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Ülkemizde ne kadar çok sorun yaşanıyor 
değil mi? Adaletsizlik, hırsızlık, şiddet, 
fakirlik,  terör... Bu sorunlara ne kadar 
çözüm bulunmaya çalışılsa da etkili 
sonuçlara varıldığı söylenemez. Herkes 
farklı düşünüyor, herkes kendi istediği 
olsun istiyor. Ne var ki, çoğu zaman her şey 
istediğimiz gibi gitmiyor. Düşündüm de kendi 
kendi kendime, bütün bu kötülükler, sorunlar 
bir çırpıda silinse herkes kendi ülkesini 
yaratsa, o ülkede mutlu mesut yaşasa ne 
iyi olurdu. Bu yüzden ben de kendime hiç 
yıkılmayacak bir ülke yarattım.

En basitinden başlayayım ülkemi anlatmaya: 
çevre. Hayalimdeki ülkede yerlere ve denizlere 
çöp kutusu muamelesi yapılmıyor. İnsanlar 
çöp kutusunu, üstüne “ÇÖP KUTUSU” 
yazılmadan da tanıyabiliyor. Her yer rengârenk 
çiçeklerle ve ormanlarla dolu. Havayı içinize 
çektiğinizde menekşelerin kokusu sizi alıp 
götürüyor. Kuşların cıvıltısını arabalardan 
ve inşaatlardan gelen gürültüler bozmuyor. 
Sigara dumanlarını küçük çocuklar solumak 
zorunda kalmıyor. 
Yaşadığım ülkede kötülük diye bir şey yok. Ne 
kadına şiddet ne adam kayırma ne hırsızlık 
ne de dini kullanma... İnsanların beyinleri 
bir filtreden geçirilmiş ve kötü olan her şey 
ayıklanmış gibi. Terörün adı bile geçmiyor 
bu ülkede. Gece sokağa rahatça çıkılabiliyor, 
kimse kimseden korkmuyor. 

R E N K L İ  R Ü Y A L A R  Ü L K E S İ
Ülkemdeki en değerli varlıklar 
insanlar. Hepsi güleryüzlü, hepsi 
güvenilir. Her konuda birbirlerine 
yardım ediyorlar. Ağızlardan bir tek 
kötü söz çıkmıyor. Hiçbiri para için, 
rütbe için cinayet işlemiyor. Akıl 
almaz töreler yüzünden insanlar öz 
kardeşlerini öldürmüyor. 
İnsanlar birbirine sahip çıkıyor, 
kolluyor ama yalancı şahitlik 
yaparak değil. Kukla gibi 
davranılmıyor yaşadığım ülkede 
insanlara.
Ne aç insanlar, ne dilenciler var 
ülkemde. Onların yerine etrafa 
gülücükler saçarak oyun oynayan, 
tembelliğin kölesi olmaktan çıkmış, 
Atatürkçü çocuklar görüyorum. 
Ülkeyi de o çocuklar yönetiyor. Bu 
yüzden onların kalbi gibi temiz, saf 
bir ülke benim ülkem.

Hayallerimle yaşıyorum, hayal 
kurmanın cezası yok çünkü 
ülkemde. Özgürlüğümü kimse 
bozamıyor. Rüyalarım... Kimse 
yön veremiyor onlara. Ülkemin 
yıkılmamasının sebebi de onlar 
zaten, onlar koruyor ülkemi. Bu 
yüzden Renkli Rüyalar Ülkesi 
ülkemin adı. 

Nisan sayısında bu köşeyi gerçek sahiplerine, çocuklara bırakmaya 
geçen yıl başladım. Bu yıl da geleceğimizin güvencesi olan 
çocuklarımızı yılda bir gün değil her gün anımsamak dileğiyle kızım 
Simge’nin yazısını sizlerle paylaşıyorum…

***   

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) kuruluşu yolunda önemli bir 
adım daha atıldı. 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Olağan Genel Kurulu (22-25 
Mart 2012) bilgisayar mühendisliği açısından önemli ve tarihi bir 
gelişmeye de sahne oldu. Bilgisayar mühendislerinin 22 yıl önce 
alınan karar gereğince yasal olarak bağlı bulundukları meslek 
odası olan EMO Genel Kurulu’na sunulan önergemiz oy çokluğu ile 
kabul edilerek mesleğimiz açısından tarihi bir adım daha atılmış 
oldu. 

Ayrıntılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
http://bmo.org.tr/2012/03/25/emo-43-olagan-genel-kurulunda-
bmo-kurulus-onergesi-kabul-edildi/
http://bmo.org.tr/2012/04/06/bilgisayar-muhendisligi-medaktan-
basin-aciklamasi/ 
http://vimeo.com/39106264    (Önergenin oylanması – Video)

Haziran ayı başında yapılacak TMMOB Genel Kurulu’nda 24. meslek 
odası olarak Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kuruluşunda 
buluşmak dileğiyle…

http://www.bilisimdergisi.org/s142


