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TBD Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal:
Ş i m d i  i k i n c i  4 0  y ı l  i ç i n  y e n i  b i r 
s ö y l e m  g e r e k !
1971’de “Bilişim Teknikbilimi’ni Türkiye’nin kalkınması için bir araç olarak kullanacağız!” diyerek yolan çıkan, 16 yıl 
2 aylık bir süreye yayılan 8 dönemde toplam 9,5 yıl TBD’ye başkanlık yapan Köksal, artık bu söylemin yetmeyeceğine, 
yeryüzünün en az beşte dördünün Türklerden üstüne düşen insanlık görevini yapmasını beklediğine inanıyor. 
Aslıhan Bozkurt

Türkiye’de bilişim sektörünün öncüsü, 
“Bilgisayarın isim babası” ve bilişimle 
ilgili birçok sözcüğü Türkçe’ye kazandıran 
dilbilimci, Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 
kurucularında ve Onursal Başkan Prof. Dr. 
Aydın Köksal ile 40. yılını dolduran TBD ve 
bilişim sektörünün durumunu konuştuk.
Bilişimin ekonomik ve toplumsal kalkınmada 
en etkin bir araç olarak kullanılabileceği 
inancıyla çıktığı yolda hiç durmadan 
yürüyen Köksal, 40 yıldır “çağdaş bir bilişim 
toplumu”na dönüşüm için çaba gösterdi, 
gösteriyor. TBD’nin ortaya çıkış nedenini, 
“Türk toplumunun ulusal sorunlarını çözme 
istenci; işbirliği ve dayanışma duygusuyla 
gerçekleştirdiği imece geleneği; geleceğini 
karartan en olumsuz koşullardan bile sağ 
çıkma yeteneği ve yaşama tutunma gücü”ne 
bağlayan Köksal, süreci “uzun soluklu koşu” 
ve “bayrak yarışı” olarak değerlendiriyor.
“Bilişim Teknikbilimi’ni Türkiye’nin 
kalkınması için bir araç olarak kullanacağız!” 
diyerek yola çıkan Köksal, TBD’nin ikinci 
kırk yılı için bu söylemin artık yetmeyeceğini 
vurgulayarak şunları söyledi:

“Şimdi, ikinci 40 yılın sonunda, 21 yüzyılın 
ortasına rastlayan 2051’de bizi yeryüzünde, 
üretimimiz ekonomimizle, dilimiz ekinimiz 
insanlığımızla, barışseverliğimizle uygarlık 
bayrağını taşıyacak en güçlü merkez 
ülkelerden biri yapacak söylemi dile 
getirmek, bunun olmazsa olmaz koşullarını 
bulup çıkarmak yaraşır! ”

http://www.bilisimdergisi.org/s131

http://www.bilisimdergisi.org/s131


Dos y a:  TBD,  4 0.  y ı l ındaDos y a:  TBD,  4 0.  y ı l ında2011 NİSAN26 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 27

-Türkiye Bilişim Derneği’ni kurma 
düşüncesi neden ve nasıl ortaya çıktı?

-Hemen şunu belirteyim: Türkiye 
Bilişim Derneği’ni (TBD) kurma 
düşüncesinin ve eyleminin kırkıncı 
yıldönümünü kutlamak benim için 
büyük bir mutluluk. Geçmişinde 
birçok kez tarihe yön vermiş bir 
ulusun adını taşıyan bir meslek 
örgütü için 40 yıl kısa bir süre olabilir, 
ama o örgütü kuran ve bugüne değin 
yaşatan ölümlüler için bu, neredeyse 
bir kişinin meslek yaşamıyla 
özdeşleşen çok uzun bir süre!
Derneğimizin 40. yıldönümünün, 
bilişim mesleğinin gelişmesi 
doğrultusunda katkılarını 
esirgemeyen tüm TBD üyelerine 
ve üyemiz olsun olmasın tüm 
meslektaşlarıma kutlu olmasını 
diliyorum. Aramızdan ayrılmış 
olanların da anıları önünde saygıyla 
eğiliyorum.
Böyle bir derneğin ortaya çıkış 
nedenini, benimle ilgili bireysel bir 
düşünceye bağlamaktan çok, bunun 
Türk toplumunun ulusal sorunlarını 
çözme istencine, işbirliği ve dayanışma 
duygusu ile gerçekleştirdiği imece 
geleneğine, geleceğini karartan en 
olumsuz koşullardan bile sağ çıkma 
yeteneğine, yaşama tutunma gücüne 
bağlama eğilimindeyim.
Öncülük yaptığım bu 
girişimde meslektaşlarımın desteğini 
sağlayamasaydım, kimse arkamdan gelme-
seydi, bu uzun soluklu koşu, bu bayrak yarışı 
sürmeseydi, beni düşlerimin ardında sürük-
leyen çıkışım daha başladığı yerde biterdi. 
Öyle olmadı. 
Türk toplumunun özellikleri, saydığım 
nitelikleri olmasaydı, 20. yüzyılın başlarında 
dibe vuran birkaç yüzyıllık çöküntünün 
ardından, sömürgeciliğin, emperyalizmin 
yeryüzünün neredeyse tümünü yılgınlığa 
uğrattığı bir çağda, en güçlü devletlere 
kafa tutarak inanılmaz ölçüde olumsuz 
koşullardan sağ çıkıp bağımsızlığımızı 

yeniden kazandıktan hemen sonra, yol 
gösterici olarak, akla bilime yaslanıp sanki 
deri değiştirerek, çağın en saygın uluslarından 
biri konumuna yükselebilir miydik?
Atatürk önderliğinde Cumhuriyet döneminde 
yaşanan Türk aydınlanması ve ona bağlı 
Türk kalkınması kuşku yok ki yeryüzündeki 
en başarılı örnekti. Ancak, Avrupa’da, 16. 
yüzyılda başlayıp gelişen “Yenidendoğuş”un 
(Fransızca sözcükle Rönesans’ın) dinsel 
inanç ve uygulamaları “Yeniden Biçimleyiş”in 
(Reform) üzerinden 300-400 yıl, 18. yüzyılda 
yaşanan “Endüstri Devrimi”nin üzerindense 
200-250 yıl geçmişti. Cumhuriyetle birlikte 
atılan temeller ne denli sağlam olursa olsun, 

ilkel bir tarım toplumundan ileri bir endüstri 
ve hizmet toplumuna dönüşüm, aradaki 
çağ farkını kapatıp çağdaş uygarlığın 
değerlerini ve gönencini kısa sürede 
yakalamak pek olası gözükmüyordu. Üstelik 
karşıdevrim süreci içinde, kazanımlarımızı 
koruyabilmek bile iyice güçleşmişti.
Böyle bir ortamda, bir elektronik 
mühendisi olarak, iletişimde bir devrim 
olan “yarıiletkenler”le (tranzistorun 
endüstride kullanılmasıyla) karşılaşınca, 
öte yandan bilgi işlemde bir devrim 
olan bilgisayar gücünden yararlanma 
olanağıyla karşılaşınca, yaklaşmakta 
olan yeni bir teknikbilimsel devrimin, 
“Bilişim Devrimi”nin ayrımına erken 
vardım. Bilişim Devrimi’ni iyi kullanarak, 
planlı ve hızlı çalışıp uygulamada bizi 
başarıya götürecek ilkeleri doğru seçip 
bunlara sıkıca sarılarak, Türkiye’nin, tüm 
kesimlerde verim yükselişi sağlamakla 
endüstriyel gelişmesini olağanüstü 
hızlandırıp doğrudan “Bilişim Çağı”na 
sıçrayabileceğini düşledim.
Yaklaşmakta olan “Bilişim Devrimi”ni 
erken sahiplenmekle Türkiye, endüstriyel 
üretimini geliştirip yoksulluğun belini 
kırarak, birkaç yüzyıl sürmüş gecikmeden 
doğan uçurumu birkaç on yılda kapatabilirdi; 
ileri ülkeleri yakalayabilirdi. Bunu, 
Cumhuriyet’le amaçlanan temel ilkelere, 
devrimlere yaslanıp “bilişim teknikbilimini 
doğru kullanarak” yapabilirdi. Öte yandan, 
onları yakalayabilmek demek, başarıya 
susamış, çalışkan, genç nüfuslu bu ulusun 

değerlerine inanan benim gibi genç bir 
mühendis için, kısa zamanda onları sollayıp 
geçebilmemiz demekti.
Verimli bir endüstriyel üretim ve hizmet 
ortamında yaşayacak köy kökenli çoğunluğun 
kentlileşmesi, yoksulluktan kurtulması 
da, kuşkusuz, toplumun bilgisizliğini, 
yoksulluğunu kullanarak insanları kendi 
çıkarları doğrultusunda daha uzun bir 
süre sömürmeye yeltenen demagogların 
besledikleri karşıdevrim dalgasını 
durdurabilecek en güvenilir bir araçtı. 
Bilim, teknikbilim, mühendislik, bireylere 
çalışmalarında katma değer, kazanç, sonuçta 

gönenç sağladığı için, toplumun ileri bir 
topluma dönüşmesini engelleyen gelenekler 
vb. gibi eski alışkanlıklar karşısında, 
toplumun yaşam biçimini belirleyen etmenler 
arasında önemli bir yer tutuyor olmalıydı.
Öte yandan, bir ulusun gelişmesinde devlet 
örgütünün yanı sıra bireylerin ve onları 
bir araya getiren derneklerin, sivil toplum 
kuruluşlarının bir toplumun gelişmesindeki 
önemini, gücünü, kalkınmış ülkelerin 
geçmişte yaşanmış deneyimlerinden 
öğrenmiştim: Eğitim demek okul, üniversite 
demekti; okul, üniversite ise nitelikli, bilgili, 
yurtsever, sevecen öğretmen demekti; birey 
demekti!.. Devlet demek bakanlıklar, genel 
müdürlükler, kurumlar, yasalar demekti; 
bunlar da yine yetişkin, bilgili, yurtsever, 
namuslu devlet adamları demekti! Sonuç 
olarak bireyler demekti!
Böylece TBD’yi neden kurduğumu, bu yolda 
emek vermeyi hangi düşüncelerle göze 
aldığımı sanırım açıklamış oldum. 
TBD’yi nasıl kurduğuma gelince, sanırım 
bunu bir söyleşimizde anlatmıştım: 
İstiyordum ki, bu iş için daha kıdemli 
meslektaşlarımız ön ayak olsunlar. Ancak 
kimse bir girişimde bulunmadı; göz açıp 
kapayıncaya dek aradan beş yıl geçti; 12 Mart 
1971 darbesi geldi çattı. Güçlü ve kalabalık 
bir çalışma takımını bir araya getirmeyi 
başardığım Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem 
Merkezi’nin başında yıllardır geceyi gündüze 
katarak çalışıyorduk. Darbeden bir hafta 
sonra, ülkemizde birtakım köklü sarsıntılar 
olacağının ayrımına vardım. Hacettepe’de 
üstüne titrenen Türkçe öğretim 12 Mart 
1971 günü Senato’da yıldırım hızıyla alınan 
bir kararla İngilizceye dönüştürüldü. Emin 
Özdemir’in başkanlığındaki Türkçe Bölümü, 
böyle bir bölüme gerek kalmadığından 
kapatıldı, çok değerli kişilerden oluşan otuz 
kişiyi aşkın öğretim kadrosunun görevine 
son verildi. “Özgürlüklerin üzerine şal 
örtüleceği”ni Başbakanlığa getirilen Nihat 
Erim’in kendisi açıkladı. Türkiye, büyük bir 
kavram kargaşasına gömülüyordu. 
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Sağ-sol bile birbirine karışmıştı. “HÜ’nün 
40. Yıl Armağanı” olarak 2007’de yayınlanan 
Hacettepe Yılları başlıklı yapıtımda o günlere 
de değindim. Biz ki Türkiye’yi gelişkin bir 
“bilişim toplumu”na dönüştürmek için altyapı 
hazırlama amacıyla 1966’dan beri geceyi 
gündüze katarak çalışıyorduk, şimdi bütün bu 
düşlerimizden vaz mı geçecektik? 
Sonuç olarak bugün bilişim toplumuna 
dönüşüm doğrultusunda tarihsel bir belge 
olan TBD Tüzüğü’nü bir gecede yazıp 22 
Nisan 1971 günü, 12 Mart darbesinden 41 
gün sonra, derneklerin çoğu kapatılırken, 
sekiz imzayla Ankara Valiliği’ne verdik. Sonra 
Ankara’daki bütün bilgi işlem merkezlerini 
dolaşarak, herkesin katılmasını önerdik. 
Derneğimiz benimsendi. Başta HÜ, ODTÜ, 
DSİ, Karayolları, Sümerbank, TPAO, SSK 
vb. kamu kuruluşlarında çalışan değerli 
meslektaşların çoğu atılımı destekledi. 1971 
sonunda Türkiye’nin bilgi işlem alanında 
çalışan toplam insangücü 78 merkezde 
toplam 394 kişiydi!

- Sizinle TBD’nin 37. yılını doldurması ve 
25. kez düzenlenen Ulusal Bilişim Kongresi 
öncesi yaptığımız söyleşide, bilişim devrimi 
konusunda “Keşke devletimiz de geleceğimizle 
daha çok ilgilenseydi ya da ilgilense” 
demiştiniz. Aradan geçen üç yılda sizce devlet 
geleceğimizle, bilişim sektörüyle ilgilendi 
mi? Bu çerçevede hangi adımlar atıldı? Hâlâ 
öncelikle neler yapılması gerekiyor?

-Günümüzde bilişim kesimi birçok oyuncunun 
birbirleriyle çelişen çıkarlarının söz konusu 
olduğu, benimsenmesi gereken çok yalın 
ilkelerin yanı sıra, çok karmaşık iç içe birçok 
soruna ivedi çözümler bulmamız gereken, 
çok hızlı gelişen, çok devingen bir kesimdir. 
Üç yıl önce “Keşke devletimiz de geleceğimizle 
daha çok ilgilenseydi” demem “devletimiz 
hiçbir şey yapmadı ya da yapmıyor” anlamında 
anlaşılmamalıdır. 
Örneğin Ar-Ge Yasası’nın olumlu bir gelişme 
olduğunu belirtmiştim. TÜBİTAK TEYDEB’in 
teknoparklarda sürdürülen araştırma 
geliştirme projelerine verdiği destek, bilişim 

kesiminde üstün nitelikli yazılım ürünlerinin 
üretilmesine önemli bir katkı sağlamıştır.
Ama sıra bu desteklerle gerçekleştirilen 
üstün nitelikli yazılım ürünlerinin kamusal 
alanda kullanılmasına gelince güçlüklerle 
karşılaşılıyor. Kamu ihalelerinde ortaya çıkan 
sorunlar hâlâ sürüyor:
1. Kamu alımlarında ulusal yazılım 
ürünlerinin de yabancı ürünlerle birlikte 
rekabet edebilme koşullarının yaratılması 
gerekir. Kamu alımlarında ulusal yazılım 
ürünlerinin rekabet edebilmesi için Kamu 
İhale Kurumu’nun (KİK) ihalelerde yerli 
firmalar için benimsediği yüzde 15 fiyat 
avantajı yalnızca yerli firmalar değil, özellikle 
yerli ürünler için tanımlanmalıdır.
2. Öte yandan, yazılım alımları KİK’in genel 
koşullarına uymuyor. Yazılım ihalelerinin 
koşullarının ayrıca tanımlanması gerekiyor.     
Kimi kamu kuruluşlarımız, yazılım 
sistemlerini edinirlerken 
kendi gerçek gereksinmelerini 
tanımlayan şartnameler 
hazırlamada güçlük çekiyorlar. 
Kamudaki yazılım alımları 
kimi zaman yetersiz ya da 
yanlış şartname koşullarının 
baskısı altında, yetersiz 
süreler, yetersiz kaynaklar 
tanımlanarak yapılıyor. Zaten 
yeryüzü ölçeğinde başarısız 
örneklerin yüzde elliyi geçtiği 
bilişim sistemleri için yazılım 
geliştirme projeleri ülkemizde 
de birçok yerde başarısızlığa 
sürüklenebiliyor.
Öte yandan, biz bu sorunlara 
çözüm bulunacağını umarken, 
ulusal üretim gücümüzün 
gelişmesi için kamu ihalelerinde 
yabancı ürünlerle birlikte 
ulusal yazılım ürünlerinin de 
rekabet edebilme koşullarının 
yaratılmasını, ihale konusu 
işlerin gerçekçi şartnamelerle 
daha iyi tanımlanmasını ve 
ihalelerin saydam olmasını 
özlerken, bırakın saydamlığı ya 

da eşit rekabet koşullarını, kamu ihaleleri 
yavaş yavaş azalarak, zihinlerde “Kamu ihale 
sistemi neredeyse tümüyle ortadan kalkmaya 
mı yüz tuttu?” sorusu belirmeye başladı. 
Şimdilerde kamunun yazılım işleri, bu iş için 
yetkilendirilen bir kamu kuruluşunun tek 
elden dağıtımına bırakılıyor gibi bir izlenim 
ediniyoruz.
Bu nedenle bir süre sonra ortaya çıkabilecek 
bir sürü başarısız uygulamayla Türkiye’nin 
büyük para ve zaman yitirmesinden 
korkarım. Bundan da kötüsü, bugün yüksek 
bir teknik düzeye erişmiş bulunan yazılım 
üretim gücümüzün önemli bir darbe yemesi 
olasılığıdır. Bu olasılığın gerçekleşmesi, 
umutlarımızı besleyen Türkiye’nin parlak 
geleceğini tarihe gömmek demektir.
Oysa, dün olduğu gibi bugün de, yazılım 
üretim kesimimizin, bütün üretim ve hizmet 
kesimlerimizi bugüne değin sürüklediği 

gibi, gelecekte de daha büyük bir güçle 
sürükleyecek bir kalkınma motoru olduğuna 
inanıyorum.
Örneğin Çin’de, Brezilya’da, İsrail’de ve 
yazılımda büyük gelişmeler gösteren 
birçok ülkede, yazılım üretim kesiminin 
gelişmesinde en önemli katkıyı devletin 
verdiği görülmektedir. 
Geleceklerini güvence altına almak isteyen 
bütün devletler, izledikleri Ar-Ge politikaları 
ve verdikleri desteklerin (teşviklerin) yanı 
sıra, ulusal yazılım kesimlerinin büyümesini, 
özellikle kamu kesiminde uyguladıkları satın 
alma politikalarıyla da desteklemektedirler. 
Yıllardır dile getirdiğimiz bu gerçek, TÜBİTAK 
BİLGEM’in Aralık 2010’da yayınladığı 
“Türkiye’de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik 
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Düzeyi, Firmaların ve Sektörün Gelişimi” 
başlıklı iki ciltlik araştırma raporunda da altı 
çizilerek vurgulanmıştır.
Yukarıda andığım gelişen ülkelerin yanı sıra, 
ABD ve Almanya gibi yazılımda en ileri, en 
güçlü ülkelerin de kamu ihalelerinde ulusal 
ürünlerine işin başından beri gösterdikleri 
ilgiyi ve onlara sundukları yurt içinde rekabet 
şansını, büyüme ve gelişmesini sürdürmek 
istiyorsa, Türkiye de, kendi yüksek nitelikli 
ulusal ürünlerine göstermek ve yurt içinde 
rekabet şansını onlara sunmak zorundadır.

-TBD’nin 4 dönem Yönetim Kurulu   Başkanlığı’nı 
yaptınız. Başkanlığınız döneminde “Keşke 
yapsaydım / yapmasaydım” ya da “İyi ki 
yapmışım / yapmamışım”diyebileceğiniz 
neler var? Bu vesileyle nasıl bir mesaj vermek 
istersiniz?

- TBD’nin 22 Nisan 1971’de kuruluşundan 
başlayarak 12 Nisan 1975’e değin başlangıçta 
4 yıl süreyle 4 dönem başkanlık yaptığım 
doğrudur. Ayrıca, bu 4 yıllık dönemi izleyen 
6,5 yılda seçilen 5 değerli meslektaşımın 
ardından -Güney Gönenç (3 ay), Necdet Bulut 
(9,5 ay), Kaya Kılan (3 yıl 7 ay), Ümit Karakaş 
(1 yıl 5 ay), Erdoğan Yücel (8 ay)- TBD’nin 
7. başkanı olarak da 25 Aralık 1981’den 15 
Haziran 1987’ye değin 5,5 yıl süreyle 4 dönem 
de gelişme döneminde görev yaptım. Böylece 
16 yıl 2 aylık bir süreye yayılmış olarak, 31 
yaşımdan 47 yaşıma değin, 8 dönemde toplam 
9,5 yıl başkanlık yaptım. 
Bilişim dünyamızın altyapısının temelleri 
kolay atılmadı. Bu uzun süre içinde meslek 
bilincinin ve dayanışma duygusunun 
yaratılması, bilişim alanında ilk süreli 
yayınların ve kitapların yayınlanması, Bilişim 
Dergisi’nin, yalnızca üyelerimize değil, 
başta devletimizi yönetenler arasından 
seçilmiş kişiler ve kitaplıklar olmak üzere 
yaklaşık 3.000 adrese ve Avrupa ve Kuzey 
Amerika’daki temsilciliklerimize ücretsiz 
olarak gönderilmesi, geniş kapsamı 
ve özenli tasarımıyla iz bırakan Bilişim 
1983 Yıllığı’nın (ya da 1983 Almanak’ının) 
yayınlanması, Ulusal Bilişim Kurultayları’nın 
başlatılıp düzenli aralıklarla sürdürülmesi, 

Bildiriler Kitapları’nın yayınlanması, bugün 
kullandığımız Türkçe Bilişim Terimleri’nin 
yaratılıp Türkçe genel dilimizin yaşam 
çevrimine yerleşmesi; Bakanlıklar, 
Başbakanlık, Milli Prodüktivite Merkezi 
(MPM), Devlet Planlama Teşkilatı ile işbirliği 
ve eşgüdüm çalışmalarının başlatılması, 
DPT çatısı altında toplanan sekiz kişilik 
bir “Elektronik Bilgi İşlem Sürekli Özel 
İhtisas Komisyonu” eliyle, 12 yıl süreyle 
üniversitelerimiz de içeride, bütün kamu 
kesimimizin çağdaş bilgi işlem donanım ve 
yazılım sistemleriyle donatılmasında, ulusal 
gelişme doğrultusunda ilkeli bir stratejik 
destek birimi olarak gönüllü hizmet üretilmesi, 
böylece bu kurumlar ile işbirliği çizgisinde 
planlama ve strateji geliştirme hizmetlerinin 
başlatılması; kamu iktisadi teşebbüslerinde 
(KİT’ler) verimliliği yükseltmeyi amaçlayan 
KİT’leri Yeniden Düzenleme Reform 
Projesi’nin hazırlanmasına etkin katkılar; 
orta öğretimde ve yüksek öğretimde bilgi 
işlem, bilgisayar programlama, bilgisayar 
mühendisliği öğretim programlarının 
başlatılması; uluslararası firmalarımızla ve 
1971’de TBD’nin arkasından kurulan TÜSİAD 
aracılığıyla sanayi kesimiyle Türkiye’nin 
kalkınmasına katkı verecek bir doğrultuda 
işbirliği çabalarının başlatılması; ülkemizdeki 
bilgi işlem uygulamalarının niteliğinin 
yükseltilmesi, bilgi işlem merkezlerinde 
çalışanların görev tanımlarının ve sistem 
belgeleme yöntemlerinin standartlaştırılması, 
işbaşı eğitim kurslarıyla çalışanların teknik 
bilgi düzeylerinin yükseltilmesi gibi önemli 
konular başta olmak üzere, bilişimcilerin 
özlük hakları, sendikal örgütlenme, işbırakım 
(grev) gibi haklarıyla ilgili -örneğin SİSAG 
grevi gibi- çabalar da içeride, etkin biçimde 
uğraşmadığımız konu kalmadı; ele alıp da 
kalıcı çözüm bulma doğrultusunda katkımızı 
esirgediğimiz sorun bırakmadık.
Bütün bu çabalar tek bir amaca yönelmişti: 
TBD’nin kuruluşundan üç yıl önce, 1968’de 
kendim ve meslek çevrem için erişilmesi 
güç gözükse de, geri kalmışlıktan kurtulup 
ileri sanayi ülkelerini yakalamanın tek yolu 
olan düşsel bir sıçramayı gerçekleştirmek... 
Türk toplumunu bir bilişim toplumuna 

dönüştürmek... Bunun için gerekli altyapıları 
ve araçları hazırlamak... Cumhuriyet 
evrimlerinden aldığımız özgüvenle bu 
amacı Türkiye’nin gündemine getirebilmek 
üzere ortaya attığım söylem şuydu: “Bilişim 
Teknikbilimi’ni Türkiye’nin kalkınması için 
bir araç olarak kullanacağız!”
Kırk yılda, mesleğimizle ilgili düşlerimin 
hepsinin gerçekleştiğini gördüm! 
Bunun “keşke”si kaldı mı?
 
Ama bu 40 yılda Türkiye daha iyi yönetilmiş 
olsaydı, Cumhuriyet’le birlikte bugün de 
yürürlükte olan anayasa ve yasalarla sözde 
benimsenmiş ve güvence altına alınmış 
temel ilkelerden uygulamada sapmış 
olmasaydı, bugün çok daha iyi bir yerde 
olabilirdi. Bu başka bir konudur. 
Üç yıl önce buna benzer bir sorunuza, 
“Kişisel düzeyde soruyorsanız, 
benimsediğimiz ilkeler ve uyguladığımız 
yöntemler konusunda yazmaya -daha çok 
kitap yazmaya- keşke daha çok zaman 
ayırabilseydim” diye yanıt vermişim. O 
zaman kırk yıl sonrasının görüş çevrenine 
göre yeni amacımızı, 21. yüzyılın ortası için 
yeni söylemimizi bizi izleyen gençler çoktan 
ortaya koymuş olabilirlerdi. 
Roma’dan kalma Latin atasözüdür: Verba 
volan, script menan!.. Söz uçar yazı kalır!.. 
Son dönemde çevrimiçi ortamda yayınlanan 
Bilişim Dergisi’nin kâğıt ortamında da 
sürdürülmesini ya da “Dijital Türkiye” yerine 
“Sayısal Türkiye” gibi Türkçe deyimleri 
tartışma konusu yapmazdık.

Şimdi bulunduğumuz yerden bakarak, TBD’nin 
ikinci kırk yılı için “Bilişim Teknikbilimi’ni 
Türkiye’nin kalkınması için bir araç olarak 
kullanacağız!” söylemi bize artık yetmiyor... 
Hiç kuşku yok ki zaten bunu sürdüreceğiz; 
kırk yıllık ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz.
Besbelli ki “Türk toplumunu yakın bir gelecekte 
“Bilişim Toplumu”na dönüştüreceğiz.
Ama şimdi, ikinci 40 yılın sonunda, 21 yüzyılın 
ortasına rastlayan 2051’de bizi yeryüzünde, 
üretimimiz ekonomimizle, dilimiz ekinimiz 
insanlığımızla, barışseverliğimizle uygarlık 
bayrağını taşıyacak en güçlü merkez 

ülkelerden biri yapacak söylemi dile 
getirmek, bunun olmazsa olmaz koşullarını 
bulup çıkarmak yaraşır!
Bakmayın siz Mösyö Sarkozy’ye ya da 
Madam Merkel’in bizi aşağılayan sözlerine... 
Onlar telaş içindeler. Çünkü kaç yüzyıl 
sürmüş bir uygarlığın gerileme dönemini 
yaşıyorlar. Ayak sesleri çoktan duyulan yeni 
bir Avrasya Uygarlığı ise doğum sancıları 
çekiyor. Bilişimiyle, endüstrisiyle, sanatı, 
dili ekiniyle, insanlığı, barışseverliğiyle 
Türkiye bu yükselen uygarlığın en orta 
yerinde.
Yeryüzünün en az beşte dördü de, biz 
Türklerden üstümüze düşen insanlık 
görevini yapmamızı bekliyor! 

http://www.bilisimdergisi.org/s131
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