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Güvensizlik 
üretkenlikten daha hızlı 
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!
Bir başka deyişle 
ürünün kendi 
değeri, ürünü 
korumak için 
harcanan bedeli 
karşılayamayacak 
bir sonuca doğru 
hızla ilerliyor.

K
arl Marks Ekonomi Politiğin Temel İlkeleri’ni anlatırken vurgulamaya çalıştığı 
olgu, “Her sistemin kendini yok edecek nüveyi içinde taşıyarak doğduğu”dur. Şunu 
söylemektedir, yeni bir toplum düzeni ortaya çıkarken; örneğin kapitalist sistem 
feodal yapıya karşı yeni bir yapı olarak doğarken hızla sanayileşirler bu sanayileşme 
bir yandan kapitalist sınıfı zengin ederken diğer yandan kapitalizme karşı olan işçi 

sınıfının da büyümesine yol açar. Büyüyen bu yeni sınıf, kapitalist düzen açısından onu yıkacak 
“nüve”dir. Bu, 1900’lü yıll ara damgasını vuran bir değerlendirme olmuş ve “Sanayi toplumu”, 
temelde bu iki sınıfın savaşımı ile geçmiştir.
Bu değerlendirme acaba bilişim toplumu için de geçerli bir olgunun varlığına bizim de dikkat 
etmemiz için bir önerme olarak kabul edilebilir mi? Bir akıl yürütme yazısı olarak bu yazıda bu 
konuyu biraz irdelemek istiyorum.

Bilişim toplumu, kendisinden önce gelen toplum biçimlerinin temel değer yargısını yıkarak en 
değerli şeyin toprak ya da sermaye olmayıp bilgi olduğu gerçeği ile ortaya çıkmıştır. 
Sorun da işte tam bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Bilgi, o kadar değerlidir ki bilgiyi korumak olgusu taşıdığı değere bağlı olarak her gün daha da 
büyük bir önem kazanmaktadır.
Her kurumun ve kişinin bilgisinin önemi, her geçen gün artarken bu bilgiye yönelik dış saldırılarında 
sıklığı artmaktadır. Saldırı sıklığının artış hızı, yeni bir veri üretme artışını katlamış ve kontrol 
edilemez bir noktaya doğru hızla ilerlemektedir.

Dünyada oluşan saldırı ve bilgi hırsızlığı olayları, yeni bir ekonomik problemi insanlığın önüne 
yaşamsal bir sorun olarak koymaya başlamıştır. Bu sorun üretilen veya var olan bir bilginin ya da 
değerin korunması için harcanacak paranın o bilginin ya da ürünün değerinden daha fazla olması 
sorunudur.
Örnek vermek gerekirse, bu gün bankada bulunan yüz lira paranızı kendi hesabına aktarmak için 
yapılan binlerce saldırıyı önlemek üzere bankanın ürettiği ya da satın alığı güvenlik çözümlerinin 
bedeli neredeyse hesaptaki paranın tamamını güvenliğe harcasanız yetmeyecek düzeydedir. Daha 
da acıklı olan durum, harcanması gereken bu paranın her gün artmaya devam etmesidir. 
Tüm dünya hızla bir kısır döngü içine girmek üzeredir güvensizliği önleme maliyetini karşılayacak 
bir üretim artışını sağlayamama kısır döngüsü.

Bu sorunu teknik ile aşmak olasılığı, içinde bulunduğumuz dünyadaki değer yargıları ile çözülebilir 
gözükmemektedir. Her ne olursa olsun para kazanmanın temel değer olduğu bir atmosferde güven 
ortamının kendiliğinden oluşmasını beklemek imkânsızı hayal etmekten başka bir şey değildir.
Bakalım insanlık bu paradigmayı nasıl çözecek.
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