantlkh ve tutarh cevaplar bek
lerken, "flrsatlar cenneti" retorigine slgmarak bir gun herkesin ozgurle
§ecegini iddia edenler vardlr}3 

Bu soylemler, elbette ki e§itsizlikler l§lgmdaki kureselle§me 01-
gusunu farkh bir mecraya kaydtrarak buradan mutlulukc;u soylemler 
uretmeye ve "alternatifsizlik" sec;enegini sunarak kureselle§meyi bu 
yolla me§rula§tIrma c;abalanna hizmet etmektedir. Bu c;abalar son kert
ede, bilgi <;agmm nimetlerinden yararlanma konusunda ya§anan e§it
sizliklerin ustilnu ortmeyi ama<;lamaktadlr. Ya~anan e~itsiz1igin boyut-

31 Mehmet Oz<;aglayan, Yeni ileti§im Teknolojileri ve Degi§im, istanbul, Alfa, 1998, s. 76. 
32 Aykut Goker, "Enformasyon Toplumu Uzerine Kavramsal Bir Yakla~lm Denemesi", 2003, 

http://www.bilgiyonetimLorg/cm/pages/mkl gos.php?nt=287 (25 Agustos 2005), s. 2. 
33 Ta~km Tak1~, "Fantastik Bir Festival: Kiireselle~me", Dogu Batt, Cilt 5, No 18,2002, s.5-6. 
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larmi, bilgi toplumunun en temel argiimam olan "internet" diizleminde 
ele ahrsak durum daha net bir bic;imde ortaya <;lkacakhr. Orne gin, Eyliil 
2002 itibariyle dunyada 605,6 milyon kif?inin internet kullamclsl oldugu 
tahmin edilmektedir. Bu kuUamcllarm kltalar arasmdaki daglllmi 
af?agldaki gibidir. 

Tablo 1. Dunyadaki internet Kullamcllann Kltasal Dag1l1ml 

Toplam Diinya 605.60 milyon 

Afrika 6.31 milyon 

Asya!Pasifik 187.24 milyon 

Avrupa 190.91 milyon 

Orta Dogu 5.12 milyon 

Kanada&ABD 182.67 milyon 

Latin Amerika 33.35 milyon 

Kaynak: Nua Internet Ara~hrma $irketi, http://www.nua.ie/surveys/how_ 
many_online! (28.11.2005), s.1. 

Bu tur bir ef?itsizlik ortada dururken ve kullandlgl teknoloji hak
kmda bilgi sahibi ol(a)mayan bireyler ic;in veya iilkeler i<;in kuresel bir 
rekabetten soz etmek ne kadar gerc;ek<;i olabilir? Mesela, niifus bakl
mmdan Afrika'mn hayli altmda olan Kanada ve ABD'de 182 milyondan 
fazla internet kullamclsl bilgi <;agmm flrsatlarmdan yararlamrken, dun
yanm en kalabahk nufusunu barmdtran Afrika kltasmda soz konusu 
nimetlerden veya flrsatlardan ancak 6 milyon ki~i yararlanabilmektedir. 

Gerek bilgi toplumu olmak i<;in gerekse kureselle~menin flrsatlarm
dan yararlanmak ic;in yuksek bedeller odeyen ulkeler aynca ellerindeki 
beyin gucunu de geli~mi~ iilkelere kaphrmaktadlrlar. Kureselle~meye 
yon veren ulkeler, <;e~itli iilkelerdeki bilim adamlanm, c;ah~kan ve zeki 
ogrencileri, muhendisleri, mucitleri ve sanatkllrlan kendi bunyesinde 
toplayarak -burs, telif hakkl, patent, yuksek ucretler - onlara c;ah~malan 
i<;in uygun ortamlar hazlrlamaktadlrlar. Bundan dolayldlr ki bir<;ok 
super beyin, ABD ve Avrupa'mn C;e9itli okullarmda egitim almak i<;in 
buralara go<; etmektedir. "Beyin go<;u" olarak tammlanan bu durum, 
egitimin evrensele yayllmasl ~eklindeki bir manipiilasyonla ifade edil
mekte ve bu soylemle ya~anan go<;un me~rula~tlfllmasma <;ah~nlmakta-
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dlr. Zira zaten ekonomik sermaye baklmmdan dl~a baglmh olan iilkeler 
bu yolla zihinsel sermayelerinden de mahrum btrakllmaktadlrlar. 

BeUek'in Hade ettigi gibi zihinsel sermayenin belli bir yere smlrlan
mayan bu esnek yap1sl, biitiin yonetim ve toplum ili~kilerini degi~tir
mi~tir,34 Bu durumun somut orneklerine ozellikle az geli~mi~ iilkeler 
baglammda ~ok<;a rastlamak miimkiindiir. 

Bununla birlikte, bilgi ~agmda genelde teknolojik geli~melerin, 

ozelde ise internet'in ya~am alanlarmda meydana getirdigi donii~iim
ler / degi~imler son tahlilde "mahremiyet"in a;nndmlmasma hizmet et
mektedir. Bu noktada ozellikle Tiirkiye perspektifli bir <;er<;eve <;izersek, 
bazl gruplarm veya merkezlerin manipiilasyonlar temelinde soz 
konusu ileth;;im kanallanm farkh ama<;lar i<;in kullandlglm soylemek 
miimkiindiir. Mahremiyet alanlanna tecaviiz olarak da Hade edilen 
boylesi durumlarm elbette ki kabul edilebilir bir taraf! yoktur. Zira ilet
h;>im kanallarmm veya ara<;larmm insanlarm ya~amlanm kolay
la~hrdlgml ve en onemlisi de madalyonun sadece bu tarafmm sunul
masma yonelik geli~tirilen retorikler de aym gurup ve merkezler taraf
mdan desteklenmektedir. Buna ZIt olarak, "kitleye ragmen kitle i<;in 
gibi sunulan" soylemler ve iddialar objektiflik ve sosyal sorumluluk 
sosuna batmlarak ortaya ahlmaktadlr. Bu rur ge1i~meler, ki~i ve guru
plann bilgi toplumunun sundugu kolayhklara kar~l daha duyarh ve 
daha mesafeli olmalarma yol a~abilmektedir. 

Neo-Liberal Kiireselh~§menin Egitim Politikalan 

Neo-liberalizmi liberalizmden farkh kllan temel yonii, sermaye 
birikiminin ula§>hgl a~amaya bagh olarak piyasa ili§>kilerinin, toplumsal 
ili~kileri tammlayacak ve anlamlandlracak ol<;iide adeta bir egemenlik 
bi<;imine donii~mesidir. Elbette ki neo-liberalizmi bu §>ekilde tammlayan 
bir egilim, egitimin i<;erik olarak nasl1 bir yaplsal donii~iim ge<;irdigine 
dair ipu<;lanm da vermektedir. Dolaytslyla egitim i<;in belirlenen genel 
~en;eve ~u §>ekilde olmu~tur: Genel olarak kamunun/ devletin ege
menligindeki egitim yiiziinden kaynaklar rasyonel olmayan alanlarda 
kullamlmakta ve bu yiizden egitim, kendisinden bekleneni vereme
mektedir, yani ihtiya<;lara cevap verememektedir. Bu ~er<;eveyi destek
leyen bir diger degi§>ken ise, egitimin birey i<;in gelecege yonelik bir 
yatmm oldugu yoniindeki vurgudur. Diinya Bankasl ve OEeD 
uzmanlanmn ozellikle son zamanlarda iizerinde durduklan egitimin 
sermaye i<;in yeni yatmm alam olmasl yoniindeki vurgular, boylelikle 
egitim-sermaye ili~kisi yoniindeki tarh§>malar, sermayenin yeniden 

34 iIkel' Belek, Post-Kapitalist Paradigmalar, Istanbul, Sarun Yaymlan, 1999, s. 162. 
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uretim krizine karf;H yeni degerlenme alam olarak egitimin metala~maSl 
yonune kaymlgt1r. Egitimin bireysel getirisinin toplumsal getirisinden 
daha fazla oldugu yonundeki a~lklamalar, daha soma be~eri sermaye 
kavramlaghrmaSl He daha teorik bir ~er~eveye oturtulmugtur. 35 

Kuresellegme surecinde ya~amm her alamna nUfuz eden liberal 
politikalar ve uygulamalar guphesiz egitim konusunda da kar~lmlza 
~lkmaktadlr. Bireylerin en temel hakkl olan egitimin devlet tarafmdan 
yapIlmasl liberal anlayl~a ters du~tugu i~in soz konusu sistemin bu 
alandaki ba~ansl ve tabii ki kan, ancak egitimin ozene~tirilmesiyle 
mumkun olacakhr. Bu nedenle gelinen noktada egitimin ozelle~tiril
mesi adma bir~ok politika uygulanml~ ve bu uygulamalar sonucu 
egitim; bir faaliyet veya sanat olma ozelligini yitirmi~ ve sektor haline 
gelmi~1 getirilmi~tir. Gunumuzde apartman universiteleri olarak ifade 
edebilecegimiz kurumlar, kendilerini ~agm yuksek ogretim kurumlan 
olarak tammlarken, diger taraftan da yuksekogretimin girketlegmesine 
hizmet etmektedirler. 

"Bu yaplsal degi~imin universiteye yanslmasl f?irketle~me f?eklinde 
oldu. Anca piyasa endeksli bu sistem, ogrendye okulun maliyetlerini 
kar~llamasl kaydlyla egitim alabilmesini dayahyor. Bir girket nasll ki 
eleman aldlgmda gazetelere ilan veriyorsa universiteler de aym yolu 
izleyerek gazetelere buyuk puntolarla ilan veriyorlar. igin egitiril etigi 
aC;lsmdan bu boyuta gelmesi elbette ki dUf?undurucudur ama neo-lib
eral egitim sistemi kendisini ancak boyle ya~atabiliyor." 36 

Bu baglamda kuresel politikalarla egitimin ozelle~tirilmesi ve farkh 
bir duzlemde, farkh miilkiyet ili~kileriyle bic;imlendigini soylemek 
mumkundur. 

"Aynca globalle~me ile egitime, ozellikle yuksek ogrenime, aynlan 
odenek dunya genelinde gittik~e azalmaktadlr. Yuksek ogretimin mali
yeti sistem tarafmdan odenemediginden ogrendler bilgi toplumunda 
yer edinebilmek i~in, aldlklan hizmetin karf?lhgml bir mUf?teri gibi 
odemek zorundadlrlar. Bu baglamda ogrendler maliyetini odedikleri, 
yani gelecek i~in yaptlklan yatmmda soz sahibi olmak konumun
dadlrlar. Ozellikle yeni ozel yuksek ogrenim kuruluf?lanmn saYlsmda 
ulkemizde dahil tUm dunyadaki hlZh artlf?la, maliyetini odeyen ogrend 
daha iyi ko~ullarda bilgi satm alabilmektedir. Kaynak Slkmtlslyla yuz 
yuze olan devlet universitelerinde kitlesel egitimle birlikte kalite git
tikc;e dUf?mekte ve ogrendlerin egitimdeki fonksiyonu sadece olu~tu-

35 Fuat Ercan, "Neo-Liberal Egitim Politikalarmm Anatomisi i<;in Alternatif Bir ~er<;eve", 
2005, http://www.metu.edu.tr/home/wwwoes/yaz4.html (10.Agustos 2005), s. 3. 

36 Deniz 6zyakl:;nr ve Onur ~.Kabuk<;u, "Universitede Piyasa Endeksli Egitim", Radikal 
(Radikal iKj), 18 Eyltil200S, s. 10. 
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rulmur;; programlar <;en;evesinde verilen bilgiyi almak olmaktadlr. 
Bunun yam Slra tilkemiz gibi gelif;;mekte olan ulkelerde ya~anan bir 
bar;;ka sorun universite egitiminin i~sizligi orten tek alternatif olarak 
gen<;lere sunulmasldlr" 37 

ir;;te neo-liberal kureseller;;menin <;eli~kisi burada kendisini a<;lk<;a 
gostermektedir. Bir taraftan bilgi toplumunu adeta Eflatunun "Utop
yam" olarak nitelendiren ve iitopyanm ger<;ekle~mesi adma herkesi 
egitime ve bilgi sahibi olmaya davet eden bu sistem, diger taraftan da 
uyguladlgI politikalarla "paran varsa oku" veya "okula yiikledigin maliyeti 
odeyebiliyorsan oku" r;;eklinde paradoksal bir retorik gelir;;tirmektedir. 
ate yandan kureselle~menin kurumsal kimligini olur;;turan IMP ve 
Dunya Bankasl gibi kurulu~larm, dayathgl politikalarla bir<;ok tilkede 
ir;;sizlige ve yoksulluga yol a<;malan yetmezmir;; gibi S0Z konusu tilkelere 
yonelik geli~tirilen "kuresel rekabet i<;in kalifiye i~ gucu yeti~tirin" ~ek
lindeki soylemleri, neo-liberalizmin bar;;ka bir <;elir;;kisidir. 

ate yandan kureselle$me ile birlikte bir<;ok devletten daha gu<;lu 
girketlerin ortaya <;lkhgtm gormekteyiz. Bu egemen gu<;ler IMP, Dunya 
Bankasl ve OEeD gibi kuresellegmenin kurumsal kimliginden beslen
mektedirler.38 Bu anlamda neo-liberal politikalann egitim alanma tar;;m
maSI ve yaytlmasmda elbette ki uluslar arasI kurulu$lar ve A vrupa 
Birligi gibi bolgesel orgutlenmelerin onemli rolleri olmu~tur.39 DolaYlsl
yia egitimin ozelle~tirilmesine, sektOrlegmesine ve 1iberalle~tirilmesine 
yonelik politikalara bu kurumlar tarafmdan buyuk kaynaklar aktanl
maktadlr. 

Bu muazzam buyukluk, sermayenin gelecekteki yatmmlan i<;in bir 
kar alam olmakla birlikte aym zamanda bir egemenlik alam da yarat
mlr;;tIr. Bu yuzden egitim, neo-liberal politikalar a<;Ismdan diger meta
lard an hi<;bir farkl olmayan bir meta olarak tammlanmlg ve bu anlamda 
egitimin piyasalagmaSI saglanmaya <;ahgIlmaktadlr. Onun i<;indir ki 
bir<;ok neo-liberal dur;;unure gore her alanda oldugu gibi egitimde de 
rekabet<;i bir piyasa olur;;turulmasI ka<;mIlmazdlr, egitimin artlk bir ozel 
mal oldugu, piyasada ahmp-satllabilecek bir till' mal oldugu kabul 
edilmelidir.40 

Son donemlerde uzerinde <;ok~a durulan ve tarhgmalara konu olan 
yabanCl dil sorunu da bu a<;ldan deginilmesi gereken konulardan 
biridir. Kuresellegme ile birlikte ingilizce'nin akademik literaturde 

37 Oktik, Globalle§me. 
38 Elife Dogan, "Egitimde Kiireselle:;;me" Egitim Ara~tlrmalart Dergisi, No 6, Ocak 2002, s. 88. 
39 Nuray E. Keskin ve Aynil G. Demirci "Egitimde C;:iiriiyii:;;", KjGEM (jzel/e~tirme, 2003, s. 8. 
40 Ercan, Neo-Liberal Egitim. 

165 



ULUSLARARASllll~KilER / INT[RNATIONALRElJTIONS 

dominant (hakim) unsur olarak kendisine yer bulmasl ve egitimin bazl 
iilkelerde yabancl dilde yapllmasl veya yapllmak istenmesi gibi konu
larda mevcut siirec;te egitim aC;lsmdan onemli tarh;;malara yol ac;mak
tadlr. Son yIllarda ozellikle bu taru;;malarm merkezindeki dil olan In
gilizce'ye kar;ll muhafazakar duru;; sergileyen ve milli kaygilardan 
hareketle yabancl dUde egitime ;;iddetle kan;a C;lkan c;;evreler seslerini 
yiikseltmeye ba;;laml;;lardlr. 

Akademik eri;;im kaynaklannda da soz konusu dilin artan hakimi
yeti ya da diger bazl diinya dilled de bu c;;erc;evede kullamldlgl ic;;in 
diller araSI komiinikasyon biiyiik onem kazanmaktadlr. interneti 
uluslar arasl bir haberle;;me araCl olarak kullanabilmek ic;;in yazlhm 
programlannm kullamcllann anlayacagl f?ekilde iiretilmesi ve daha 
fazla dUde hazlrlanmasl gerekmektedir.41 

Sonu~ ve Oneriler 

Hayatm her alamnda ya;;anan degi~im riizgarlanm aC;;lklamak ic;;in 
referans gosterilen kiireselle~me kavraml, kazandlgl popiilaritesinin 
c;ok otesinde bir etki yaratml~tlr. Ya~anan geli:;;melerin birer sonuc;; yan
SimaSl olarak kar~lmlza C;lkan yeni kavramlar ve kimi tammlamalar el
bette ki bu siirecin bir parc;asldlr. Kiireselle:;;me olgusu, ekonomi ba:;;ta 
olmak iizere, siyaset, kiiltiir-sanat, egitim ve daha birc;ok alanlarda pek 
c;;ok yaplsal donii~iime yol ac;ml;;hr. Son kertede mevcut siireci bu temel 
doniif?iimler If,ngmda degerlendirmek ve bu yoniiyle okumak, siirecin 
sonw;lanm algllayabilmemiz ic;;in onem taf?lmaktadIr. 

Kiireselle:;;meyle birlikte toplumsal anlamda temelden bir paradigma 
degi;;ikligi ya;;anmlf?tlr. Gelinen noktada, iiretim ko;;ullannm yaplsal 
degi;;imi ya;;anml;; ve bu degi;;im toplumun her alamnda yanslmasml 
bularak yeni bir toplum bic;;imi yaratml:;;hr. "Teknoloji" ve "bilgi" te
melinde ;;ekillenen bu toplum bic;imi Bilgi Toplumu adml ahrken, hiz
metier sektorii bu yeni toplum mode linin ana yahnm alam olmu;;tur. 
Gerek toplumun niteligi ve dayandlgl kaynaklar (bilgi, teknoloji, be:;;eri 
sermaye vb.) gerekse geli:;;en yeni sektoriin istihdam kalitesinin bir 
zorunlulugu olarak /legitim" her zamankinden daha fazla on plana 
C;lkml:;;hr. Egitimin siirec; aC;lsmdan biiyiik onem ta:;;lmasl, bu alandaki 
politikalann ve uygulamalarm yeniden ele almmasml zorunlu kllml;;t1r. 
Bu baglamda egitim, siirecin mantlgma gore liberal politikalar te
melinde yeniden bir;imlendirilmi~ ve ba~h ba~ma bir sektOr konumuna 
oturtulmu~tur. Egitimde evrensel olma retorigi ozellikle az geli;;mi:;; 

41 Alexander Chernov, "Global Information Society", (Elektronik Versiyon), International 
Affairs, CUt 50, 2004, s. 26-27. 
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iilkeler baglammda pratige donii§tiiriil(e)memi:;; ve egitim, yeni to
pluma kalifiye eleman yeti§tirme adma temel degerlerinden yoksun 
blrakllml§tIr. 

Sonu<; itibariyle baktldlgmda genel olarak egitimde ya§anan geli§
melerin/ donii§iimlerin, siirece olumlu katkI saglamasl i<;in birer <;oziim 
argiimam olarak :;;u oneriler dikkate ahnmahdlr: Bilgi c;:agmdaki egitim 
modeli, kapah toplumlarda <;ok<;a goriilen ve sadece eskiyi tekrar
layarak yoluna devam eden ve dolaylslyla gelenekselin dl:;;ma <;lkama
yan bir yapmm aksine, yeni degerlere a<;lk olarak her tiirlii bilgiyle do
natIlml:;; ve bu yolla kiiresel geli:;;meleri iyi okuyabilen/ algllayabilen 
bireylerin yeti:;;tirilmesi gerekir. 42 

Bilgi toplumundaki bireyler kendilerini egitim merkezli bir 
diizlemde geli:;;tirmeye <;ahgmahdlrlar. Bundan dolayldlr ki bilgi to
plumunda okur/yazarhk oranlan a<;lsmdan mutlak bir iistiinliik 
gerekmektedir.43 Kiireselle:;;me siirecinde bilgi toplumunun standart
larm! yakalamak isteyen iilkeler, siirecin ihtiyac;:larma cevap verebilen, 
ara§t1rmacl kimlige sahip bireyler yeti:;;tirmelidir. Dolaylslyla toplumsal 
geligmenin temeli olan egitimin gorevi sadece sisteme diplomah eleman 
kazandlrmakla slmrlandmlmamahdlr. 

Aynca, kiiresellegme siireciyle birlikte iilkeler, AR-GE harcamalarma 
daha fazla yatmm yapmah ve bu sayede ortaya <;lkacak olan teknolojik 
yenilikleri egitim alamna kaydlrarak egitimde teknolojinin roliine 
olduk<;a geni:;; yer vermelidir. Buna ilaveten iilkeler, orne gin bilginin 
yaytlmasmda onemli bir arac;: i:;;levi goren yazlhm programlanmn in
gilizce egemenliginden armdmlarak ulusal dillerde hazulanmasmm 
yaygmla:;;masl konusunda yeterli <;abayl gostermelidirler. 

Gelinen noktada, tiim bu geli:;;meleri sorgulayan, teknik donammh, 
ara:;;tiran, algIlayabilen bir birey profilinin olu:;;turulmasl zorunludur. 
Ote yandan ozellikle kiireselle:;;me He birlikte yerelle:;;meyi ve yereli 
kiireselle uyumla:;;t1rabilen ve kayna§hrabilen bireyler yeti:;;tirilmelidir. 
Mevcut siire<;te <;agm bir geregi olarak siirecin flrsatlarmdan yararlan
mak isteyen ve bu ama<;la ne istedigini bilen bireylerin yetigtirilmesi 
egitimin en temel misyonu olmahdlr. Aynca egitimin arbk yalmzca 
okulda verilmedigini ve okulun bu alandaki tekelinin artlk agdmasl 
gerektigini boylece egitimde mekan mmrlamasmm da olmadlgml bil
memizde fayda vardlr. 

42 irfan Erdogan, "Enformasyon Bilgi Toplumu Dosyasl; Bilgi Toplumu Olmamn Gerektirdigi 
Egitim Paradigmasl", Bilgi ve Toplum Dergisi, Cilt 1, Nisan 1998, s. 93. 

43 Drucker, Yeni. 
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Summary 

The concept of globalization has been used to explain developments 
that were accelerating and affecting many social and economic issues 
since the 1980s. With the end of the Cold War and the transition to a 
unipolar world system, countries have faced a new world order. There
fore, societies should take into consideration this fact. At the same time, 
the dominant system called the new world order has also brought 
many transformational processes. 

These processes have also been supported by both academia and 
diplomatic officials in terms of theoretical rhetoric. Globalization, on the 
one hand, has been accepted as a process that can be reversed, and it 
has also reflected the interdependency of world economies on the other 
hand. These debates show that the concept of globalization can still not 
be defined nor wholly differentiated. 

In this study, the term of globalization has been considered a con
tinuous process fed by technological changes and having many impacts 
in daily life. Education reflects one of these impacts of globalization and 
shows this concept's specific meaning. In order to emphasize this spe
cific case, this study underlines how neo-liberal policies transformed 
education. As the globalization of capital has spread with the help of 
dominant rhetoric, this study proposed the globalization of education 
as counter-rhetoric. The main purpose of the study is to emphasize the 
details overlooked and to discuss the problems faced in this process. 

The analyses with regard to globalization explained that dominant 
paradigms mentioned earlier were forced to change. This change of 
paradigm presents a new rhetoric and perceptions. To serve the pur
pose of the study, the information society is used as the new paradigm 
of globalization. In this case, the term of information society is fairly 
broad comprising the global and unified information industry which 
takes its origin from the information and knowledge related to political, 
economic, and socio-cultural context. Above all, this term reflects the 
new paradigm of society that led to the existence of the service sector. 

In industrial society, education has also been characterized by the 
term mass production. Toffler also attends these parallel meanings in 
his some studies. Nevertheless, the education and training model in the 
information society differs from its previous version. In the new model, 
traditional restrictions disappear such as location, instructions, and in
structors. These are replaced by new arguments depending on the in
formation and technology-based models. 
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The change/transformation in education got its new form by using 
these arguments. At this point, with the arguments mentioned above, 
some problems emerged via reaching these arguments. A huge popula
tion is using classical instruments on the one hand and others have 
modern equipment, on the other hand. The sources of this opposition 
here are the problems hindering the attainment of the new ones men
tioned above. 

The thesis that globalization has enabled people to use the informa
tion is somewhat debatable. First, it is very important to know who is 
controlling and who is benefiting from knowledgelinformation. Sec
ond, the inequalities in reaching the information and in using new 
technological equipment are also equally important. Therefore, we can 
say that global competition in equal conditions does not exist. In this 
study, this fact is caned "new problem areas" as a subtitle. We empha
size especially "knowledge-coded" and "covered information" in this 
case. 

The last section of the study argues that neo-liberal policies of edu
cation fundamentally changed. One can visualize this framework as 
capitalists draw borders on their own. In other instances, almost all in
stitutions that make up the institutional background of globalization, 
such as the World Bank, the IMF, and the OEeD, underline education 
as the best means of environmental investment of capital. On the other 
side, countries eager to catch up in information society should consider 
human capital as a main tool for development strategy. However, the 
focus of this study is to examine why the current prospects are being 
referred to education with respect to a single market. Because privati
zation of education has many problems, the main problem area can be 
seen in higher education (such as private universities) in many different 
dimensions. The target here is that education has been profitable for 
capital and has caused inequalities. 

Such an expression as "those who have money get an education" is 
the main cause of these inequalities. The proponents of the argument 
that globalization brings opportunities cannot see persistently the lack 
of inequalities. Furthermore, they also ignore how the poor can get such 
a private education. Another result of globalization is that some tal
ented people migrate to developed countries to have better living stan
dards. 

On the other hand, as mentioned earlier in this study, English be
came the dominant language in education and in practice throughout 
the world. The problem related to foreign language is also prevalent in 
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getting the information. It will be useful if different computer programs 
are written in other languages used worldwide. 

As a result, the globalization process that affected every aspect of life 
forces countries and thus people to change their mentality. This change 
also forced current paradigms to change; educational systems are one 
example of this change. However, since the arguments of this change 
have taken their origin from neo-liberal thinking, we are seeing many 
problems in practice. 
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