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Düşüncelerimi zorlayan bir konuyu tartışmak istiyo-
rum bu ay sizlerle. Konu şu, teknolojik bir gelişmeyi ön-
görmek tabii ki onu gerçekleştirmek için yeterli değil, ör-
neğin insanlığın aya gideceğini öngörebilirsiniz ama bıra-
kın sizin bu işi başarmaya gücünüzün yetmesini, ülkeni-
zin bile yetmeyebilir. 

Benim merak ettiğim bu değil. Bir örnek vererek açıklamak 
istiyorum Türkiye Bilişim Derneği’nin ilk bilimsel kurultayı olan 
Bilişim’76 nın bildiriler kitabında benim açımdan çok önem ver-
diğim bir bildiri var; bildirinin konusu bilgisayar ağları, ama o za-
manki terminoloji gereği adı Bilgisayar Şebekeleri şeklinde ifa-
de edilmiş. Tübitak MAM da çalışan bilişimci arkadaşımız Meh-
met Ünsoy tarafından yazılmış bir bildiri bu. Arkadaşımız o ta-
rihte daha bilgisayar ağları kavramı gündemimize düşmeden bir 
olayı öngörüyor o da bilgisayarların tek başlarına olamayacağını 
ve bir süre sonra mutlaka bilgi paylaşımı amacı ile bir ağ(şebeke) 
ile bağlanacaklarını.
Gerçektende önce yerel ağlar sonra geniş alan ağları 
daha sonra da bulut mimari dediğimiz yapı ile neredeyse 
yeryüzündeki bütün bilgisayarlar büyük bir ağın ucu, ağın 
bilgi sağlayıcısı ya da ağın yöneticisi durumuna geliyor-
lar artık. Bir ağa bağlı olmayan bir bilgisayarın bilgisayar 
olup olmadığı tartışılır hale geliyor günümüzde. 
İşte benim merak ettiğim soru bu durum ile ilgi-
li. Biz bin dokuz yüz yetmiş altı yılında ağların ortaya 
çıkacağını öngörmüş olmamıza rağmen bu konuda bir 
ağ yazılımı üreterek piyasayı yönlendirmeyi düşünen 
bazı arkadaşlarımız, ya olmamış ya da olanlar bu işi 
gerçekleştirememişler.
Diğer taraftan, ilk kişisel bilgisayarlar çıktığı zaman bu 
bilgisayarlar üzerinde  yaygın olarak kullanılan işletim 
sisteminin adı CPM di. Microsoft henüz ortada yoktu 
ama bu işletim sisteminin üreticisi ile anlaşamayan IBM 
yetkilileri yeni bir işletim sistemini kendilerine sunacak 
birilerini aramaya başlayınca yolları Microsoft ile kesişti 
ve önce DOS sonra da MS DOS olarak bildiğimiz ürünler 
ortaya çıktı.
Bu ürünler ortaya çıktığında biz hiç de azımsanmayacak 

Öngörü ve  başar ı  üzerine
Dünyanın en iyi tüketicilerinden birisi olmaya devam ediyoruz. Unutmayalım bizim Devrim otomobilini ürettiğimiz 
yılla Hyundai’nin binek araç üretme tarihleri birbirine çok yakın.

bir zamandır Bilgisayar Mühendisliği  konusunda eğitim 
veriyorduk. Çok ciddi projelerle de uğraşıyorduk, örneğin 
Türkçe Derleyici yazmak gibi çalışmalar sürdürülüyordu 
üniversitelerimizde.
Fakat ne uluslararası piyasada satılabilir nitelikte bir 
ağ yönetim yazılımı, ne bir veri tabanı yönetim sistemi 
ne de bir işletim sistemi yazmayı başaramadık.Sadece 
yazılımdan söz ediyorum, oysa büyük bilgisayarlara 
karşı ilk kişisel bilgisayarlar üretildiğinde biz hem ele-
ktronikte hem de bilgisayar mühendisliğinde epey bir yol 
almıştık.Entegre devre üreticileri zaten bağımsız her fir-
maya satış yapar konumdaydılar bu nedenle de sonrada 
üretim çok hızlı bir biçimde Amerika’dan Tayvan’a kaydı.
Bütün bu olguları sıraladıktan sonra ortada kültürel bir 
durum olup olmadığını sorgulamak gerekiyor. Hazerfan 
Çelebi insanın uçabileceğine inanıyordu belki de uçmaya 
yönelik en ciddi çalışmaları da yaptı ama çok önemli iki 
dezavantaja sahipti. Çevresindekilerin büyük çoğunluğu 
insanın uçamayacağına inanıyordu. Devleti yönetenler 
ise insanların bu tip işlere kafa yorarak başarılı olur-
larsa ileride kendilerini padişahtan üstün görebilecek-
lerine o zaman da padişahın otoritesinin sarsılacağına 
inanıyorlardı.

Dolayısıyla herkesten beklenen şey ‘eski köye yeni adet 
getirmemesi’ oldu. Bu bizim genlerimize mi işledi, diye 
düşünüyorum. Bilgisayarları çok kısa bir süre sonra bir 
ağ ile birbirine bağlanacağını düşünen arkadaşlarımız 
bu yazılımı yapacaklarına, yapmaya kalksalar çevreler-
inden hiçbir destek göremeyeceklerine inandılar. Yapar 
gibi gözükmek tüm işlerde yapmanın önüne geçti.

Sonunda ne mi oldu diyeceksiniz. Dünyanın en iyi tüketi-
cilerinden birisi olmaya devam ediyoruz. Unutmayalım 
bizim Devrim otomobilini ürettiğimiz yılla Hyundai’nin 
binek araç üretme tarihleri birbirine çok yakın. Ama 
birisi dünya devi bir Kore şirketi olmayı başarırken biz 
ise ‘bizden bir şey olamayacağına’ karar verdik o yıl. 
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