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Bölünerek 
büyünebilir mi?

Bin dokuz yüz yetmiş beş yılıydı 
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nin önüne asılı olan 

pankartta 1.Ulusal Bilişim Kurultayı ve 
altında da Bilişim Derneği yazıyordu.
Bilişim sözcüğünü ilk kez duyuyordum 
ve bu adla kurulu bir dernek olduğunun 
da yeni farkına varmıştım. Sonra önce 
derneğe üye olduk sonra da on dört yıl 
çeşitli kademelerde yöneticiliğini yaptım.
O zamanlar bilişim sektörünün tüm 
gereksinimleri için savaşım verecek olan 
tek dernek olarak görüyorduk kendimizi. 
Kamu bilişim çalışanlarının sosyal ve 
ekonomik hakları için savaşım vermek de 
bizim işimizdi, bilgisayarı sarf malzemesi 
olarak kabul ettirmek için çalışmak da. 
Sayısal uçurumun büyümesine karşı 
çıkmak da bizim işimizdi özel yaşamın 
gizliliği de.
Sonra bilişim enstitüsü kurarak değişik 
disiplinlerden sektörümüze işgücü 
kazandırmak kaygısı ile başladığımız 
yolculuk Türkiye Bilişim Vakfı, önce 
servis büro derneği olmak üzere yola 
çıkan hareketin özel sektörü kucaklayan 
bir örgüt olma hedefiyle örgütlenmesi 
sonucunda da Türkiye Bilgi İşlem 
Hizmetleri Derneği (TÜBİSAD) sektörün 
temel dernekleri olarak oluştu.
 Tamam işte sektörü tüm boyutları ile 
kucaklayacak olan örgüt yapısı oluştu 
derken yazılımcılar kendi savaşımlarının 
daha farklı yürütülmesi gerektiğine 
inanmalarından olsa gerek Yazılım 
Sanayicileri Derneği’ni (YASAD) kurdular.
Sonra örgütlenme çoklu bölünmeye 
uğradı. 

Her ne kadar bazı arkadaşlar bunu, 
uzmanlığa dayalı örgütlenme olarak 
adlandırıyorlarsa da benim görüşüm farklı.
Şimdi Linux Kullanıcılar Derneğimiz de var 
INet-D’miz de. Mobil İletişim Sistemleri 
ve Araçları İşadamları Derneğimiz 
(MOBİSAD) da var Mobil Servis Sağlayıcı İş 
Adamları Derneği (MOBİLSAD) da. Türkiye 
Bilişim Sektörü Derneğimiz (TÜBİDER) 
de var Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri 
Federasyonumuz (TÜBİFED)  de. Daha 
sıralamaya kalksam yazının sonunda 
söyleyeceklerimi söyleyemeyeceğim 
korkusu ile elimi tuşlardan çekiyorum.
“Bu kadar çok derneğimiz var ama neyi 
çözüyoruz?” sorusuna hep beraber 
yanıt aramak zorundayız. Kamu bilişim 
çalışanlarının neredeyse kırk yıldan 
bu yana süren özlük hakları ile ilgili 
sorunlarını mı çözdük, yoksa kişi haklarına 
yapılan saldırıları mı? Hâlâ “dijital sözcüğü, 
sayısal sözcüğü tarafından tam olarak 
tanımlanabiliyor mu?” diye tartışıyorsak 
ortak terimler sorununda ne kadar 
ilerledik diye düşünmemiz gerekmez mi? 
Önemli bir bilişim sektörümüz olduğuna 
inanmak istiyorum ama bu sektörün ne 
kadar ithal ikamesi yaratığını söyleyebiliriz. 
Eğer söyleyemezsek “Kullanıcı ya da 
pazarlamacı olmaktan ileriye ne kadar 
gittik? ” sorusuna kim yanıt verecek.
Her gün yeni bir dernek kurarak ne kadar 
verimli bir iş yaptığımızı sorgulamamız 
gerekmiyor mu? Yoksa, “Hücreler 
bölünerek çoğalır” öğretisini yaşama 
geçirmek için her birimize bir dernek 
düşene kadar dernek kurmaya devam mı 
edeceğiz?
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