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Felsefe, strateji, 2011 ve ötesi
Dil’i önemseyen ve onu araştırma konusu yapan Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olan Alman filozof Heidegger’e (1889-1976) 
göre “dil, varlığın evi”dir. Yani insanın evi konuştuğudur. Pek çok yazar ve ozan da yazdıkları dilin anayurtları olduğunu dile getirmişlerdir.
Günümüzün dünyasındaysa dil yalnızca en yalın iletişim aracı diye nitelendirilebilir. Heidegger’den yola çıkarak, dili yayan ve dili yeniden üreten 
İnternet ve sosyal medyanın, varlığın yeni evsahibi olduğu ileri sürülebilir... Ev metaforunu günümüz için yeniden düzenlersek “dil” evimizin artık 
üç katlı olduğunu söyleyebiliriz: Birinci kat, içerik, yani dilin kendisi; ikinci kat, bilgisayar ve mobil cihazlar; üçüncü kat, İnternet ve sosyal medya... 
Böylece birinci katta üretilen dil içeriği, ikinci kat aracılığıyla üçüncü kata ulaşarak, her katta teknolojinin ve yazılımın kendine özgü değiştirici 
etkiyle etkileşe etkileşe/değişe değişe  bütün dünyaya dağılır. 

Biçim mi önemlidir, içerik mi? Genellikle biçimin içerik için var olduğunu düşünürüz.  Ancak bilişim teknolojilerini biçim, bu teknolojilerin 
taşıdığı bilgi ve enformasyonu da içerik olarak kabul ettik mi biçimin içerik için olduğu konusunda pek çok kuşkuya kapılabiliriz. Bir kere, neden 
elimizdeki bilgiyi/enformasyonu/düşünceyi  aynı anda hem web sitesine, hem bir bloga, hem  Facebook’a hem twitter’a koyup hem e-posta 
yoluyla başkalarına gönderelim? Bilişim ve iletişim şirketlerinin borsa değerleri neden bu kadar yükseliyor? Neden artık teknoloji, İnternet ve 
sosyal medyanın kendisi de diğer içerik konuları gibi çok konuşuluyor? Bu sorular artırılabilir. Öte yandan sunulan yeni iletişim biçimleri hepimizi 
anlamlı ya da anlamsız, içerik üretmeğe ve bunu paylaşmağa zorluyor. Bunu modayla, öykünmeyle, elimizden birşeyler kaçırmama duygusuyla 
yapıyor olabiliriz. Ancak davranışlarımızı kapitalin, teknolojiye yaptığı yatırımın bir türevi diye de yorumlayabiliriz.         

 Bilişim teknolojileri ve İnternet/sosyal medya söz konusu olduğunda, aynı biçim ve içerikte olduğu gibi amaçla araç da birbirine karışabiliyor. 
Çünkü sosyal medyada olmak hem araç, hem amaç... Yazacak bişeyimiz yoksa bile canlılık verilerimizi sosyal medyaya girmek bazen bize bir amaç 
sağlayabiliyor. Örneğin, nasıl nefes aldığımızı, nasıl su içtiğimizi, nasıl öldüğümüzü de sanal arkadaşlarımıza ballandıra ballandıra anlatabiliyoruz. 
Burada intiharı sırasındaki ölme sürecini yazan yazar Beşir Fuat’ı da anmak gerek. Fuat, şimdi yaşıyor olsaydı, izlenimlerini büyük olasılıkla  
sosyal medya aracılığıyla aktaracaktı.

Sözün kısası, bilişim teknolojileri, geçtiğimiz yüzyılın felsefi anlayışlarını ciddi bir biçimde sarsıyor. İyi veya kötü, hudutsuz, sınırsız yeni bir toplum 
düzeni ortaya çıkıyor. Ticaret, değerler, ahlak, sanat, iş yapma, idare  ve düşünme biçimleri  yeni kullanıcıların sosyal medyaya girme oranlarında 
değişiyor... 

TBD Bilişim Dergisi olarak, bu sayımızda 2010 yılıyla ilgili değerlendirmelerden, 2011 ve ötesine yönelik beklentilerden bir dosya oluşturduk. 
Büyük bilişim firmalarının yöneticilerine, STK’başkanlarına, BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer’den Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a işin felsefesine 
girmeden çeşitli sorular sorduk... Ancak Rönesans’ı ateşleyen 15. yüzyıl Gutenberg dönemine; Sanayi Devrimi’ni tetikleyen 18. yüzyıl “buhar gücü 
dönemine” benzetilen günümüzdeki bu büyük değişimin  herkes farkında. Bu yüzden de bilişim sektörü paydaşlarının, ülkemizi G10 potasına 
sokacak bir atılım için ayrıntılarını dosya sayfalarında okuyacağınız stratejiye değin çeşitli istekleri var. Ülke hedefleri için bu istekleri ciddiye 
almamız gerekiyor... Öte yandan TBD Bilişim Dergisi olarak biz de yaşadığımız değişimi çeşitli açılardan ele alıp sizlere değişik görüşler sunmayı 
sürdüreceğiz...
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