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Karakter kendimizde değerli bulduğumuz ve
 başkalarının değer vermesini beklediğimiz 

kişisel özelliklerimizdir.
Sabırsız, mevcut ana odaklanan bir toplumda, 

hangi özelliğimizin kalıcı değer taşıdığına nasıl 
karar verebiliriz? Kısa vadeye kilitlenmiş bir 

ekonomide nasıl uzun vadeli hedeflere sa
hip olabiliriz? Her an parçalanan veya sürekli 

olarak yeniden şekillendirilen kurumlarda, 
karşılıklı sadakat ve bağlılık nasıl sürdürülebi
lir? Bunlar yani, esnek kapitalizmin karakter 
konusunda karşımıza çıkardığı sorunlardır.

“

”

http://www.bilisimdergisi.org/s147
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TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Petek Aşkar Hocamın tavsiye ettiği Richard 
Sennett’in “Karakter Aşınması” adlı kitabının 
önsözünde okuduğum bu satırlar, işin ucunun bir 
tarafından özellikle bilişim teknolojilerine dokunacağı 
hissi uyandırdı bende. Bu sebeple, altını çizerek 
ve dikkatle okuduğum bu kitabı sizlerle paylaşma 
ihtiyacı hissettim. İlk fırsatta alıp okuyacağınızı 
düşünüyorum.
Sennett, bilişim teknolojilerinin insanların çalışma ve 
özel hayatına getirdiği değişikliklerin karakterlerinde 
oluşturduğu dönüşümü çok zeki bir şekilde anlatıyor.
Yazar, makinelerin ve bilişimin hızlandırdığı hayat 
akışının bireyler ve dolayısıyla toplumlar üzerindeki 
etkisini tartışıyor.
Aşağıda kitaptan aldığım bazı paragraf ve satırları 
sizlerle paylaşmak istiyorum:
* Sennett, “sermayenin sabırsızlığı” yüzünden 
tüketimin ve harcamanın pompalandığını, daha fazla 

tüketim için de “insanların sürekli değişim” istediğini vurguluyor.

* “Uzun vade yok” anlayışı insanlar arasında güveni, sadakati ve karşılıklı bağlılığı 
aşındırıyor. Güçlü bağlar ise aksine uzun süreli ilişkilere dayanır. Modern kurumların 
kısa vadeli çerçevesi bu enformel güvenin olgunlaşmasını kısıtlıyor.
* “Uzun vade yok” sloganı aile ilişkilerine aktarıldığında “bırakıp gitme”, “kendini 
adamama” ve “fedakârlıkta bulunmama” sonucu ortaya çıkar. Aile, yeni ekonominin 
yüzergezer değerlerinin aksine, sorumluluğu, güvenirliliği, bağlılığı ve hayatta bir hedef 
sahibi olmayı vurgulamalı. Bunların hepsi de uzun vadeli erdemlerdir. Peki, hep kısa 
vadede yaşayan toplumlarda uzun vadeli hedefler nasıl güdülebilir?
* Kısa vadeye dayalı kapitalizm, insan karakterinin – özellikle de karakterin insanları 
birbirine bağlayan ve her birini sürdürülebilir bir benlik duygusuyla donatan 
özelliklerinin- aşınması tehlikesini barındırıyor.
* Birçok endüstri sosyoloğunun gözlemlediği gibi bir kurumun benimsediği teknolojileri 
tam olarak hazmetmesi uzun bir zaman alır. Yeni beceriler geliştirmek için zamanın 
geçmesi şarttır; sadece marangozluk kitapları okuyarak marangoz olunmaz.
* Ford Motor şirketi üretimi bir endüstri haline getirince, vasıflı ustalar yerine sözde 
uzmanlaşmış işçileri istihdam etmeye başladı. Bunların işi pek fazla düşünce veya karar 
gerektirmeyen minyatür işlemlerden ibaretti.
* Ucuz adamlar pahalı makinelere ihtiyaç duyarken yüksek vasıflı adamlar alet 
kutusundan başka pek bir şeye ihtiyaç duymazlar.
* Bütün düşünme süreçleri gibi, makine kullanma zekâsı da, özeleştirel değil 
operasyonel olduğu takdirde körelir. Her şey bizim için basit hale getirildiğinde zayıf 
düşeriz; yaptığımız şeyi kavrayamadığımız için işle olan bağımız yüzeyselleşir. 
* “Fırın işçileri, kullanıcı dostu makineler kullandıkları için, işlerini ancak yüzeysel 

olarak kavrayabiliyorlardı.” Bir fırın işçisi kadın “Bugün fırın 
işçisiyim, yarın bir ayakkabı üretim işçisi olabilirim, ertesi gün 
de bir cam üretim işçisi olabilirim. Fark etmez, çünkü gittiğim 
her yerde yaptığım tek şey bir düğmeye basmak. Arkada ne olup 
bittiğini bilmiyorum ve bilmem de gerekmiyor.”
* Çalışma ortamlarında, rutin kişiyi alçaltan ve cehalete yol açan 
bir olgu olarak karşımıza çıktı. Emekçi, aynı kolu veya manivelayı 
saatlerce çevirirken, farklı bir gelecek vizyonuna ya da değişimin 
nasıl sağlanacağının bilgisine sahip 
değildir.  
* “Kendimizden hiçbir şey üretememek…
 ne büyük bir zavallılıktır”. Dünyadaki 
görevimiz yaratmaktır ve bu yaratıların 
en büyüğü de kendi yaşam hikâyemizi 
şekillendirmektir. Güçlü karakter sahibi 
olan bir insanın temel özelliklerinden 
biri, deneyimlerine şekil verme gücüdür.
* Bugünkü iktidar oyunu yeni bir 
karakter tipi yaratır. Artık, amaçlı insan 
gitmiş yerine “ironik insan” gelmiştir. 
İroni, insanın “kendisini tanımladığı 
sıfatların sürekli değiştiğinin, ayrıca 
kullandığı kelimelerin ve dolayısıyla 
benliğinin olumsal ve kırılgan 
olduğunun her zaman farkında olması 
nedeniyle kendi kendini ciddiye 
almaması” olarak tanımlanıyor.
* En yoğun yetersizlik duygusu 
amaçsızlıktır. Yaşamımızla bilinçli 
bir biçimde uğraşmalı, onun 
toplumsal organizasyonunu 
tasarlamalı, araçlarını geliştirmeli ve 
yöntemini oluşturmalıyız. “Yaşama 
hâkim olmak demek, bilinçsiz 
çırpınmaların yerine bilinçli bir 
niyeti geçirmek demektir.”
* Karakterimizi ilgilendiren, “Bana 
kim ihtiyaç duyuyor?” sorusu, 
modern kapitalizmde yoğun saldırı altında. Sistem insanlara 
kayıtsızlık aşılıyor. 

Herkes “Toplumda bana ihtiyaç duyan kim var?” sorusu karşısında 
kafa karışıklığı yaşıyor. Kendisine ihtiyaç duyulmadığını hisseden 
kişi doğal olarak çevresine tepkisiz hale gelir.
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