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1. GİRİŞ 

Bilinen bir mitolojik öyküdür. Prometheus ateşi kibirli 
Olimposlulardan çalarak insanoğluna armağan etti. Böy-
lece insanın bilimsel ve sosyal gelişimini başlatan ilk kı-
vılcımı yakmış oldu. Ancak Olimposlu reis Zeus buna pek 
kızdı ve Prometheus’u bir kayaya zincirledi. Bir kartal sü-
rekli olarak süzülerek Prometheus’un karaciğerini yeme-
ye başladı. O yedikçe karaciğer kendini yeniledi. Böylece 
ölüm yerine sürekli bir acı peydah oldu Prometheus’a. 
Zincirlenmiş Promteheus insanlığın gelişiminin de sınır-
landığının göstergesiydi. 

Ancak bu da yetmedi, Bir Titan olan Prometheus’u ce-
zalandırmakla yatışacak bir öfke değildi Zeus’un öfkesi. 
Mitler ve destanlar şahittir; onun hıncı ve nefreti her za-
man büyüktü. Ateşi vereni cezalandırmakla yetinmedi, 
ateşi alan insanlara da ayrı bir bela gönderdi. Çamurdan 

bir bakire yarattı ve adını Pandora koydu. Onu ve ünlü 
kutusunu insanlara yolladı. Kutu insanlığın başına gele-
bilecek her türden melaneti barındırıyordu. Meraklı insa-
nın kutuyu açacağını biliyordu herhalde. Açtı da; böylece 
başı beladan kurtulmaz oldu insanlığın. Böylece insanın 
merakı lanetli kaderini yarattı. 

Fakat hikaye burada bitmedi. Reis Zeus’un yarı tanrı oğlu 
Herkül (Herakles) ona verilen zorlu görevlerden birinde 
Prometheus’u zincirlerinden kurtardı. Gelişimi zincirlen-
miş insanlık yarı insan bir kahraman tarafından özgürleş-
tirildi. 

Aslında Prometheus – Pandora ikilisi bugün hala bilimsel 
ve teknolojik gelişimle yaşadığımız çelişkili, arzulu, kor-
kutucu, talepkâr ilişkiyi betimlemek için kullanılabilir. Bir 
yanda insanlığa gelişmeyi ve sınırları aşmayı, merakı ve 
üretimi vaat eden Prometheus, diğer yanda anlayamaya-
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Hattı zatında bu yazının amacı, bu mitlerin gerçekte 
neye denk düştüklerini anlatarak mühendisin mitolo-
jik değil gerçek rolünü teşhis etmektir. Baştan sormalı-
yız; mühendis Prometheus’un çırağı mıdır? Pandora’nın 
hücum kıtası mı?  Bu sorunun cevabı için öncelikle mi-
tolojik Prometheus’dan (bilimsel ve teknolojik ilerleme) 
ve Pandora’dan (bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yıkıcı 
sonuçları) gerçek Prometheus ve Pandora’ya ulaşmalıyız. 
Ancak, öncelikle herkesçe bilinen bazı belirlemelerde 
bulunmalıyız. Bir sonraki bölümde, herkesin vakıf olduğu 
basit olgulardan söz edilecek. İkinci bölümde ise, mitle-
ri gerçeğe dönüştürme süreci içinde kapitalist sermaye 
birikiminin bilimsel ve teknolojik gelişme ile gerilimli iliş-
kisi ele alınacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise, mühen-
disin bu gerilim içindeki trajik, ve bir o kadar da epik rolü 
üzerinde durulacaktır. 

2. TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM – CENNETTEN DÜŞEN 
ELMA MI? 

Artık kahvehane mitlerine dönüşen bilimsel gelişim ve 
teknolojik gelişim söylemlerinin çok büyük bir zararı var-
dır. O da, ikincisini ilkinin yerine ikame etmektir. Sıradan 
akıl artık bilimsel gelişimden teknolojik dönüşümü anla-
maktadır. Öncelikle bazı durumda aralarında kalın bir sı-
nır çizmek imkansız hale gelse de, kuşkusuz bu özdeşleş-
tirme bir saçmalıktır. Neden bir saçmalık olduğunu Lewis 
Wolpert bizden daha iyi açıklayacaktır:

“Modern teknoloji büyük ölçüde bilimsel temellere dayalı-
dır. Ne var ki bilim ve teknoloji arasındaki bu oldukça yeni 
ilişki aralarındaki çok önemli farklılıkları ayırdetmemizi ön-
ler ve bizi bilimin doğası hakkında yanlış fikirlere sürükler. 
Kısaca söylemek gerekirse bilim, düşünce üretir; oysa tekno-
lojinin amacı pratik kullanıma elverişli nesneler üretmektir. 
Zenaat anlamındaki teknoloji, bilimden çok daha eskidir.” 
[2]

Wolpert çok açık bir şekilde dile getirmiş; teknolojik ge-
lişim ve dönüşüm bilimsel devrimler ve dönüşümlerden 
eskidir. Başka bir ifadeyle mühendis bilim insanından 
daha kadimdir. Mühendis belki de uygarlığımızı borçlu 
olduğumuz, maddi hafızamızı yaratan kahramandır. An-
cak her kahraman gibi trajik bir yazgıya sahiptir. 

Teknolojik dönüşüm, üretici güçlerin gelişimiyle doğru-
dan ilintili bir süreçtir. Üretici güçler ise, her üretim tar-

cağı ve kontrol edemeyeceği süreçleri tetikleyen insana 
bir tür yıkımı ve gerilemeyi vaat eden Pandora. İnsanlığın 
tarihi boyunca bu ikisi arasında sanki hiç bitmeyecekmiş 
gibi görünen bir savaş yaşandı ve yaşanmaya devam et-
mektedir. 

Mitler içi boş yalanlar, martavallar değildir. Pek tabi ki ger-
çek değildirler, ancak gerçeğin bir tür sır perdesi arkasına 
itilmesiyle birlikte gerçeğin kendini tüllere büründürerek 
arz-ı endam etmesiyle ortaya çıkarlar. Dolayısıyla Adorno 
ve Horkheimer haklıdır; mit sadece mitolojik zamanlara 
ait değildir [1]. Asri zamanlarda da modern toplumlar 
mitlere ihtiyaç duyarlar. Mitler bazı durumlarda gerçeğin 
yerini alırlar. Bu yazıda bazı mitleri konu değineceğiz. 

Asri zamanlarda teknolojik ve bilimsel gelişme birer mit 
haline dönüştüler. Her mit kadar gerçeği bir tür gizeme 
büründürme işlevine sahiptirler. Üstelik mitler gibi konu 
edindikleri şeyleri fetiş haline getirmeye meyillidirler. 
Mitler gelişkin olmayan ya da parçalanmış zihinlerin dün-
yayı algılarken kullandığı araçlardır. Dolayısıyla kapitalist 
rekabetin ve sermaye birikiminin doğal bir sonucu olan 
teknolojik ilerleme söz konusu mitlere göre kendi başına 
bağımsız varoluşlara sahiptir. Bu mitler (bilimsel geliş-
me ve teknolojik ilerleme) aslen sermaye birikimine has 
derin dinamiklerin sonucu olan suçları üstlenirler. Böy-
lece sıradan ve düşünme yetisini yitirmiş aklı ele geçir-
miş beylik laflar ve mesnetsiz korkular ortaya dökülürler: 
“İletişim araçlarındaki gelişme sosyalliği öldürmektedir”, 
“Üretim sürecindeki teknolojik gelişme, önemli miktarda 
insanı işsiz bırakacaktır.”, “Teknolojideki gelişmeler, yeni 
iş sahaları yaratırken her türden emekçi için (mühendis-
ler de dahil) yeni uzmanlık alanları yaratmaktadır.” “Bir tür 
bilişim/enformasyon/robotizasyon devrimi yaşıyoruz”. 
“Yeni teknolojiler daha özgür çalışma ortamları ve daha 
esnek çalışma kültürleri yaratmaktadır”… Bu türden bey-
lik lafların ve sıradan korkuların listesini istediğiniz kadar 
uzatabilirsiniz.  Bilimsel gelişim ve teknolojik dönüşüm, 
tüm bu palavraların özneleri haline gelmişlerdir. Bu, kuş-
kusuz acıklı bir durumdur. Çünkü her ikisi de toplumsal, 
tarihsel ve ekonomik gelişmelerin doğal sonuçlarıdır, 
nedenleri değil. Daha doğrusu, her ikisi de ancak ve an-
cak belirli bir toplumsal çerçeve içinde sahip oldukları 
olumlu ya da olumsuz anlamlara sahip olabilirler. Başka 
bir toplum kurgusunda şimdi sahip oldukları anlamları 
yitireceklerdir. 
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teknolojik gelişmeyi tetiklerler) aslında tüm toplumun 
talepleri değildir. Bu anlamda birikmiş bilgi birikiminden 
pratik bir yenilik ortaya çıkması sürecinde yenliğin he-
men herkesin yararına olduğu ve teknolojik gelişmenin 
bu anlamda sosyal olarak tarafsız olduğunu düşünmek 
saflık olacaktır. Örneğin son zamanlarda, artık duymak-
tan gına getirdiğimiz bilişim, robotik veya genetik tek-
nolojilerin ve bu teknolojilerdeki gelişime paralel olarak 
ortaya çıkan ürünlerin herkesin yararına olduğunu kim 
söyleyebilir. Hatta özellikle birinci ve ikincisinin çalışan-
ların aleyhine yönelik dinamikleri barındırdıklarına dair 
kuvvetli bir şüphe vardır. Bu teknolojik dönüşümler, kuş-
kusuz sermaye birikiminin tetikledikleri süreçlerden ve 
sermayeler arası rekabetin dinamiklerinden kaynaklan-
mışlardır. Pek tabi ki, bu ürünlerin birer meta haline dö-
nüştüklerini söylemek gereksizdir. Meta formu ise, özel 
mülkiyetin ticarete en uygun formudur ve en temel ni-
teliği dışlayıcı olmasıdır. Kısacası, teknolojik gelişmenin 
ürünleri, onları elde edebilecek olanlar açısından hayatın 
pratik yükünü hafifletme ya da hayatı kolaylaştırma ola-
naklarını sağlayacaktır. Geri kalanlar mı? 

3. KAPİTALİZM --- CENNETTEN DÜŞEN ELMAYI KİM 
KAPTI?

Kapitalizm, bilimsel ve teknolojik gelişimin tarihinde 
hem köktenci bir kırılma, hem de kümülatif bir birikim 
sağlamıştır. Bunun çok temel iki nedeni vardır. Birincisi, 
kapitalizm genelleşmiş meta üretimidir. Kısacası, tek-
nolojik gelişimin ve dönüşümün metalaşan ürünlerinin 
olabildiğince geniş toplumsal kesimlere ve geniş coğraf-
yalara ulaşabilmesi gerekir. İkincisi ise, sermayeler arası 
dinamik rekabettir. Üretimin genelleştiği bir ortamda, 
farklı sermayeler arasındaki rekabet, emek verimliliğini 
arttırarak maliyetleri kısmak, ya da yeni mallar üreterek 
diğer sermaye gruplarından pazar çalmaya yönelik güçlü 
bir baskı yaratır. Bu içsel baskı, mühendisin kapitalizm-
deki kaderini belirlemektedir. Mühendis, böylece sahip 
olduğu teknik yetenekleri giderek sermayenin emrine 
amade kılmak ve bağımsızlığını yitirmek durumunda ka-
lır. 

Aslında kapitalizm iki farklı miti, bilimsel ilerleme ve tek-
nolojik dönüşümü daha önce hiç olmadığı kadar birbiri-
ne bağlar. Böylece bilim insanıyla mühendisin kaderini 
ortaklaştırır. Prometheus’un aşıladığı bitmeyen merak ve 
yaratma güdüsü, eninde sonunda Pandora’nın kutusuna 

zında farklı bir işleve ve içeriğe bürünürler. Bu nedenle, 
kadim bir şahsiyet olan mühendisin epik ve trajik hika-
yesinin arka fonu sürekli değişir. Ancak onun kefareti 
bitmez. 

Teknolojik gelişim ve dönüşüm, birikmiş bilgi birikimin 
ve pratik altyapının bir sonucu olarak ortaya çıkar. An-
cak burada pratik gereklilikler ya da pratik ihtiyaçlar çok 
önemlidir. Peki kimin ihtiyacı dikkate alınacaktır? Örne-
ğin Han Çin’i döneminde büyük bir bölümü inşa edilen 
Çin Seddi, kimin ihtiyaç ve taleplerine yöneliktir? Ya da 
Kuzey Afrika’dan Fransa’ya, Yunanistan’dan İtalya’ya ka-
dar pek çok yerde Roma Döneminde inşa edilen are-
nalar, kimin keyfine göre yapılmıştır? Kuşkusuz insanlık 
tarihinin bu eşsiz miraslarının altında mühendisin imzası 
vardır. Ancak yukarıda sıralanan soruları sormaktan sü-
rekli olarak imtina etmiştir mühendis. Böylece teknolojik 
dönüşüm sanki bu soruların sinsice ima ettiği yanlılıktan 
uzak, tarafsız bir süreçmiş gibi algılanmıştır. Öyle midir? 

Örneğin IV. Sülale’nin (ki piramit inşacıları diye bilinirler) 
Giza’daki muhteşem piramitleri, gelişkin bir inşaat mü-
hendisliği gerektirmişti. Üstelik piramit yapım tekniğinin 
onlardan önceki sülalelerden onlara kadarki evrimi, bu 
yetkinliğin deneme yanılma yöntemiyle geliştiğini gös-
termekteydi. Firavun Khufu’nun Büyük Piramit’inin nasıl 
ve neden yapıldığı hala bir gizemdir [3]. Ancak bazı de-
taylar ortaya çıkmıştır. 2 milyon bloktan fazla büyük taşla 
yapılan piramidin yapımıyla ilgili tahminler 20 ile 70 yıl 
arasında değişmektedir. İnsanlık bu göz kamaştırıcı eseri 
yapan mühendisleri takdir etmektedir. Ancak ortaya atı-
lan bazı kuramlara göre, olgular 2 milyondan fazla büyük 
taş blokun Nil’in karşı kıyısındaki taş ocaklarında kesil-
diklerini, Nil aracılığıyla taşındıklarını, daha sonra pira-
midin yapım alanına kadar sürüklendiklerini ve yerlerine 
yerleştirildiklerini göstermektedir. Yapım süresi boyunca 
çok sayıda işçi çalıştığı bilinmektedir. Piramit yapım ala-
nının hemen yakınında şehir büyüklüğünde bir işçi yer-
leşim yeri olduğu varsayılmaktadır. Buluntular işçilerin 
ve kölelerin küçücük barakalarda üstü üste yaşadıklarını 
göstermektedir. Yapım süresince pek çok kişinin öldüğü 
açıktır. Piramit yapım teknolojisi sonraki nesillerin göz-
lerini kamaştıracak şekilde ilerlerken köle ve işçilerin 
yaşam şartlarında pek de düzelme olmamış gibi görün-
mektedir. Ancak bu sefalette sorumlu, inşaat teknoloji-
sindeki gelişme değildir, belirli bir toplumsal sistemdir.  

Herhangi bir toplumsa üretim tarzında pratik talepler (ki 
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devrimlerin şafağında bilim insanı, kendini bir aydınlatıcı 
gibi görürdü. Şimdi içi boşaltılmış, merakı daraltılmış ve 
özgürlüğü yok edilmiş bir bireydir bilim insanı.

Aslında tüm bu kötümser yargıların doğruluğunu kanıt-
layacak iyi bir örnek vardır elimizde. 1950’lerin başında 
Amerikan emperyalizmi ile Sovyet Sosyalizmi arasında 
patlayan uzay yarışı, ilginç bir bilimsel devrime kapıyı 
araladı. Önce Sovyet uzay çalışmaları başladı. Sosyalist 
toplum, uzayın keşfini insan aklının büyütülmesinin bir 
aracı olarak görüyordu. Bu nedenle, hem aerodinamik 
hem de roket bilimi üstüne muazzam bir yatırım yapıldı. 
Böylece önce Sputnik, sonra da Gagarin’in insanlık için 
büyük adımları geldi. Amerikan emperyalizmi (herhalde 
Sovyetlerin sadece Yerküre’yi değil, uzay boşluğunu da 
ele geçirmeye çalıştığını varsaydı) aslında kısa vadede 
kârlı ürünler vaat etmeyen bu yarışa büyük kaynaklarla 
katıldı. Sonunda Apollo 11 ile Ay’a ayakbastı. Armstrong 
için küçük ama insanlık için büyük bir adımdı değil mi?  
İki farklı toplumsal sistem arasındaki yarış hem dünya 
üstünde hem de yörüngede uzay araştırmalarına yönelik 
güçlü bir altyapıya yol açtı [4]. Bu durum astrofizik, astro-
nomi,  aerodinamik ve daha pek çok alanda hem ciddi bir 
bilimsel gelişimin önünü açtı hem de ciddi bir teknolojik 
dönüşüme yol açtı. Ancak tüm sihir Sovyet Sosyalizmi 
çökünce bitti, baskı ortadan kalkınca kapitalizm kendi 
normaline döndü; miyopik kapitalistin kısa dönemli kâr 
arzusuna. Oysa kozmos henüz kısa dönemli kâr vaat et-
miyordu, uzun, hatta belki de çok uzun vadede belki bir 
şeyler sunabilirdi. Ancak kapitalistin bu kadar bekleme-
ye sabrı yoktu. Devletler mi?  Bu alanda etkili olabilecek 
olanlar, çok uzun yıllardır ciddi bir mali kriz yaşıyorlardı. 
Böylece kâr getirmeyecek araştırmalara gidecek fonları 
budamaya başladılar. Tüm program rafa kaldırıldı. Onun 
yerini ne mi aldı?

2009 yılında Ruslar, Uluslararası Uzay İstasyonu’na  (ki 
sadece o kaldı geride, diğerleri bakımsızlıktan ıskartaya 
çıktılar) ilk zengin “Uzay Turisti”ni yolladılar. Milyarder 
Dennis Tito, istasyonda bir süre kalmak için 20 milyon do-
lar ödedi. Onu diğerleri takip etti. Şu aralar pek çok özel 
uzay havacılık şirketi kuruldu. Yakın gelecekte bol paralı, 
ensesi kalın kimseleri yörüngeye taşıyacak ve orada za-
man geçirtecekler. Karşılığında önemli paralar alacaklar; 
hatta alıyorlar. Çünkü pek çoğu ön sipariş yöntemiyle ça-
lışıyor. Böylece insanlığın derin ve yakın uzayı keşfetmek 
için kurduğu altyapı, zenginleri yerçekimsiz ortamda 

hapsedilir hale gelmiştir. Bu durum özellikle fizik bilim-
ler açısından daha da geçerlidir. Fizik bilimler, giderek 
daha fazla deneye ve ölçüme bağlı kaldıkça, teknolojik 
dönüşüme daha da muhtaç hale gelmektedir. Ancak pa-
radoksal olarak bu durum aynı zamanda fizik bilimleri, 
teknolojik bir ölçüm sınırının gerisine doğru itmektedir. 
Teknolojik gelişim ve dönüşüm ise, yine her zaman oldu-
ğu gibi içinde gerçekleştiği toplumsal sistemin acil talep-
leri tarafından yönlendirilmekte ve şekillendirilmektedir. 
Böylece, sıralı bir şekilde sermaye birikiminin gerekleri, 
teknolojik dönüşümün yönünü, teknolojik dönüşümün 
yarattığı olanaklar seti ise, bilimsel gelişimi şekillendirir 
olmaktadır. Doğarken insan aklını özgürleştiren ve ya-
ratıcılığını bir tür magma gibi patlatan kapitalizm, asri 
zamanlarda onu kısıtlar hale gelmiştir. Böylece hem mü-
hendis hem de bilim insanı, Prometheus’un boşalttığı 
aynı kayaya zincirlenmişlerdir. 

Bilimsel üretim, dinmek bilmeyen bir meraktan doğar. 
Kimse Keppler veya Kopernik’e araştırma fonu sağla-
mamıştı. Belki de Keppler’i, Kopernik’i, Priestley’i veya 
Lavoisier’i özgür kılan da, tam olarak bu bağlantısızlık ve 
minnet etmeme durumuydu. Şimdi öyle mi ya? Bilimsel 
atılımın gerçekleştiği alanlara bakınız; artık sadece ve 
sadece, kısa vadede çabucak teknolojik bir olanağa yol 
açacak alanlarda ilerleme görülürken, diğer alanlarda 
hızlı bir gerileme görülmektedir. Genetik mühendisliği, 
robotik, yüksek frekanslı iletişim teknolojileri, bilişim; 
tüm bunların gelişimi, elbette ki insanlığın uzun vadede 
yararına olan şeylerdir. Ancak kısa vadede ne işe yararlar?

Sermayedar kısa ufukludur, sermaye birikiminin rasyona-
litesini tümüyle egemen kıldığı bir dünyada, her şey kısa 
vadede yüksek kazanç için düzenlenir. Kısa vadede ürüne 
dönüşme ve satılma kapasitesi olmayan her pratik öneri 
ve her düşünce, sessizliğin sansürüne itilir. Böylece hem 
mühendis yaratıcılığına ket vurur, hem de bilim insanı 
belki de hiç merak etmeyeceği alanlara sıkışır ve giderek 
sığlaşır. Üniversitelerin ve akademinin giderek sermaye 
birikiminin kısa vadeli ihtiyaçlarına göre şekillendirildiği 
bir ortamda, artık neyi hangi formda merak edeceğiniz 
bile dışarıdan belirlenmektedir. Üstelik bilimsel gelişim, 
artık nerdeyse bir tür patentlenmiş gizli bilgi üretimine 
dönüşmüştür. Zaten herkes tarafından anlaşılamayan bir 
dile sahip akademik yayınlara ve şirket laboratuvarlarına 
kapatılan bilimsel bilgi, sistem tarafından aklı kırılan ve 
küçültülen insanın erişimine kapatılmıştır. Oysa bilimsel 
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takla attırmak için kullanılmaya başlandı. Merak, yerini 
kazanç hırsına bıraktı, Pandora neyi temsil ediyordu ki?

Kapitalizm, bahsedildiği gibi bilimsel gelişimi ve tekno-
lojik dönüşümü birer mit haline getirdi. Üstelik bu mit-
lere ne yazık ki bazı kapitalizm muhalifleri de inanmaya 
başladı (örneğin şu garabet Endüstri 4.0 saçmalığı kar-
şısında Avrupalı işçi sendikalarının verdikleri tepkilere 
bakınız).  Bir tür teknolojik devrimden geçtiğimizi ve bu 
devrimin tüm devrimler gibi iyi ve kötü yönleri olduğunu 
beynimize kazımaya çalışan gizil bir mekanizma var san-
ki. Şu aralar yeni teknolojilerin hangi iş ve meslek grup-
larını robotize hale getireceği hesaplanıp duruyor. Tüm 
bu hesaplamaların ardından garip bir şom ağız şu mes-
lekten şu kadar kişi, bu nitelik grubundan bu kadar işçi 
işsiz kalacak diye ilan ediyor. Böylece bir mite dönüşmüş 
teknolojik dönüşüm, sanki toplumsal sistemle alakası ol-
mayan bir olgu, feleğin sillesi olarak aksettirilmiş oluyor. 
Oysa sermayeler arası rekabet, eğilimsel olarak sermaye 
gruplarını emekten tasarruf eden teknolojileri kullanma-
ya iter. Dolayısıyla insanları işsiz bırakacak olan teknoloji 
değil, bilfiil sermayenin kendisidir. Söz konusu teknolojik 
gelişmeler başka bir toplumsal kurguda ortaya çıksa idi, 
insanlığın uzun erimli refahı ve mutluluğu için kullanıla-
bilirdi. Bu nedenle mühendis ürettiğinin, kurguladığının 
ve tasarladığının hangi amaçla, hangi çerçeve içinde kul-
lanıldığının bilincinde olmak zorundadır. 

4. MÜHENDİS --- CENNETTEN DÜŞEN ELMAYI KİM 
DİLİMLEDİ? 

Roma’da Forum, çağının, hatta insanlık tarihinin en gör-
kemli eserlerinden biridir. Roma’nın kanalizasyon ve su 
şebekesi de öyledirler kuşkusuz Bu yapıları inşa edenler, 
bu yapıların inşa edilme amaçları ve inşa ilkelerini tasar-
layan mimar ve mühendisler güçlü yaratıcı ve tasarlayı-
cılardı. Bu anlamda mühendis epik bir yaratma işindeydi 
bir zamanlar. 

Ancak tüm bu tasarlama ve inşa süresi boyunca şehrin 
sadece belirli talepleri ve şehirde yaşayanlardan bazıları-
nın talepleri dikkate alınmıştır. Diğer taraftan İmparator-
luğun şafağında kentin nüfusunun büyük bir bölümünü 
oluşturan plebler, çoğunlukla tahtadan derme çatma 
evlerde oturuyorlardı. Üstelik onların yaşam alanları ara-
da boşluk bırakmayacak şekilde sanki birbirinin üstüne 

yığılmış yapılardı. Rio’nun favelalarını hatırlatıyorlardı. 
İkide bir yangın çıkardı ve tahtadan yapılmış sefilha-
neler birere tabuta dönüşürdü. Bu evlerde pek tabi ki 
içme suyu yoktu. Roma’nın halk sınıfları bulaşıcı hasta-
lıktan geçilmeyen bir mezbelede yaşmaktaydılar. Oysa 
Roma’nın büyük yaratıcı ve tasarlayıcıları olan mimar ve 
mühendisler senatör ve patrici sınıfının, zengin sınıfının 
rahat yaşaması için çok uzaklardan su getiren kemerleri, 
ferah ve güçlü kamusallık hissi bırakan meydanları tasar-
lamakta ve yaratmaktaydılar. Mühendis bu anlamda bir 
trajedinin de öznesiydi.

Epik ve trajik; mühendisin kaderinin iki farklı yüzüydü 
bunlar. Kapitalizm kitlesel üretimin rasyonel muhasebe-
sinin ve etkili kontrolünün gerekleri için epik olanı yok 
etti. Geriye sadece trajik olan kaldı. Bugün mühendis bü-
yük bir baskı altındadır. Öncelikle üretimin ve tasarımın 
teknolojik dönüşümü (ki bilfiil mühendisin tahayyülün-
den fışkırmaktadırlar), kuşkusuz mühendis emeğinin be-
lirli türlerine yönelik talebi ortadan kaldıracaktır. Böylece 
teknolojik işsizlik sadece sıradan niteliksiz emekçiyi de-
ğil, mühendis emeğini de vurmuş olacaktır. Burada çok 
açık bir şekilde işçi sınıfının en nitelikli katmanı ile diğer 
katmanı arasında bir kader çıkar ortaklaşması söz konu-
sudur. Diğer taraftan mühendis kadim çağlardaki oto-
nomisini ve özgürlüğünü yitirmiştir. Artık neyi nasıl ta-
sarlayacağı, kâr için yapılan üretimin talepleri tarafından 
belirlenir olmuştur. Tıpkı bilim insanının araştırma soru-
larının sermaye tarafından yazılması gibi, mühendisin de 
tasarım güncesi şirketler tarafından dikte edilir olmuştur. 

Ayrıca mühendis üretimin kapitalist tarzda yeniden yapı-
landırılmasının soncunda yalnızlaştırıldı. İşyerinde, atöl-
yede, şantiyede diğer emekçiler için onlardan olmayan, 
sermayenin denetimini ve hükümranlığını temsil eden 
bir figüre dönüştürüldü. Yukarıdakiler için ise, mühendis 
olsa olsa çok kalifiye bir emekçiydi ama yine de emek-
çiydi. Böylece mühendis üretimin giderek toplulaştı-
ğı ve toplumsallaştığı bir ortamda bir tür hiçliğe itildi. 
Toplumsallaşan üretim bireyselleşen mühendisi zorunlu 
kıldı. Ancak yanlış anlaşılmasın, buradaki bireyselleşme 
özgürleşme ve özerkleşme anlamına gelmiyordu. Tam 
tersine mühendisi hem aşağıdaki sınıf kardeşlerinin me-
safeli kindarlığına hem de sermayenin tahakkümünün 
baskılarına açık hale getiriyordu.

Dahası mühendisin iş ve görev listesinin giderek daral-
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ması da, onu “niteliksiz”leştiren bir süreçti. Kapitaliz-
min şafağında henüz alaylı olan mühendis, tüm üretim 
sürecinin tasarlayıcısı olmak sıfatıyla üretimi bütünsel 
olarak kavrayabiliyordu. Oysa kapitalizmin gelişmesi ve 
üretimin ölçeğinin ve buna bağlı olarak işletme içindeki 
işbölümünün giderek genişlemesi, mühendis gibi yetkin 
bir figürün bile üretimi bütünsel olarak kavramasını en-
gellemeye başladı. Böylece mühendis iş yerinde giderek 
dar alana sıkışan görev tanımlarına kendini uydurmak 
zorunda kaldı. Kalite kontrol, kaynak tahsisi, stok kontrol, 
bakım, donatım, tasarım, akış kontrolü; üretimin tüm bu 
alt kolları giderek daha ayrıksı görev alanlarına dönüş-
tü. Böylece mühendis de bütüncül bir kavrayış yerine, 
üretimin alt basamakları üzerine uzmanlaşmaya zorunlu 
kaldı. Kuşkusuz bu tam anlamıyla bir niteliksizleşmeydi. 
Üstelik mühendisin artık karmaşık bir bütün yerine, ba-
sit ara basmaklar üstüne uzmanlaşmak zorunda kalması, 
onun yerinin yakın bir gelecekte bilişim destekli robotik 
bir altyapı tarafından doldurulması tehlikesini de arttırdı. 

En önemlisi ise mühendis emeği, sermaye birikimi tara-
fından hızla değersizleştirilmektedir. Eskiden, mühendis 
sayısı azken ve mühendisin üretim sürecini bütüncül 
olarak algılama kapasitesi yüksek iken, mühendis emeği 
kıt mal kategorisi altında oldukça yüksek bir geliri ve pi-
yasa dalgalanmalarına karşı güçlü bir savunmayı garanti 
ediyordu. Böylece mühendis hem kapitalist iş hiyerarşisi 
içinde hem de toplumsal hiyerarşi içinde oldukça pres-
tijli bir yere sahip oluyordu. Ancak bunlar kadim güzel 
günlerdi. Artık sermaye birikimi rejimi hem işyerinde 
hem de sosyoekonomik düzlemde mühendisin tüm ay-
rıcalıklarını tırpanlamaktadır. Bu ayrıcalıkların tırpanlan-
ması kuşkusuz mühendis emeğini hızla ucuzlatmaktadır. 

Bunu gerçekleştirmenin diğer bir yolu da, mühendis iş-
gücünü diğer metaların başına gelen en temel eğilime 
maruz bırakmaktır; miktarı arttırarak değersizleştirmek 
[5, 6]. Şimdi tüm kapitalist dünyada yaşanan budur. Hem 

sistematik eğitim kanalıyla hem de göçmen mühendis 
emeği aracılığıyla kapitalizm bunu maharetle uygula-
maktadır. Dolayısıyla mühendisin yazgısının epik tarafı 
apaçık bir şekilde yok edilmektedir, geriye sadece koca-
man bir trajedinin kalması yakındır. 

5. SONUÇ: NE YAPMALI? 

Prometeheus ile Pandora’ya geri dönelim. Liberal bo-
razanların tüm canhıraş çarpıtmalarına inat, kapitalizm 
merakı ve yaratıcılığı hızla yok etmektedir. Pandora’nın 
kutusu kapitalizmdir. Bir kere açılmıştır. Ancak bu bir 
daha kapatılamayacağı anlamına gelmez. Yapılması ge-
reken ateşi kapatıldığı, sahiplenilerek esir tutulduğu yer-
den bir kere daha çalmak ve insanlığa hediye etmektir. 
Prometheus, bu iş için bir kere eza ve ceza çekti, bir kere 
daha çekebilir. Bugün Prometheus insanlığın ortakçı ve 
akılcı bir sisteme yönelik iradesidir. Sadece kendi öz-
gürlükleri ve yaratıcılıklarının üstündeki boyunduruğu 
kırmak için bile mühendis ve bilim insanı, Prometheus’u 
zincirlerinden azat etmelidirler. Yapılacak olan budur. 
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