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Yenilikçi ve eşsiz ürünleri geliştiren 

Steve Jobs öldü UNIX ve C’nin 
yaratıcısı 
Dennis Ritchie 
hayatını 
kaybetti

Teknoloji dünyasının en 
bilinen ismi  Jobs’u, 
5 Ekim 2011’de hayata 
veda etti.

Bilgisayar bilimine olan katkılarıyla son 
derece saygın bir bilim adamı olan Ritchie, C 
programlama dilinin ve UNIX işletim sisteminin 
yaratıcılarından. Uzun süredir sağlık durumu 
kötü giden ve 71 yaşında hayata veda eden 
Ritchie, “UNIX, temelde basit bir işletim 
sistemidir, ama bu basitliği anlamak için bir 
dahi olmanız gerekir” sözüyle biliniyor. 

Meslektaşı Kenneth Thompson ile birlikte 
1968’de çalışmaya başladıkları 
Bell Laboratories (günümüzde 
Alcatel-Lucent haline geldi) 
firmasında UNIX işletim 
sisteminin ve C programlama 
dilinin ilk temel taşlarını koydu. 
Ritchie ve Brian Kernighan 
tarafından 1978’de yayınlanan ve 
tüm dünyaya bu yeni dili öğreten 
“The C Programming Language” 
kitabı bugün hâlâ C dilinin kutsal 
kitabı olarak görülüyor. 

Yaşamı boyunca gerek kişisel, 
gerekse ekip arkadaşlarıyla 
birlikte yaptığı çalışmalar 
sayesinde birçok ödül almış bir 
uzman olan Ritchie,  1983’te 

Ken Thompson ile birlikte Generic İşletim 
Sistemleri Teorisi ve özellikle UNIX işletim 
sistemini yaşama geçirmelerinden dolayı 
Turing Ödülü’nü aldılar.  27 Nisan 1999’da 
Ritchie ve Thompson bilgisayar donanımlarında 
ve yazılımlarında büyük gelişmeler sağlatan, 
ABD’nin bilgi çağına öncülük etmesini sağlayan 
UNIX işletim sistemine ve C programlama diline 
yardımlarından dolayı beraber Bill Clinton’dan 
1998 Ulusal Teknoloji Madalyası’nı aldılar. 

Bilgisayar sanayisi önderlerinden, 
teknolojin asi çocuğu, Apple’ın kurucu 
ortağı, yenilikçi ve eşsiz ürünleri geliştiren 

Steven Paul Jobs, 5 Ekim 2011’de 56 yaşında 
hayata gözlerini yumdu. 
Dünya Jobs’un ölüm haberini Apple’ın, “Steve 
Jobs’un aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle 
bildiriyoruz. Steve’in zekâsı, tutkusu ve 
enerjisi, hayatımızı zenginleştiren ve geliştiren 
sayısız buluşun kaynağı oldu. Dünya, Steve 
sayesinde ölçülemez derecede daha iyi bir yer” 
açıklamasıyla öğrendi. 
Apple Computer’in kurucu ortağı, hastalığına 
kadar yönetim kurulu başkanı (CEO) ve genel 
müdürü olan Jobs, bilgisayar çağında yeni 
bir devrim yarattı. Jobs, kısa sayılabilecek 
hayatında dünyanın en büyük teknoloji şirketini 
kurmakla kalmadı, son on yıl içerisinde hem 
Apple’ı hem de tüketici elektroniği trendlerini 
köklü bir biçimde değiştirdi. Apple’ın teknoloji 
dünyasında çığır açan iPod, iPone, iPad ve MAC 
bilgisayarlarının altında hep Jobs’ın imzası vardı. 
24 Şubat 1955’te doğan Jobs,  1970’lerin 
sonunda, diğer kurucu ortak Steve Wozniak’la 
birlikte, ticari başarı sağlayan ilk kişisel 
bilgisayarlardan birini yarattı. 1980’lerin başında, 
fare (mouse) ile kullanılan Grafik Kullanıcı 
Arayüzü’nün (Graphical User Interface-GUI) 
ticari potansiyelini fark edenler arasında yer 
aldı. 1985’te yüksek öğrenim ve iş dünyası 
için bilgisayar platformu üretmeyi hedefleyen 
NeXT bilgisayar şirketini kurdu. 1997’de Apple 
Computer’ın NeXT’i satın almasıyla Jobs Apple’a 
geri döndü. Fortune dergisi 2007’de Jobs’u En 
Güçlü İşadamı olarak gösterdi.
Lucasfilm şirketinin bilgisayar grafiği bölümü 
olan Pixar Animasyon Stüdyoları’nı 1986’da satın 
alan, 2006’da şirketin Walt Disney tarafından 
satın alınmasıyla en büyük gerçek kişi hissedarı 
ve yönetim kurulu üyesi olan Jobs, bilgisayar ve 
eğlence endüstrisinin önde gelen isimlerinden 
biri oldu.
İş dünyasındaki geçmişi, alışılmışın dışındaki 
bireysel girişimciliği ile tanınan Jobs, estetiğin 
toplumsal ilgi odağı oluşturmadaki rolünü iyi 
bilerek tasarımın önemini vurguladı, işlevsel ve 
zarif olan ürünler geliştirdi.
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