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Değerli Okurlar

Eylül geldi, tatil bitiyor, okullar açılıyor. Dinlenme hallerimiz yavaş yavaş yerini proje meşguliyetlerine bırakıyor. Gezmeyi, 
eğlenmeyi, şezlogda yatmayı, kıpırtısızca çevremizi izlemeyi  seviyoruz. Ama bunlar zaten yeni bir şeyler üretmenin veya 
varolanı sürdürmenin de tatlı güdüleyicileri... Sakinleşelim ki kafamızın içinde aynı anda on iş yapmaktan arap saçına dönmüş 
düşüncelerimiz, tasarılarımız, heyecanlarımız kuruyan bir sünger gibi beynimizin içinde genişleyerek eski yerlerine dönsün. 

Eylül sayımızın dosya konusu mobil işletim sistemleri. Kişisel bilgisayarla cep telefonlarının yakınlaşarak gereksinimlere göre  
tablet pc’den, PDA ve akıllı telefonlara kadar çeşitlenmesi sonucunda cihazları yöneten işletim sistemlerinin önemi iyice ortaya çıktı. 
Bugünlerde sanki  1980’lerdeki DOS/WINDOWS geçişini yaşıyoruz. Nokia’dan Symbian ve Maemo; Google’dan Android; Apple’dan 
iOS (Mac OS); BlackBerry’den RIM; Microsoft’dan Windows Mobile; Linux Vakfı’dan MeeGo, LiMo ve daha birçok irili ufaklı mobil 
işletim sistemi tüketicilerin podyumunda kendilerini sergileyip kıyasıya birbirleriyle yarışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Nokia, pazar 
lideri olduğu halde Symbian işletim sisteminde yelkenleri suya indirdi ve 2016 yılına kadar Symbian’ı rölantide sürdüreceğini açıkladı. 
Görünen Google  Android, Apple IOS ve MicrosoftWindows Mobile arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacağı... Hız, işlev, tasarım, uyum, 
fiyat, reklam gibi değişkenler bu rekabette öne çıkanları belirleyecekler... Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ve değerli teknoloji yazarımız Melih Bayram Dede de dosya konumuz için bizle görüşlerini paylaştı.   

Asıl gelmek istediğim konu, yaşanan bu kıyasıya rekabette bizim sahaya sürecek oyuncumuzun olup olmadığı? Yoksa biz oynanan maçı 
aynı Ganalılar, Kolombiyalılar, Lüksemburglular veya Sri Lankalılar gibi tribünden mi izliyoruz? “Pardon”, bizim bir Pardus’umuz yok 
muydu? TÜBİTAK BİLGEM Pardus Proje Yöneticisi Erkan Tekman’a dosya konumuz çerçevesinde bu soruyu sorduk... “Mobil dünyayı 
görmezden gelmiyoruz, ama büyük planlarımız da yok” diyen Tekman öte yandan “Tekliflere de açığız,” diyor.  Almanya ve Çin’in kendi 
işletim sistemlerini ürettiklerini biliyoruz. Pardus’un kaç devlet kuruluşunda çalıştığı sorusu dilimizin ucunda “Çayda çıra” oynarken, 
geleceği planlayan kurumlarımızın ve kuruluşların bu konuda depar atma zamanlarının gelip gelmediğini düşümelerinin sırası 
sanırım... Malum gecikmelerle de olsa uçak çıktı uçak yaptık (Kayseri Uçak Fabrikası-1925), araba çıktı, araba yaptık (Devrim), cep 
telefonu çıktı cep telefonu yaptık (Aselsan), işletim sistemi çıktı işletim sistemi yaptık (Pardus). Yaptık da bir türlü ticarileştiremedik...   

Arzu Kılıç’ın Atılım Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. F. Ülkü Selçuk’la gerçekleştirdiği saldırgan milliyetçilik, ırkçılık ve etnik merkeziyetçilik 
gibi nefret söylemleri hakkındaki söyleşisinin ilginizi çekeceğini düşünüyorum.  Selçuk, tüm insanların yaşama hakkı olmasına rağmen 
bu evrensel kuralın, sıklıkla ihlal edilmesinin nedenleri üstünde dururken  üretilen zenginliklerin hakça paylaşılmamasından doğan 
gerilimi bize hümanist  bir dille anlatıyor.  

Türkiye Bilişim Derneği’nin en önemli amaçlarından biri de bilişim terimlerine Türkçe karşılık üretmek. Kuşkusuz Onursal Başkanımız 
Aydın Köksal’la TBD’nin bu konuda çok önemli bir yol kat ettiği bir gerçek.  Ancak, teknoloji değişiyor, gereksinimler değişiyor, dün 
“A” dediğimiz bugün “B” oluyor, bildiğimiz bilmediğimize, bilmediğimiz bildiğimize dönüşüp duruyor. Nasıl bizler doğup ölüyorsak 
kavramlar ve terimler de dilcinin, tarihçinin, edebiyatçının, bilimadamının yapıtlarındaki sayfalara veya medya dosyalarının kodlarının 
arasına sıkışıp kalıyor ya da yeniler, eskileri kavraya kavraya dönüşerek yeni anlamlarla algılarımızı kavrayışlarımızı tazeliyor. Telepati 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Merih Işın yazısında, “Dil Bayramı”ndan yola çıkarak sapla samanın, çöple salkımın sık sık karıştığı 
dil alanındaki “bilişim”, “iletişim” ve “haberleşme” kavramları arasıdaki anlam farklılıklarına ve kesişimlere değiniyor; aslında bu 
alandaki gittikçe büyüyen karmaşaya... Bu hamur daha çok su yutacak gibi... Herkese iyi okumalar diliyorum. 
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