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Taş, Kâğıt, Makas
Çocuk oyunu olarak bilinir. En az iki kişi aynı anda elleri ile taş, makas ve kâğıdı simgeleyen 
işaretler yaparlar bu oyunda. El, yumruk şeklinde ise “taş”, açık ise “kâğıt”, işaret ve orta 
parmak açık diğer parmaklar kapalı konumda ise “makas” anlamına gelir. Makas kâğıdı 
keser, kâğıt taşı sarar, taş makası kırar. Kazanan bu yöntemle belirlenir. Ortada taş, makas ve 
kâğıt olmadan oynanabilen bir oyun. Kâğıtsız ortam için bilişim sistemlerini hızla uygulamaya 
aldığımızda, kâğıdı bulamadığımız zaman da oynayabileceğimiz bir oyun… 

Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi 
Başkanlığı tarafından e-Yazışma altyapısına ilişkin 
hazırlıkların tamamlandığını, kurumlar arasında 
belge paylaşımı için gereken uygulamanın 
hazırlandığını TBD KamuBİB Çalışma Grubu üyesi 
kamu bilgi işlem merkezi yöneticilerine yapılan 
aylık bilgilendirme toplantısı ile bir kez daha 
görüp, kâğıtsız ortama bir adım daha yaklaşmış 
olduk.

Kâğıtsız bir yaşamı gerçekten istiyor muyuz? 

Kâğıt tüketiminin azalması, hatta bitmesi ile 
elde edilebilecek tasarrufun kaynağı bilişim 
sistemleri olacağı için, bu çabamız ile bilişimsizlik 
maliyetinden kurtulmuş ve çevreci kimlik 
kazanmış olacağız.

Kâğıdın olmadığı, kitapların basılmadığı, 
gazetelerin yayımlanmadığı bir dünya olabilir mi?

Günümüzden altmış yıl önce, henüz bilgisayarlar 
yaygınlaşmamışken, bilişim toplumu kavramının 
konuşulmadığı günlerde, 1951’de ilk defa 
yayımlanan Ray Bradbury’nin ünlü Fahrenheit 451 
adlı bilim kurgu romanında baskıcı bir gelecek 
toplumu anlatılmaktadır. 

Aynı zamanda distopya olarak da 
sınıflandırılabilen bu eserde, kitapların 
itfayeciler tarafından yakıldığı, insanların 
sadece televizyonda beyin yıkayıcı şovlar 
izlediği ve kitap bulundurup düşünen 
insanların yok edildiği bir gelecek 
anlatılmaktadır. Kitap adını, kâğıdın 451 
Fahrenhayt’ta tutuşması gerçeğinden 
almaktadır. 

Kitap, ünlü Fransız sinemacı, François 
Truffaut tarafından da sinemaya uyarlanmıştır 
(1966). Bu film Türkiye’de “Değişen Dünyanın 
İnsanları” adıyla gösterime girmişti.

Altmış yıl önce kâğıdın, kitapların olmadığı 
bir dünyayı kurgulayanların bu amaç için, 
eserlerinde kitapları yakarak yok etmek 
yolunu öngördüklerini görüyoruz.

Bugün, kâğıtsız ortam ütopyamızın alevini 
bilişim sistemleri mi yakmakta acaba?

Kitapların yerini alacak tablet bilgisayarlar 
arasında yetişecek çocuklarımız “Taş, Makas, 
Kâğıt” oyununu anımsayabilecekler mi? Yoksa, 
“Taş, Makas, Tablet” olarak mı oynayacaklar?
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