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Eskiler çok önemli bir şeyi, başka bir nedenden dolayı yapamadıkları zaman 
bu durum ortaya çıktığında mahcubiyetlerini açıklamak için “hayat gailesi 
işte” derlerdi. Gündelik işler yapmaları gereken çok önemli bir şeyin önüne 
geçtiğinin biraz mahcup, biraz sıkılgan bir açıklamasıydı bu.

Bu ay yazımı yazmak için bilgisayarın karşısına oturduğumda birden daha 
önce yazmam gerektiği halde yazmamış olduğum bir yazı aklıma geldi. Türk 
Dil Kurumu Başkanı Sayın  Prof.Dr. Şükrü Halûk Akalın yaklaşık üç ay önce 
görevinden ayrılmış ama ben bu konuda, birlikte geçmişte yaptığımız, eğer 
görevde olsaydı gelecekte yapacağımız işler konusunda yazmam gerekenleri 
günlük hay, huy içerisinde erteleye, erteleye bu güne kadar gelmiştim.

Geç Kalmış Bir Yazı Nezih KULEYIN
nezih@semor.com.tr

B ilmeyenler için belirtmek istiyorum 
Sayın Akalın gerçekten renkli bir 
kişilikti. Ama ben onun bu yanını değil 
bizimle yani bilişim sektörü ile ilgili 

olan yanını sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer 
bizimle birlikte yaptıklarını paylaşmazsak o 
zaman gerçekten bulunduğumuz topluluk 
adına büyük bir bilgi kaybı olacağına 
inanıyorum.

Sayın Şükrü Halûk Akalın Türk Dil Kurumu 
Başkanı olduktan sonra bu kurumda ortaya 
çıkan en önemli gelişme bence Türk Dil 
Kurumu’nun edebiyatçılar ve dilbilimciler 
dışında diğer bilimsel dallarla meydana gelen 
çok yönlü kesişmesidir. Tüm diğer dallar 
ile Türk Dil Kurumu’nun yolları kesişirken 
geçmişten de dil ile çok güçlü bağları olan 
bilişim teknik bilimi ile uğraşanlarla da 
yollar kesişmişti ve biz o kesişen yolda 
karşılaşmıştık.

Türkiye Bilişim Derneği’nin çalışma 
gruplarından birisi olan Türk Cumhuriyetleri 
Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu üyeleri, 
çalışmalarını yürütürken Türk Cumhuriyetleri 
arasında bilişim alanında ortak proje 
yürütmede en büyük engelin ortak dil sorunu 
olduğunu daha ilk çalışmalarında fark etti. 
Aynı tarihlerde Sayın Akalın’da bunu fark ettiği 
için Türk Dil Kurumu’nu çalışma grubumuzun 
temel taşlarından birisi yapma konusunda 
büyük bir çaba gösterdi. Akalın’la birlikte 
Türk Dil Kurumu salonları uluslararası 
toplantılarımıza açıldı. Yurt dışında yapılan 
tüm toplantıların içeriklerinin hazırlanmasına, 
toplantılara diğer ülkelerden katılacaklara 
yapılan davetlere kadar pek çok konuyla 
yakından ilgilendi. 

Ayrıca Akalın’ın başkanlığı döneminde 
hazırlanan ‘Bilgisayar Terimleri Karşılıklar 
Kılavuzu” belki de ülkemizde yapılan bizim 
sektörümüze en yakın çalışmadır.

Başta Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan 
olmak üzere bir çok ülkede düzenlediğimiz 
Türk Cumhuriyetleri Bilişim İşbirliği 
Forumlarının hepsine de programı ne 
kadar sıkışık olursa olsun gelmiş ve gerek 
yaptığı geniş bakış açılı sunular gerek de 
bir çalışma gurubu üyesi olarak verdiği 
katkılarla forumların daha başarılı geçmesini 
sağlamıştır.  

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın olumlu bakış 
açısının en önemli temsilcilerinden biridir. 
Azerbaycan’da yaptığımız toplantının sonunda 
Türkiye Bilişim Derneği Kurucu Başkanı 
Aydın Köksal’a bilişim terimlerinin gelişimine 
katkısından dolayı TDK adına onur plaketi 
vermiş, yeni oluşacak terimler konusunda en 
geniş katılım ile konu üzerinde uzman olan 
herkesin görüşüne başvurmuştur. 

Akalın, Kazakistan’dan dönerken bana şöyle 
demişti: “Aydın Bey ilk kez “bilgisayar” 
dediğinde ona karşı çıkanlar “yok ya istersen 
Leyla Sayar diyelim” demişlerdi, ama bugün 
herkes bilgisayar diyor”. 

Ona göre doğru yapılan bir şeyin önünde 
durmak olanaksızdı ve o da hep doğru şeyler 
yapmaya çalıştı.  Onlarca olumlu çalışmaya 
şimdilik son noktayı hazırlattığı Yazım 
Kılavuzu’yla koydu.  Sayın Akalın’ın dile verdiği 
hizmetlerin devam edeceğini düşünüyorum... 
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