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BİMY ve Atasözlerimiz
BİMY için söyleyeceklerimi artık bu etkinlik için aksakallı 
(yaşlı) sayılabileceğimi düşünerek atasözleri ile anlatmaya 
çalıştım. Amacım akılda kalacak bir şeyleri bu etkinliği bizden 
sonra da yıllarca sürdürecek olan yeni kuşaklara aktarmak.

B İMY’ye iki açıdan bakmak istedim. Biri bu etkinliği düzenleyenlerin dikkat etmesi 
gereken noktalar açısından diğeri ise bu etkinliğin alıcısı konumundaki bilgi işlem 
merkezi yöneticileri, çalışanları ve özel sektörden gelen izleyiciler açısından.
Seminere katılan yedi yüz kişinin birçoğunun seminerleri izlemediklerini gözledim. 

Atalarımız onlar için şöyle demişler. “Bir bilirsen bile yine de bir bileni dinle. Belki onun 
bildiği bir senin bildiğin arasında yoktur” ya da bir başka atasözümüzde şöyle:
“Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.” Öğreneceğimiz çok küçük şeylerin bile yeri 
geldiğinde bize neler sağlayacağını artık anlatmamıza gerek yok sanıyorum.
Bu arkadaşlarımız işin sosyal tarafını çok daha öne çıkarmış olabilirler, hatta bazılarından 
“Ben zaten kafa dinlemeye gidiyorum abi” gibi açıklamalar duymuyor değilim ama işin bu 
yanının çok fazla ön plana çıkartıldığı zaman ne gibi sonuçlar doğuracağını yine atalarımızdan 
dinleyelim diyorlar ki; “Ana gezer kız gezer bu çeyizi kim düzer”. 

Unutmamamız gereken şey çok önemli bir sorumluluğu üzerimizde taşıyor olmamızdır  o 
da gelişen dünya da ülkemizde zengin ve onurlu bir biçimde yaşamanın yükünün hepimizin 
omuzlarında olduğudur.
Doğallıkla tüm eleştirileri izleyicilere yapmak haksızlık olur bence içerik olarak belirli bir 
ilgi düzeyini yakalayamamamızın arkasında belki de gerçekten ilgi çekmeyi başaran bir 
içerik yaratmayı başaramamış olmamız yatıyor olabilir. Bu konu ile ilgili olarak atalarımız 
diyorlar ki; “Sepette balın varsa Bağdat’tan  arı gelir”. Arılar Bağdat’tan gelip bizim sepetin 
yanına uğramadan kendilerini kırlara atıyorlarsa o zaman balın tadındaki eksikliğin ne 
olduğunu düşünmemizde yarar var.
Yakın çevremde belirli konularda çok uzman olduklarını bildiğim bazı arkadaşlarımın 
sanırım, “O bizden konuşturmasak da önemsemez, onun yerine tanımadık insanları 
konuşturalım” gibi bir görüşten midir bilmem ama sanırım içeriği hazırlayan arkadaşlarımız 
atalarımızın belirttiği gibi “Evdeki buzağı öküz olmaz” diye düşünerek onları içeriğe 
katmamayı yeğlemişler. Ama o zaman bu arkadaşlarımız “Yere düşmekle cevher sakıt 
olmaz kadr ü kıymetten” diyen atalarımızın kendilerini avutmak için bu sözleri söylemiş 
olduğunu düşünebilirler ama bizim yarattığımız değerleri parlatmak gibi de bir görevimiz 
olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

Bazı uygulama eksikliklerin atalarımızın önerisi üzerine “O  kadar hata kadı kızında da olur’ 
sözü çerçevesinde değerlendirmek istiyorum ama onları hep kadı kızı mı yapıyor yoksa nasıl 
olsa hatayı sonunda kadı kızına yıkarlar bize bir eleştiri getiren olmaz mı diye düşünüyoruz 
onu tam anlayamadığım için yorum yapmıyorum.
Unutmamak gerekir atalarımız “Doğru söyleyenin tepesi delik olur’ demişler. Ama yinede 
“Doğru söyleyen dokuz köyden kovulacağı için’ onuncu köyün beklide ilk dokuzdan daha iyi 
olma olasılığının oldukça yüksek olacağıdır.
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