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Taşınır ı ,  t aşınmazı
Mobil işletim sistemleri diğer 
işlerim sistemlerine göre daha fazla 
rekabetin hüküm sürdüğü bir alan. 
Böyle bir rekabetin doğmasının ilk 
nedeni nedir bilmiyorum ama reka-
beti kızıştıran olayın Apple’ın ilk 
telefonunu tanıttığı gün olduğunu 
düşünüyorum. Steve Jobs iki 
parmağını telefonun üzerinde 
çapraz bir biçimde hareket et-
tiriyor ve ekran istediğiniz oranda 
büyüyor ama ilgilendiğiniz nokta ile 
ilişkiniz kopmuyordu. Apple yeni 
taşınır işletim sistemi ile kendi-
sine daha önce yapılan tehditlere 
pabuç bırakmayacağını tüm dünya 
televizyonlarından ilan ediyordu.
Bu durum yeni bir savaşım aracının 
sektörümüze girdiğinin ilanıydı 
aynı zamanda mobil araçlar artık 
sadece donanımlarıyla ya da uygu-
lama yazılımları ile değil işletim 
sistemleri ile de rekabetçi olmak 
zorundaydılar

Artık telefon ya da tabletinizin işletim sistemi de satın almada bir faktör oluyordu. Oysa 
taşınabilir ya da masa üstü bilgisayarlar için böyle bir etmen söz konusu değildi tartışılan 
en fazla sürüm farkları olabiliyordu.
Bu gerçeklik sonucunda ortaya çıkan durum hızla piyasaya yansıdı ve Android işletim 
sistemi Windows Mobile, Symbian ve BlackBerry OS’a karşı pazar payını arttırırken 
sadece Iphone OS kendi pazar payını elinde tutmayı başarabilmişti.

“  ”
Belirlememizden anlaşıldığı gibi taşınabilir dünyasındaki önemli etmenlerden birisi de 
işletim sistemiydi ve satıcılar, alıcılara “Bakın benim işletim sistemim ötekilerden daha 
iyi” deme yarışına giriyorlardı.
Burada kendimize sormamız gereken soru şu olmalıdır: Bu rekabet faktörü de ortaya 
çıkarken gösterdiğimiz seyirci olma özelliğimizi kararlı bir biçimde sürdürmeye devam 
edip etmeyeceğimizdir.
Ben işe başladığım yıllarda “Türkler işletim sistemi yazamazlar” biçiminde özetlenecek 
genel bir kabul vardı. Çok ciddi girişimler 
olmasına rağmen “cep telefonu da 
yapamazlar” kanısı da yerleşti oysa Aselsan’ın 
girişimi en az Devrim otomobili kadar ciddi bir 
girişimdi.
Bu kanı Pardus’un ortaya çıkması ile tam 
yıkılacak gibi iken şu anda içimizdeki 
olumsuz sesin yani “Bizden bir şey olmaz abi” 
görüşünün tekrar baskın olmaya başladığını 
gözlüyorum. 
Oysa ülkemiz talep düzeyi oldukça yüksek bir ülkedir. Neden bu günlerde çok sıkı bir 
biçimde tartıştığımız yerli tablet üretimi konusunu sadece bir donanım üretimi olarak ele 
alalım. Bilişim endüstrisinin temel birleşeninin yazılım olduğunu ve yerli tablet bilgisayar 
üretimini önemli bir bölümünün işletim sistemi olduğunu düşünürsek belki de ‘Bizden 
bir şey olmaz abi’ görüşünü yıkmak için fırsat ayağımıza gelmiş olabilir.
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