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Kısaltmalar 
ve Gelecek Öngörüleri
“Hayatımı Doksan Dakika Uzatabilir misiniz?” adlı öykümde, teknolojik sorunlardan 
hasta olan bir masanın dramını anlatmaya çalıştım (Lacivert Kadife Ceket, Phoenix 
Yayınları, 2011). Öykünün kahramanı bir börekçi masası. Masa, tepesine oturan insanların 
dertlerinden, televizyon haberlerinden, elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik 
dalgalardan ve kısaltmalardan dolayı çok rahatsız. Kısaltmalardan kasıt, RTÜK, BT, IT 
, AEO, DdoS, LOL, IPV6, QM, “Mrb”, “Slm” gibi karşımıza günlük yaşamda veya bilişim 
gibi teknoloji yoğun alanlarda  çıkan, isim katarlarını paketleyerek dört beş harfe indiren, 
anlamsız sözcükler... Öykünün ilerleyen bölümlerinde Masa’nın çektiği rahatsızlık bir süre 
sonra ayak uzama hastalığına dönüşüyor ve sonra zavallı Masa, tuhaf gıcırtılar çıkardığı 
krizler geçirmeğe başlıyor. Tabii “hırslı” insanlar Masa’nın krizini hastalığa değil de onun 
kutsiyetine bağlıyorlar ve Masa kendi dramına doğru ilerliyor... 

Uygarlık geliştikçe üretilen bilgi, her dönem bilgi taşıyıcılarının kapasitesini zorlamış. 
Üretilen bilginin izine/gövdesine sözcük dersek, hafıza, kil tablet, papirüs, kağıt (son 
dönemde sabit diskler de dahil) sözcükleri taşımakta bir süre sonra yetersiz kalmışlar. 
Yinelemeden kaçınmak, çevrimiçi dünyada daha çabuk yazı yazmak  ve yeni üretilen bir 
kavramı çabucak ifade etmek için de kısaltmalar her zaman imdadımıza koşmuş.  Ancak 
George Orwell “1984” adlı romanında kısaltmaları Büyük Birader’in insanları daha iyi 
yönetmek için uydurduğu “Yenikonuş” dilinin içine yerleştirmemiş mi? Yenikonuş dilinde 
resmi ideoloji dışındaki düşünce biçimlerini çağrıştıran sözcükler bulunmaz. Pek çok 
sözcük ikincil ve üçüncül anlamlarından arındırılmıştır. “Barış” ve “özgürlük” gibi sözcükler 
kullanılmayarak düşünce suçu işlemenin önüne geçileceği varsayılır. Yenikonuş’un önemli 
özelliklerinden biri de içinde bol bol kısaltma kullanılması. Böylece sözcük ve kavramların 
kısaltmaların içine hapsedilerek zihinden uzaklaştırılması hedeflenmiş...

 

Internette aradığımızda aynı kısaltma pek çok disiplinde farklı 
anlamlarda kullanılmış.  Örneğin IP ile ilgili 159 adet farklı anlama 
gelen kısaltma var. Umarım kısaltma-yoğun yaşayacağımız 
gelecek yıllarda elektrik kesildiğinde hangi kısaltmanın ne 
anlama geldiğini  anımsamaya çalışmakla uğraşmaz,  bir gün 
Büyük Unutuş’u (BU) yaşamaz ve “BU neydi” diye sormayız... 

Fantezi bir yana, dop dolu bir sayıyla karşınıza geliyoruz.“Bilişim Kısaadları Sözlüğü”nü 
yayımlayan Başar Titiz’le yaptığımız söyleşi nedeniyle yazıma kısaltma konusuyla girdim 
ama bu ayki dosya konumuz, Antalya’da 28-Mart 1 Nisan tarihleri arasında TBD’nin 
düzenlediği BIMY (işte size bir kısaltma daha, Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri) seminerinde 
de konuşulan “Gelecek Öngörüleri”. Biz konuyu sadece Türkiye ve 2023 çerçevesinde 
değil, 2045, 2050, 2100 hatta MS 100000’e değin almaya çalıştık. İlgiyle okuyacağınız 
yazılarda Prof.Dr. Kerem Alkin’in, Jim O’Neill’in (BRIC “kısaltmasını” yani Brezilya, Rusya, 
Hindistan ve Çin’i aynı ekonomik sınıflamaya alan ekonomist), fütürist Mike Walsh’ın, 
Dmitry Itskov’un (Rus yatırımcı) ve NewScientist dergisinin tahminlerini bulabilirsiniz. 
Bunun dışında BİMY’deki birbirinden ilginç oturumlarla ilgili ayrıntıları da  sayfalarımızda 
okuyabilirsiniz... (1 Nisan’da biten BIMY seminerine sayfalarımızda yer verebilmek için 
çıkışımız dört gün gecikti.)    

Ayrıca bu sayımızda TBMM’nin açılışının 92. yılı nededeniyle Şafak Pavey’le yaşamını ve 
bilişim dünyasıyla ilişkisini, Kırgız Milli Komitesi’nden Aida İşenalieva’yla bugünkü Kırgız 
dilini, dilin yabancı terimler karşısındaki konumunu, “Yetenek Sizsiniz” programında 
birinci olan Max adlı köpeğin eğitmeni Ali Yeşilırmak’la da hayvan eğitimini konuştuk. 
Bilgisayarın 50 yıllık Türkiye serüvenini de Akdoğan Özkan yazdı... 
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