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Bir edebi yapıtın başyapıt  sayılması için gerekli koşullardan biri, hikayenin kahramanının dönüşüm geçirmesidir. Eğer kahraman, onca olay 
yaşadıktan sonra hâlâ hikayenin başındaki gibi düşünüp davranıyorsa yapıt, bir başyapıt düzeyine ulaşmamış demektir... Zaten bu koşul, 
gerekçesini insanın gerçek dünyadaki değişim ve dönüşümünden alır.  

Aslında bakılırsa, insanlar kendi yaşamlarının kahramanlarıdır. Genetik yapının, çevrenin, eğitimin, zamanın  ve diğer sosyal koşulların el verdiği ölçüde insan öyle ya da böyle değişir. 
Özemir Asaf’ın “Bütün renkler kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler,” dediği gibi en beyaz olanlarımız da en çok değişir... Ancak her değişimin bir dönüşümle sonuçlanmadığı da 
ortadadır...

Yazıya edebiyatla giriş yapmamın nedeni,  Web 2.0’la birlikte sosyal medya yazılımlarının çeşitlenmesinin her birimizi, internet bulutunun içinde neredeyse bir öykü kahramanı haline 
getirmesi... Blog, twitter, facebook vb. yazılımlara ne yaptığımızı, ne düşündüğümüzü, ne yediğimizi , nereye gittiğimizi, neye kızıp neyi sevdiğimizi  yazmamız, kendimizi işitsel ve 
görsel yazılımlarla “gerçeğe” daha yakın ifade etmemiz, bilgiye/insana/yaşamlara en kısa sürede ulaşmamız ,  sanki senaryo yeteneği zayıf bir yazarın kahramanı yapıyor herbirimizi.  
Web sitelerini düşündüğümüzde de buna tüzel kişileri de eklemek de olası...
   

Artık, yaşadığımız dünyada kendimizi gerçekten kahraman olarak görebilmemiz için (ya da 
arkadaşlarımızın bizim gerçekten yaşadığımızı bilmesi için) Web 2.0’da yerimizi almamız 
gerekiyor.  En azından eğilim bu yönde... Bu durumda da sanal dünyadaki kayıtlarımız, beş 
on yıl sonra ne kadar değiştiğimizi gösterecek  en güzel kanıtlardan olacaklar...  Belki de 
daha sonra bu kayıtlar belli senaryo yazılımlarıyla çeşitli aşamalardan geçirilerek bir yapıt 
haline getirilecekler ve sonunda da bizim  “hikayemiz” , hikayelerimiz ortaya çıkacak. Bu 
hikayeler aynı “sayısal öykü” anlatma tekniklerinde olduğu gibi bilişim teknolojiklerinin 
bize sunduğu tüm işitsel, görsel, “dokunsal”, “tadsal”, “kokusal” formatları kullanacaklar. 
Kuşkusuz dileğim, hikayelerimizdeki değişim ve dönüşümlerin   bir sabah uyandığında 
kendini hamamböceği olarak bulan Gregor Samsa’nın başına geldiği gibi değil de öpülünce 
Prens’e dönüşen kurbağanınki gibi olması...

Türkiye Bilişim Derneği’nin 22-25 Eylül 2010’da Ankara Rixos Otelde düzenlediği 27. Ulusal 
Bilişim Kurultayında ana tema sosyal dönüşümdü. Kurultay’da Web 2.0 ile birlikte ortaya 
çıkan sosyal dönüşüm ,  gazetecilikten, sendikacılığa, sanattan, siyasete, eğitimden  spora 
kadar kadar pek çok alanda yetkin konuklarla ele alındı...  Biz de Dergimizin ekim sayısında  
27. Ulusal Bilişim Kurultayı’nı mercek altına aldık ve sizler için oturumları izledik, çeşitli 
konuklara sorular sorduk, etkinliklere katıldık... Ayrıca bir bölümünü önümüzdeki aylarda 
yayımlayacağımız çeşitli röportajlar yaptık... Umarız yepyeni bir katılımcı kitlesiyle son 
derece başarılı geçen Kurulay’ı elektronik sayfalara taşıyabilmişizdir...
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