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Merhaba
Bu ayki sizlerle, 17-19 Kasım tarihleri arasında Kazakistan’ın Başkenti  Astana’da düzenlenen “IX.Türk Cumhuriyetleri Bilişim ve Ortak Terimler Alanında İş Birliği Forumu”nda 
edindiğim ilginç izlenimleri paylaşmak istiyorum.

Kazakistan kara iklimine sahip bir ülke ve gece ve gündüz sıcaklık farklılıkları çok yüksek. Biz gittiğimizde ciddi bir soğuk vardı ve zaman zaman kar yağıyordu. Astana’da, 
sonbaharda  sıcaklıklar    -11°C’ye kadar  düşebiliyormuş. Kentin kış aylarındaki sıcaklığıysa -40°C’lere varabiliyormuş.  Astana, “başkent” anlamına geliyor ve kentte nereye 
baksanız devasa yapılar ve inşaatlar görüyorsunuz. Büyük bir düzlüğe kurulmuş, çok şeritli otoyolları olan Astana’da soğuk nedeniyle ortalarda dolaşan pek insan yok. Dolaşanların 
çoğu da kürklü (kaliteli bir kürk şapkanın fiyatı 250-500 dolar arasında)... Hemen baştan söyleyeyim, kımız 3/10, at eti 6/10 ve votka 9/10 puan aldı benden. Lahana, pırasa ve 
büyükbaş hayvanların etleri de gerçekten çok lezzetliydi... 

TBD Türk Cumhuriyetleri Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu’nun Türk Dil Kurumu’yla dokuzuncusunu düzenlediği foruma ev sahipliğini Kazakistan Dil Kurumu yaptı. TÜRKSAT 
ve TİKA’nın desteklediği Forum’a Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve  Azerbaycan’dan çok sayıda dil bilimci ve bilişimci katıldı. Ayrıca Yakutistan, Tataristan ve Rusya’dan da 
dilbilimciler foruma bildiri gönderdiler. 

1917’deki Ekim devriminin  başarıya ulaşması ve ülke sınırları içinde bulunan halkların birbirleriyle anlaşabilmesi için Rusça’nın resmi dil yapılması, Sovyetler Birliği içindeki yerel 
dillerin ve kültürlerin gerilemesine en azından yerinde saymasına yol açmış. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasıyla dili, dini, milliyeti Slavlara uzak olan topluluklarda başlayan 
kültürel bağımsızlık talepleri dil bilincine koşut olarak artmış... Kazaklar,  Rusça’nın etkisinden kurtulmak için bilinçli bir şekilde çalışıyorlar. Bunun için harcıyacakları petrol, 
doğalgaz gibi yeraltı kaynakları bol.  Cumhuriyet’imizin ilk yıllarındaki idealist ve çalışkan bürokratlara benzettiğim Kazak Dil Kurumu başkanı Prof. Dr. Şerubay Kurmanbayuli’nin 
Rusça sunuş yapan bir firma görevlisine Kazakça’yı kullanmamasından dolayı çıkışması, Azerbaycan’lı ve Kazak bilimadamlarının sık sık kendi dillerinde konuşulmasının 
önemini vurgulaması  bir an için bana 1930’ların Dil Devrimi yıllarındaki milli coşkuyu anımsattı. Kazaklar ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nden gelen konukların hepsinde de 
Türkiye’ye her açıdan büyük bir hayranlık var.  Atatürk onlar için de bir efsane önder. Türk Dil Kurumu tarafından dilin arılaştırılması ve bilim-sanat terimlerine karşılık 
bulunması; son kırk yılda Prof.Dr. Aydın Köksal’ın ürettiği bilişim sözcüklerinin Türk halkı tarafından benimsenmesi ve  Türkiye Bilişim Derneği’nin çalışmaları dillerine 
sahip çıkma ve bilişim devrimini yakalama  yolunda onlara büyük cesaret veriyor.  Azerbaycan dışında diğer Türk Cumhuriyet’lerinin kullandıkları Kiril alfabesi, şimdilik 
bütünleşmemizin önündeki en büyük engel. Ama siyaseten uygun bir zamanda  bu ülkelerin de bir bir Latin alfabesine geçecekleri izlenimini edindim. Yeni tanıştığınız 
bir Özbekle % 60 oranında anlaşabilmek, birkaç ay içinde Kazak lehçesini sökebilmek, bir Azerbaycanlı ile sözcük kayıpsız konuşubilmek, bir Kırgızistanlının 
gözlerinde bize değin muhabetti görmek  bana her Türk’ün Orta Asya’ya milli “hac” yolculuğu yapması gerektiğini düşündürdü. Bu biraz da babanızın, dedenizin 
hiç görmediğiniz köyüne/şehrine gitmek gibi bişey... Ayrıca Türk devleti olarak Orta Asya’da fena çalışmadığımızı da gördüm. Girişimcilerimize de yine on 
puan veriyorum... Kazak basınının ilgi gösterdiği Forum’la ilgili ayrıntıları ilerideki sayfalarımızda bulabilirsiniz... 

Bu sayımızda İzmir’de düzenlenen 2.Bilişim Hukuku Kurultay’ını da geniş bir biçimde ele aldık. TBD İzmir şubesinin, İzfaş’ın ve Hukuk 
Çalışma Grubu’nun yoğun çabasıyla ortaya çıkan bu organizasyon, etkinlikler alanında daha şimdiden yeni bir kulvar açtı... 

Dergimizi bilgisayarınızda okuyabileceğiniz gibi, iPhone’nunuzda veya 
iPad’inizde de  okuyabileceğinizi anımsatarak 2012’nin barış içinde, 
sağlıkla ve neşeyle geçmesini diliyorum...
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