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TBD Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal: 
Bilişim ve yazılımdaki 
teknik birikimimizi 
geliştirmeyi sürdürelim
Çağrı Aydınoğlu- Merve Işıl Kaya

Özellikle gençlerden TBD ile başlayıp 30 STK ve devlet 
işbirliği ve katkılarıyla bugüne ulaşan birikimin üstüne 
titremelerini isteyen Köksal, 2050’de Türkiye’nin 6. büyük 
ekonomi olabileceğini belirtti. “Bilişim Devrimi’ne ayak 
uydurmada yeniden geriye savrulmayalım” diyen Köksal, 
yazılım üretiminin darboğazdan çıkması için alınması gereken 
ivedi önlemler konusundaki çalışmaların geç olmadan yaşama 
geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.   

T ürkiye Bilişim Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın 
Köksal’ın “Bilişim Devriminde Türkiye: 1971 – 2011 – 2051”  başlıklı son 
yapıtı üzerinde bir söyleşi gerçekleştirdik. “Bilişim Devriminde Türkiye: 

1971 – 2011 – 2051” Kasım 2012’de “TBD 40. Yıl Armağanı” olarak Derneğimizce 
yayınlandı ve 29. TBD Ulusal Bilişim Kurultayı’nda dağıtıldı. 
Mesleğimizin geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutan 360 sayfalık bu 
değerli yapıtta, geçmişte kalan 40 yılın kuş bakışı kısa bir öyküsü sunulduktan 
sonra, başta Bilişim Kesimimizde elde ettiğimiz birikim gözden geçirilerek 
“Türkiye’nin Güçlü ve Zayıf Yanları, önümüzdeki Fırsatlar, Tuzak ve Tehditler” 
ayrıntılı biçimde incelenerek bir GZFT Çözümlemesi yapılıyor; ileri ülkelerin yanı 
sıra, özellikle rakiplerimizin durumları ve benimsedikleri stratejiler de gözden 
geçirildikten sonra, bütün bu bilgiler ışığında, 2050’ler Türkiye’si için “Senaryolar” 
sunuluyor. Daha sonra, bugünkü yol ayrımından Türkiye’nin Bilişim ve Yazılım 
Endüstrileri ile sağ çıkması için kritik başarı etmenleri ve yapılması gerekenler 
gözden geçiriliyor. Amaç gerçekleşme olasılığı bulunan en ileri senaryoyu yaşama 
geçirebilmek...
Türk gençliğine adanan bu çok değerli yapıtta Köksal, 2023’te ilk 10 ekonomi 
içinde olmanın öngörüldüğünü anımsatıp “Bu yalnızca dışsatım artışıyla olacak 
iş değildir. Bunu ancak yüksek teknikbilim alanlarına giren üretim gücümüzle 
başarabiliriz; bu da yazılımsız olamaz” dedi.
2050’li yıllara doğru yurtiçi üretimle 7. hatta 6. sıraya yükselebileceğimizi 
hesapladığını belirten Köksal, özellikle biz gençlerin TBD ile başlayıp 30 STK 
ile devletimizin işbirliği ve nice katkılarıyla bugüne ulaşan birikimin üstüne 
titrememizi istedi. 
Meslekteki “en büyük çıkmazı, yazılım iyelik haklarının yürürlükte olan yasalara 
karşın korunamaması” olarak gören Köksal, söyleşiyi  “Bilişim Devrimi’ne ayak 
uydurmada yeniden geriye savrulmayalım; bilişim ve yazılım alanlarındaki teknik 
birikimimizi geliştirmeyi sürdürebilelim. Özellikle yazılım üretim kesimimizin 
bugün içinde bulunduğu darboğazdan sağ çıkması için hükümetimizce alınması 
gereken ivedi önlemler konusundaki çalışmalarımızı çok geç olmadan yaşama 
geçirebilelim” değerlendirmesiyle tamamladı.    

http://www.bilisimdergisi.org/s155

http://www.bilisimdergisi.org/s155


SÖYLEŞİ2013 HAZİRAN48 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 49

- Bir ulusun gelişmesinde devlet 
kurumlarının yanı sıra STK’ların ve 
derneklerin de katkısı önem taşımakta. 
Adında “Türkiye” sözcüğü bulunan 
tek bilişim derneği olan TBD, sizce 
Türkiye’nin bilişim toplumu olma hedefini 
yakalama noktasında hangi önemli 
atılımlara ve başarılara imza atmıştır?

- Bugün sayıları 30 olan bilişim konusunda 
çalışan sivil toplum kuruluşları içerisinde, 
tarihsel olarak ilk ve en eski kuruluş 
olmakla TBD, meslek sorunlarımıza, 
gereksinmelerimize bilişim kesimimizin 
oluşmaya başladığı dönemde temel çözümler 
getirmeyi başarmış olan kuruluş olmuştur. 
Doğal olarak da, uğraş alanımız için uzun 
soluklu amaçlar koyan, çalışma ilkelerimizi 
saptayan, meslek töresini koyan, başta 
Türkçe bilişim terimleri olmak üzere ilk 
meslek standartlarımızı tanımlayan ve orta 
öğretimden yüksek öğretime her düzeyde 
eğitim programlarımızın başlatılmasına yol 
açan koşulları sağlayan da bu dernek oldu. 

1968’de henüz Bilişim Derneği’ni de kurmadan 
önce, Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem 
Merkezi’nde ortaya attığım “Bilişim Devrimi’ni 
Türkiye’nin gelişmesi için bir araç olarak 
kullanacağız” sözü bütün çalışmalarımıza ışık 
tutan bir temel ilke olarak değerlendirildi. 
Ülke kalkınmasını gözetmek ana ilke olarak 
benimsenince, pek çok düşünce ve girişim 
de, TBD ile birlikte, bu ana ilkenin sonuçları 
olarak ortaya çıktı. Bilişim dergisinin 
sürekliliğiyle birlikte yaygınlık kazanan bu 
düşünsel eylem çizgisine “ulusal düzeyde bir 
bilinçlenme devinimi” de diyebilirsiniz. 
“Bilişim Kültürü Dergisi” alt başlığını taşıyan 
bir süreli yayın olarak, TBD’nin sesi Bilişim’in 
42 yıldır yayınlanması, yeryüzünde örneğine 
ancak pek özel koşullarda rastlanabilen 
evrensel düzeyde bir başarıdır.
Ulusumuza bilgisayar sistemlerinin 
olanaklarını ve gücünü, yaklaşan Bilişim 
Devrimi’ne erken uyum sağlamanın, 
Endüstri Devrimi’ni kaçırmış bir Türkiye’ye 
sağlayabileceği fırsatları geniş bir çevreye 
tanıtma doğrultusundaki çabalarımız, 

torpil ve adam kayırmanın önünü kesen 
“Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı” gibi uygulamalarımız 
(1974), işin en başından beri ulusal dilimiz 
Türkçenin gücüne yaslanmamız, halk katında 
mesleğimizin çok etkin bir verimlilik aracı 
olarak tanınmasına yol açtı ve Türkiye 
Bilişim Derneği’ne saygınlık kazandırmakta 
gecikmedi. O dönemin tek televizyon kanalı 
olan TRT, sonradan bir daha erişemeyeceğimiz 
bir sıklıkta hemen her gün Türkiye Bilişim 
Derneği’nin çalışmalarına ve düşüncelerinde 
bültenlerinde yer verdi; “Uzay Yolu” gibi çok 
izlenen bilim kurgu dizilerinde, “bilgisayar” 
vb. yeni sözcüklerimizin yoğun biçimde 
kullanılması, her yaştan yurttaşlarımızda 
mesleğimize karşı ilgi ve merak uyanmasına 
yol açtı.
 
Bu dönemde devleti yöneten kuruluşlar, 
bakanlarımız, genel müdürlerimiz 
toplantılarımıza, seminerlerimize, 
kurultaylarımıza etkin biçimde katıldılar; 
düşüncelerini söylediler; sorunlarımızın 
çözüm yollarını bizimle tartıştılar... 
Bakanlıklarımızın yürüttükleri çalışmalarda, 
sık sık biz de onlarla görüşmeler yaptık; 
bilişim uygulamalarının geleceği konusunda 
devlet yönetimimizle iletişim kurmayı 
başardık. Kamu İktisadi Kuruluşlarının 
Yeniden Yapılanması çalışmalarına 
(Baklacıoğlu Komisyonu), DPT çalışmalarına 
katıldık. Örneğin 1974’te, Türkiye Bilişim 
Kurumu’nun (TBK), Başbakanlık’a bağlı 
özerk yapıda bir kurum olarak kurulması 
gereğine Bilişim Dergisi’nin kapağında yer 
verdiğimiz bir özel sayı yayınladık (sayı 8); 
TBK Yasa Taslağı’nı bile hazırladık.  Bu yasa 
yalnızca Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer 
almakla kalmadı, “1974 yılının ilk yarısında 
kurulacaktır” önlemi Yıllık İcra Programı’nda 
da yer aldı. O yıllarda siyasal nedenlerle 
Türkiye Bilişim Kurumu kurulamadı. Sonuç 
olarak böyle bir kurumun yokluğunda bu 
kez TBD olarak, Devlet Planlama Teşkilatı 
içerisinde “Bilgi İşlem Sürekli Özel İhtisas 
Komisyonu”nun kurulmasını önerdik. 
Böylece o zaman bilgi işlem merkezi olan 
yedi üniversitenin birer temsilcisiyle, sekiz 

kişilik bu kurul, yıllarca Türkiye’de kamu 
sektörüne giren bütün bilgisayarların olurluk 
incelemelerini değerlendiren bir strateji 
geliştirme, destekleme ve özendirme kurulu 
olarak görev yaptı. Özendirme ve destek 
yalnızca bilgisayar sistemleri edinme ile sınırlı 
kalmadı, üniversitelerimiz başta olmak üzere, 
kamu yönetiminde teknik uzman kadroların 
oluşturulabilmesi doğrultusunda Maliye 
Bakanlığı’nın işbirliğini sağlamayı da başardık. 
Bütün bu hizmetler, gönüllü olarak, başka 
bir deyişle hiç kimseye ne maddi çıkar, ne 
de bir makam ya da bürokratik bir yetki 
sağlanmadan başarıldı.

- Bilim ve bilişim dilinin 
Türkçeleşmesinde Türkiye ilerleme 
kaydedebildi mi? Sizce bu durumunun 
önündeki en büyük engel nedir? Türkçe 
terimlerin kullanılmasının Bilişim 
Toplumu olmamıza ne gibi katkıları 
olabilir?

- Sorunun yanıtı besbelli biçimde evettir. 
Bu konuda olağanüstü bir özgüven kazandı 
Türkiye. Ancak, bu konuya gereğinden çok 
önem vermek beni doğrusu rahatsız da 
ediyor. Ben bilişimciyim, mühendisim... 
Ulusal dilimiz Türkçeyi ben bilişim mesleğinin 
Türkiye’de topluma katkı verebilmesi için 
gerekli olduğu için kullandım. Başka bir 
deyişle, Türkçe bilişim terimleri benim için bir 
araçtı; ama dikkat ederseniz bilişim mesleğini 
de Türkiye’nin, çoktan hak ettiği parlak bir 
geleceğe ulaşabilmesi doğrultusunda yine 
bir araç olarak kullanmaktan söz ediyorum. 
Demek ki amaçlar ve araçlar birbirine 
karışabiliyor... Bunda şaşılacak bir şey yok. 
Araç bazen amaca doğru kendi başına olmazsa 
olmaz bir önkoşul gibi algılanmaya başlıyor. 
Bu konudaki en büyük engel, hiç kuşkusuz, 
yabancı dille öğretimden bir türlü 
vazgeçemeyişimizdir. 
Yabancı dille öğretimin ne denli yanlış bir 
uygulama olduğunu da, yalnızca ve yalnızca: 
(a) Bireysel düzeyde, öğrencilerimizin 
mesleklerini gereğince öğrenememeleri; (b) 
Ulusal dilimiz Türkçenin geleceğini karartan 
bu yaklaşımı sürdürürsek, bağımsız bir 

merkez ülke olarak, gelecekte varlığımızı 
koruyamayacağımızı açıkça gördüğüm için, 
böyle değerlendiriyorum.

Türkçe terimlerin yokluğunda, yabancı 
sözcüklerin koltuk değneğiyle yetişen 
mühendislerimizin çoğu, kavramların özünü, 
bu alanda yaratıcı düşünceler üretecek 
biçimde iyice sindiremeyeceğinden, özgün 
yeni endüstriyel ürünler tasarlayıp üretmenin 
çok güç olduğu bu meslekte, ancak ileri 
merkez ülkelerin ürünlerini satın alıp 
kullanmayı yeğ tutacak birer ara elemanı 
gibi davranmaları beklenir. Oysa Türkiye’de 
bir bilişim toplumu yaratmanın önkoşulu hiç 
kuşku yok ki bağımsız bir merkez ülke olarak 
kendi mühendislik birikimimizi koruyarak ileri 
ülkelerle küresel pazarlarda yarışabilmekten 
geçer. 

Bu yolda iyi düzeyde yabancı dil öğrenmek 
kuşkusuz gerekli, ama yabancı dil öğretmek 
başka, mühendislik öğretimini yabancı 
dille yapmak başka. Bir taşla iki kuş vurma 
beklentisi, ancak emperyalist ülkelerin 
sömürgelerindeki halklar için önerdikleri, 
kendi ürünlerini pazarlamada kullandıkları 
“komisyonculuk görevi” üstlenecek ara 
elemanları yetiştirme yöntemidir.
Türkiye ise, 1773’ten beri tam 240 yıllık 
bir mühendislik geleneği olan, çok parlak 
bir geleceğe aday, güçlü bir merkez olma 
yolunda ilerleyen bir ülkedir. Üstelik Türkçe, 
yeryüzündeki bütün diller içinde, yalın 
kurallara dayalı olağanüstü düzenli, sağlam 
yapısını bozan hiçbir ayrıksı/ayrıcalıklı durum 
içermeyen, sanki bilim dili olarak kullanılmak 
için yapılmış matematiksel bir dildir. Bu 
koşullarda, yabancı güçler, bütün çabalara 
karşın Türkiye’nin bir türlü durdurulamayan 
gelişmesini engellemek üzere bir yöntem 
arasalar, “yabancı dille öğretim”den daha iyisi 
bulamazlardı. 
Tarihe bakıyorsunuz, yabancı dille öğretimden 
yararlanmayı benimsemiş bütün uluslar 
yeryüzünden silinmişler. 
Fransa’ya bakalım: İsa’dan önce 50 yılında 
Romalı Sezar Galya’yı işgal ettiğinde,  Kelt 
kökenli bu ülkede Latinceyle öğretim yapan 
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14 okul açtı; Birkaç yüzyılda Keltçenin bir 
kolu olan Galce öldü. Bozulmuş Latince 
kökenli ama Latinceye benzemeyen tuhaf 
bir dil, içinde bazı eski Keltçe seslerle çoğul 
eki “s”yi koruyan derme çatma bir dil türedi. 
4-5. yüzyılda ülkeye bu kez Franklar gelince 
ülkenin adı Fransa oldu. Onlar da çocuklarını, 
Latince öğretim yapılan Roma okullarına 
gönderdiler: Frankça da öldü... Derme çatma 
“adi” halk dili Fransızca ise 1789 Devrimi’yle 
birlikte “Cumhuriyet”in temel direği olarak 
çıkarılan “Öğretim Birliği Yasası” ile “zorunlu 
ve tek öğretim dili” olarak benimsendikten 
sonra yeryüzünün önde gelen bir bilim, 
felsefe ve sanat dili olarak gelişti; o güne 
değin tek bilim dili sayılan Latince, papazlar 
ne denli sahiplenirlerse sahiplensinler, hiç 
kimsenin konuşmadığı bir ölü dil durumuna 
düştü! İspanyolların, İrlandalıların, İskoçların, 
Bulgarların, Tatarların benzer durumlarını 
öğrenmek için, birinci baskısı Mayıs 2000’de 
yayınlanan “Yabancı Dille Öğretim: Türkiye’nin 
Büyük Yanılgısı” başlıklı yapıtıma göz atmak 
yeter.
 
- Şu anda bazı üniversitelerde eğitim 
dilinin Türkçe olmasına rağmen 
kullanılan ders gereçleri, kitaplar, 
yansılar yurt dışı kaynaklı ve İngilizce... 
Sizce bunun sebebi  nedir? Eksiklikler 
nasıl giderilebilir?

- Yabancı dille öğretim yanılgısı çok büyük bir 
tuzak olarak sürüyor da ondan... Bu yaklaşım, 
Türk ulusunun gelişmesine karşı açılmış bir 
tuzak gibi işliyor. İhanet, benim kolay kolay 
benimseyeceğim ve seçmek isteyeceğim 
bir sözcük değil; ama öte yandan bu denli 
aymazlık, bilinçsizlik, bunca uyarıdan sonra 
kabul edilemez gibi geliyor insana.
Bir YÖK Başkanımız dedi ki: “Türkçe bir 
bilim dili olmadığına, Türkçe’yi bir bilim 
dili yapma gibi bir amacımız da olmadığına 
göre, üniversitelerimizde öğretimin İngilizce 
yapılması doğaldır!” YÖK diyor ki: “Türkçe 
bir bilim dili değildir, çünkü Türkçe kitaplar 
yok, ders araç gereçleri yok; öte yandan aynı 
YÖK diyor ki: “Türkçe yazdığınız kitap ya da 
makale bilimsel çalışma sayılmaz, çünkü 

Türkçe bilim dili değildir ve olamaz; işte 
bu nedenle de Türkçe ders kitapları, 
bilimsel makaleler yazmanın ya da 
bunları Türkçeye çevirmenin akademik 
yükselmeler için hiçbir değeri söz 
konusu olamaz. Bu mantıktaki çelişkiyi 
ve kısır döngüyü görüyor musunuz? 
Bu dayatma karşısında bütün bu 
Türkçe kitapları, makaleleri, ders araç 
gereçlerini hangi genç akademisyenler 
üretsin istiyorsunuz ki?
Peki biz kurtuluş savaşını 
kazanamasaydık, İstanbul’da Amerikan 
bayrağı dalgalansaydı, Amerikan 
mandası altında işleri Amerika, 
Fransa, İngiltere, İtalya ortak yönetimi 
yönetseydi, bağımsız Türkiye de Çorum-
Kırşehir-Çankırı yöresinde sınırları çizili 
küçük bir devletçik olsaydı, durumuz 
nasıl olurdu? Sanırım o durumdaki bir 
YÖK bundan daha geriye düşemezdi... 
Gençlerin, geçmişte önceki kuşakların 
yaptığı gibi yurt sorunlarıyla 
ilgilenmeleri, gördükleri olumsuzluklar 
varsa bunlara karşı çıkmaları, yanlış 
gördükleri uygulamaları düzeltmeye 
çalışmaları, sorunlara çözüm önerileri 
geliştirmeye çalışmaları gerekir. 
Değişimin temel kural olduğu bir 
dünyada bu doğal yaşamın gereğidir. 
12 Mart 1971 günü sabaha karşı darbe 
olmuştu. Ertesi gün öğleden sonra 
Hacettepe Senatosu ivedi bir kararla 
İngilizce öğretime geçmeyi benimsedi. Türkçe 
Bölümünü kapattı. Oysa bir gün öncesine 
kadar bu bölümün, el üstünde tutulan 30 
kişiyi aşkın seçkin bir öğretim kadrosu vardı. 
Başbakan Nihat Erim’in “özgürlükler üzerine 
şal örteceğiz” dediği, dernek çalışmalarına 
kuşkuyla bakıldığı bir ortamda, 8 kurucu 
üyeyle TBD’yi 22 Nisan 1971 günü, bu tür bir 
yurttaşlık sorumluluğu bilinciyle kurduk.  1971 
sonunda Türkiye’de 78 bilgi işlem merkezinde 
yalnızca 394 kişiydik. Amaçlarımızı tanıtınca 
üye sayımız ilkin 30 sonra 300 oldu, 1983’te 
1000’i aştı. Şu anda ise, yitirdiğimiz değerli 
meslektaşlarımızla birlikte üye sayımız 
10.500’ün üzerinde.
Zaman boşa akmadı. Bütün kamusal ve özel 

kuruluşlarımızı gelişkin bilişim dizgeleriyle 
donattık... Türkiye’yi, çağdaş bilim-tekniğin 
olanaklarını kullanarak, birçok ülkenin 
imreneceği, yaşamımızı kolaylaştıran, 
çevrimiçi bilişim dizgeleriyle donattık. 
Bütün bankalarımızı gelişkin çevrimiçi yönetim 
bilişim dizgeleriyle donatmamış olsak, 
finans ve sigortacılık şirketlerimizi karar 
destek yazılımlarıyla desteklememiş olsak, 
Türkiye endüstri, ticaret ve hizmet alanlarına 
giren bütün kesimlerinde bugün ulaştığı 
verimlilik düzeyine varabilir miydi? Özellikle 
dokumacılıkta, hazır giyimde, demir dökümde, 
üstün nitelikli çelik üretiminde, otomotivde, 
makine ve yapı endüstrilerinde, gemi ve 
mega yat yapım endüstrilerinde kazandığımız 
dışsatım gücü, Türkiye’nin doğrudan doğruya 

kendi insangücüyle, proje yönetim deneyimi 
ve uygulama yazılımı üretim gücüyle yarattığı 
bilişim dizgelerinden yararlanabilmiş 
olmasıyla elde edilmiştir. 
Benzer biçimde turizm yatırımlarımızın 
ulusal ekonomimiz için vazgeçilmez 
önemdeki başarıları da kuşkusuz ulusal 
bilişim kesimimiz ve yazılım üretim 
hizmetlerimiz olmadan sağlanamazdı. Ne 
2013’te bugün yeryüzünün 220 noktasına 
uçan THY ülkemize bir yılda gelen 37 milyon 
turiste bilet satabilirdi, ne de mantar gibi 
çoğalan otellerimizdeki, tatil köylerimizdeki 
yataklarımızı, bir yeri yanlışlıkla birden çok 
kişiye verme ya da boş yatağı satamama gibi 
çelişkilere düşmeden satabilirdik. Kaldı ki 
bu satışları gerçekleştirmek üzere gerekli 

http://www.bilisimdergisi.org/s155

http://www.bilisimdergisi.org/s155


SÖYLEŞİ2013 HAZİRAN52 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 53

yer ayırma işlemlerini yapsak bile, çevrimiçi 
bilişim dizgeleri olmadan ne para aktarma 
işlemlerini, ne para tahsil işlemlerini, ne 
muhasebe, ne de finans işlemlerini bilişim 
çağının gerektirdiği hızla yapabilirdik.
Bilişim kesiminin yeni bir uğraş alanı olarak 
örgütlenmesinde, meslek görevlerinin vb. 
standartların tanımlanmasında, Türkçe 
bilişim terimlerinin yerleşmesinde, 
devlet katında mesleğin gelişmesi için 
gerekli önlemlerin DPT ve bakanlıklarca 
alınabilmesi ve bilgisayar gücünün verimli 
bir biçimde kullanılabilmesinde, bu amaçla 
strateji geliştirme ve yeni yatırımların 
olurluğu konusunda destek ve denetim 
sağlayan DPT EBİ Sürekli Özel Uzmanlık 
Kurulu’nun oluşturulmasında, Beş Yıllık 
Kalkınma Planlarında ve Yıllık Yürütme 
Programlarında bilgi işlem merkezlerinin 
ve bilişim çalışanlarının sorunlarının 
gündeme getirilmesinde, TBD Ulusal Bilişim 
Kurultaylarında bu sorunların enine boyuna 
tartışılmasında, yaygın öğretim ile bilgisayar 
okuryazarlığı doğrultusundaki çabaların 
başlatılmasında, yüksek öğretimde bilgisayar 
mühendisliği, orta öğretimde bilgisayar 
işletmenliği öğretiminin başlatılmasında, 
kısaca, Türkiye’de bilişim düşüncesi’nin, 
giderek bilişim toplumu’nun temellerinin 
atılmasında TBD başlıca etmen olmuştur.
Sonuç olarak, kırk yedi yıllık düşlerimin 
birçoğu gerçekleşti. Bu gerçekleşenler, daha 
çok altyapıyla ilgili olduğu için, işin belki de 
en güç, en gözükmeyen bölümleriyle ilgili. 
Şimdilik hâlâ bir fidan gibi kırılgan gözüken 
ulusal bilişim gücümüz, geçmişten biraz ders 
almayı başarabilirsek, kısa sürede kökleri 
ekonomimizin bütün kesimlerini besleyecek 
güçlü, verimli bir ağaca dönüşecek. Türk 
toplumunun çoktan kanıtlanmış gelişme 
gizilgücü, yakın gelecekte bütün insanlığı 
şaşırtacak büyük bir hızla gerçekleşecek!
İşte “Türkiye Bilişim Derneği 40. Yıl Armağanı” 
olarak “Bilişim Devriminde Türkiye: 1971 – 
2011 –  2051” başlığı altında hazırladığımız 
bu yapıtta, geçmiş 40 yılın kuş bakışı kısa 
bir öyküsünü sunduktan ve hızla değişip 
dönüşmekte olan Türkiye’nin bugün karşı 
karşıya bulunduğu yol ayrımını tanımladıktan 

sonra, ülkemizin geleceğine ilgi duyanlara 
ikinci kırk yıllık dönem sonunda, 2050’ler 
Türkiye’si için senaryolar sundum. Daha 
sonra, bugünkü yol ayrımından Türkiye’nin 
Bilişim ve Yazılım Endüstrileri ile sağ çıkması 
için kritik başarı etmenleri ve yapılması 
gerekenleri gözden geçirdim. Amacımı, 
“gerçekleşme olasılığı bulunan en ileri 
senaryoyu yaşama geçirebilmenin yollarını 
bulabilmek” olarak tanımladım.

- Türkiye’de bilişim sektörüne 
devrim niteliğinde katkıları olmuş bir 
akademisyen ve aynı zamanda istihdam 
yaratan bir işveren olarak yetişmekte 
olan genç bilişimcileri sosyal ve mesleki 
yeterlilik bakımından nasıl buluyorsunuz? 
Bu konuda ne gibi önerilerde 
bulunabilirsiniz?

- Bu sorunun yanıtı güç, çünkü durum pek 
parlak değil! Eğer gençler ilkokulda, lise 
ve üniversitede size öğretmenlerinizin 
söylediklerini ezberlemişseniz ve bütün 
bilginiz bununla sınırlı kalmışsa, doğal 
olarak mesleğinizde de yetersiz kalırsınız; 
ama öyle değil de, ilkokuldan başlayarak 
öğretmenlerinizi, onlardan bir şeyler kaptıktan 
sonra kendiniz araştırıp zenginleştirmiş, 
arkadaşlarınızdan, kitaplardan romanlardan 
kendinizi yetiştirmiş kişilerseniz, bu yol size 
mesleğinizde de yeterlik sağlayacaktır. Yazın 
alanında yeryüzünde yayınlanan, kalıcı bir 
değer taşıyan hemen bütün yapıtlar Türkçeye 
çevriliyor ve basılıyor. Örneğin bütün Nobel 
edebiyat ödüllüler için olduğu gibi bizim 
yazarımız Orhan Pamuk da, Moğolcayla 
birlikte bugüne değin, yeryüzünde kitap 
basılan 65 dilden 63’üne çevrildi. 
Ama yukarıda da vurguladığım gibi, YÖK’ün 
yanlış kararları ve yabancı dille öğretim 
tutkusu nedeniyle bilimsel yapıtlarda 
durum böyle değil.  Bilim adamlarımızın, 
genç araştırmacılarımızın bu kısır döngüyü, 
yapacakları gönüllü çalışmalarla kırmak üzere 
kendi alanlarında Türkçe bilimsel makaleler, 
ders kitapları yazmaları, temel kaynakları 
Türkçeye kazandırmak üzere çeviriler 
yapmaları gerekiyor. Akademik yükselmelerde 

bu tür çalışmalar göz önünde tutulmasa 
bile, bu yaklaşımı bilimsel bir yurttaşlık 
sorumluluğu olarak benimseyecek olanlar, hiç 
kuşku yok ki gelecekte, hem bilimsel yeterlik 
bakımından, hem de toplumdaki saygınlıkları 
bakımından kendi bilim alanlarında 
yapacakları öncülüğün meyvelerini toplayacak 
olanlardır. Doğada vermeden almak yoktur; 
toplumlarda öncülüğün, önderliğin bedeli 
de bu tür gönüllü çalışmaları üstlenmekten 
geçer.
Genç öğrenci arkadaşlarımın, bu tür Türkçe 
kaynaklar arasında var olanları araştırıp 
bulmaları ve bunlardan yararlanmaya 
bakmalarını öneririm. Günümüzün iletişim 
olanakları bu tür araştırmaları, kimsenin yol 
göstermesini beklemeden, herkesin kendi 
gereksinmelerini karşılayabilmek üzere kendi 
başına yapabilmesini olanaklı kılmıştır.
  
- 40 yıl önce Türkiye’nin bilişim gücü 
oldukça kısıtlıydı; bireyler mesleki 
gelişimlerini çok zor koşullarda 
sağlıyorlardı; gelişmeleri izleyebilmek 
güçtü. Günümüzde ise bilgiye ulaşım 
gerçekten çok kolaylaştı. Yer ve zaman 
kısıtlaması olmadan, dünyaca ünlü 
üniversitelerin derslerine de çevrimiçi 
ortamda ulaşabiliyor; bu tür dersleri 
izleyebiliyoruz. Peki sizce, bilişim 
toplumunda bireysel farklılaşma nasıl 
sağlanabilir?

- Doğru düşünüyorsunuz. Türkiye artık benim 
gençliğimdeki yoksul, çaresiz ülke değil. Bu 
gelişme ve dönüşüm sürecinde siz gençler 
de kendinizi gösterebilirsiniz. Türkiye’de, 
yurtdışında insanlarla iletişim kurun; 
arkadaşlar edinin; konuşun tanışın insanlarla.
Bilgiye ulaşmadaki en önemli nokta elde 
ettiğiniz bilgiyi ezberlemek üzere değil, 
kendinizi geliştirmek üzere bile olsa, bir 
ödev yapar gibi sıkılarak üzülerek değil, bu 
işten tat alarak, bunu  sizi mutlu kılan, size 
yaşam sevinci veren bir davranış biçimi, 
bir yaşam biçimi olarak yapın. Ancak bunu 
yapabildiğinizde kendinizi geliştirme sürecini 
sürdürülebilir kılabilirsiniz. 
Gönüllü toplum çalışmalarına katılın... Bunu 

“iş yine bana düştü” diye yazıklanarak değil, 
bilmediğiniz yeni bir ülkede özlediğiniz bir 
yolculuğa çıkar gibi sevinçle yapın... Görüş 
çevreninizi çok geniş tutun, sorunlarınız 
için aradığınız çözümleri yeryüzü ölçeğinde 
düşünün; ülke önderlerine sanatçılara 
ulaşın, bütün insanlarla dost olun. Eşinizle, 
arkadaşlarınızla gerçek birer can yoldaşı olun.
Ayrıca elinize geçirdiğiniz her kitabı okuyun, 
içindeki değerli madenleri kaçırmayın, 
ama hiçbir zaman ders çalışır gibi değil; 
sanki özlediğiniz sevgiliyle kavuşur gibi 
coşkuyla yaklaşın kitaplara. Tıpkı sevgilinizi 
ararken olduğu gibi, bu kitapların birer birer 
hangilerine böyle yaklaşabileceğinizi siz 
bulacaksınız.
Gençliğimde okuduğum Tolstoy’un Savaş 
ve Barış’ını bir daha unutabilir miyim? 
Tam metin Türkçe çevirisi ancak 2003’te 
yayınlanan 500 yıllık Don Kişot’u unutabilir 
miyim? Bunları ve benzer klasikleri 
okumamış olanla iyice sindirerek okumuş 
olan iki dünyalı arasında bence ortaçağda 
yaşamakla bilişim çağında yaşamak gibi bir 
anlayış ayrımı kaçınılmaz olacaktır. “Peki, bu 
kitaplar kaç tanedir, söyleyin, okuyalım da 
kurtulalım?” diyebilirsiniz. Bu kitapların sayısı 
çok kabarıktır; ama olsun, siz bulduğunuz 
birinden başlayın ve okuyun. Yılda 25-30 kitap 
okumanız gerek, tadını alarak okuyun. Eşinize, 
arkadaşınıza, sevgilinize anlatın; onların da 
sizden yararlanmalarına izin verin. Mustafa 
Kemal’i okuyunca, Mustafa Kemal olursunuz 
sanki. Onun Gençliğe Hitabe’sini okuyun. 80 
yıl sonrasını nasıl görmüş?..  Onun o sözleri 
nasıl yazdığını, gördüğünü sen düşünmeye 
başladığında sen O oluyorsun. O’nun kadar 
güçlüsün ve ondan daha şanslısın, çünkü 
bugün her şeye kolayca erişebilirsin.  Sen 
Cervantes oluyorsun... Tolstoy, Dostoyevski, 
Zola oluyorsun. 
Sonuç olarak, onlarla iletişim kurarak 
insanları sevmeyi öğrenmelisiniz... Bunu 
öğrenmeden bireysel farklılaşma yaratma ve 
mesleğinizde başarılı olma şansınız olmadığını 
düşünüyorum.

- Yapıtınızda da yer verdiğiniz üzere, 
Türk toplumunun güçlü yönlerinden biri 
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olan girişimcilik ruhunu, devlet veya özel 
kurumlar tarafından verilen girişimcilik 
teşvikleriyle “değer üretmek” amacıyla 
ne kadar kullanabiliyoruz? Buna bağlı 
olarak sizce Türkiye  neden Steve Jobs’lar 
, Mark Zuckerberg’ler yetiştiremiyor?

Destekler, “teşvikler” çok güzel; 
kuruluşlarımız da bunlardan yararlanıyor. 
Araştırma geliştirme projesi olarak verilen 
dosyalar TÜBİTAK’ça değerlendiriliyor ve 
onaylanırsa proje harcamalarının yüzde 60’ına 
kadarını devlet -bir yıl sonra bile olsa- bağış 
olarak geri ödüyor. Bu da daha büyük projelere 
imza atabilmemizi sağlıyor.
Burada sıkıntı ürünlerin kamu sektöründe 
kabul görmesinde. Yasalarımıza göre yerli 
ürünlerin yüzde 15 fiyat avantajı da var, 
ama öncelikle devletin bunları satın alıp 
kullanmayı istemesi gerek. Bu noktada 
darboğaza çarpıyoruz; insanlarımızda, çoğu 
yöneticilerimizde yabancı ürünler sanki hep 
üstünmüş gibi yanlış bir koşullanma var.
Bunun dışında her yazılım ürününün bir de 
bakım süreci var. Yazılım ürünlerinin iyelik 
(telif) haklarına saygı gösterilmiyor; kaynak 
kodların rakip kurumlara verilmemesi, 
gösterilmemesi gerekir. Yazılım ürünü 
sonuçta endüstriyel bir üründür, düşünsel 
bir ürün olmakla Türkiye Cumhuriyeti 
yasalarınca korunmuştur, sahipliği koruma 
altındadır; ama devletimiz kendi çıkardığı bu 
yasaları uygulamıyor. Başka bir deyişle bir 
firmanın yaptığı yazılımı, daha ucuz bakım 
yaparım diyen başka bir firmaya veriyor.  
Mesleğimizdeki en büyük çıkmazı, yazılım 
iyelik haklarının yürürlükte olan yasalara 
karşın korunamaması olarak görüyorum.
Bilişim Devriminde Türkiye kitabının sonuç 
bölümünde, bana çok parlak gözüken 2050 
yılının Türkiye’si için çizdiğimiz iyimser 
senaryo, doğal olarak, bugün önemli bir 
teknik bilimsel başarı düzeyi yakalamış olan 
yazılım üretim endüstrimizin çökmemesine 
bağlı. Çünkü bütün alanlarda gelişmeyi ve 
verimliliği tetikleyen, destekleyen bir kesimdir 
bilişim kesimi. İşin en güç bölümünü aştık, 
kendimiz olan bir teknik birikim sağladık; bunu 
koruyabilmeliyiz.

- Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde, 
bilişim alanında hükümetin politikalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

- 2023’te yeryüzünün ilk 10 ekonomisi içinde 
olmamız öngörüldü. Şu anda 16. sıradayız. Bu 
yalnızca dışsatım artışıyla olacak iş değildir. 
Bunu ancak yüksek teknikbilim alanlarına 
giren üretim gücümüzle başarabiliriz; bu da 
yazılımsız olamaz. Yazılıma verilen destekler 
sürdürülür ve iyelik hakları korunursa, 
kamu alımlarında yerli ürünlere gereken 
ilgi de gösterilirse, süreğen niteliksiz eğitim 
gibi birtakım sorunlarımızı da önümüzdeki 
bir iki on yılda çözmeyi başarabildiğimizde, 
2050’li yıllara doğru yaklaşık yıllık 9,7 trilyon 
ABD doları yurtiçi üretimle 7. hatta 6. sıraya 
yükselebileceğimizi hesaplıyorum.
Bilişim Devriminde Türkiye: 1971 - 2011 - 2051 
kitabımda bu düşüncemi, “İyimser Senaryo” 
olarak, ayrıntılarıyla açıkladım: Çin, Hindistan, 
Amerika, Rusya, Brezilyadan sonra, aşırı 
yaşlanan Japonya’nın bile kıl payı önünde, 
Türkiye gelecek... Etnik ya da mezhepsel 
bir iç savaş, bölünme ya da bu koşulların 
tetikleyebileceği bir dünya savaşı gibi herhangi 
bir engelle durdurulamazsak... 
Bu çok aykırı olumsuz gelişmeler dışında, 
2051’de bizi bekleyen olasılığı daha yüksek 

“Karamsar Senaryo” ise, başta yazılım 
iyelik haklarının, öteki düşünsel ürünlerle 
ilgili haklarla birlikte yağmaya uğramasıdır. 
Ne hukuk düzeninin, ne çevrenin, ne 
de Cumhuriyet’in temel ilkelerinin 
korunamadığı bir ortamda, bilişim sistemleri 
ve yazılım üretimi alanlarında ulusal bir 
endüstri oluşturma doğrultusundaki kırk 
yıllık birikimimizi yitirmekle, “dev bir 
pazar” durumunda kalırsak, büyümemizi 
sürdürebilsek bile, “Orta Gelir Tuzağı” denilen 
düzeyde sıkışıp kalmakla 2020’lerde 14 ya 
da 12’inciliğe doğru yükselmekle birlikte, 
2050’lere doğru, 3,4 trilyon ABD doları yurtiçi 
üretimle 24’cülüğe doğru gerileyebileceğimizi 
de hesaplayabiliyorum.  
Ne olursa olsun, Türkiye dış güçlerin 
hesapladıkları ölçüde kolay tükenmeyecektir. 
Bizlerin ve özellikle siz gençlerin TBD ile 
başlayıp 30 STK ile devletimizin işbirliği ve 
nice katkılarıyla bugüne ulaşan birikimimizin 
üstüne titrememiz gerekiyor... Avrasya’nın 
Pasifik’in olağanüstü hızla geliştiği bir 
“Küreselleşme” ortamında, geleceğin 
“çok kutuplu” dünyasında, bunu güler 
yüzle ve barışçıl söylemlerle, Cumhuriyet 
değerlerimize bağlı kalarak, herkesin 
tam eşit olduğu bir yurttaşlık kavramıyla 
başarabileceğimizden kuşku duymuyorum. 
“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinden 

uzaklaşmadan, komşularımızla birlikte, 
onlarla yardımlaşarak kendi geleceğimizi 
kendimiz tanımlamalıyız. 
Türkiye’nin yalnızca ekonomik gücüyle 
değil, bilişim ve yazılım gücüyle de, bütün 
insanlığa yönelttiği bir barış çağrısı gibi 
değerlendirebileceği yumuşak gücüyle de 
öne çıkabileceğini, Cumhuriyet ve aydınlanma 
devrimlerimizden öğrenememiş olsak bile, 
hiç olmazsa kendi mesleğimizde kırk yıldır 
elde ettiğimiz başarılardan öğrenmiş olmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Bilişim Devrimi’nde 
yaşadığımız kırk yıllık serüvenin kuşbakışı 
öyküsünü yazarken, biraz da gelecekte 
olabilecekleri kurcalayınca, ben kendi adıma 
çok şey öğrendim. 
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
yapabileceklerimizi düşleyip bunu gerçekten 
istememizin, başarmamız için yeterli olacağını 
düşünüyorum. 
2050’de Türkiye’nin Japonya, Almanya, 
Fransa’nın önünde yeryüzünün 9. büyük 
ekonomisi olacağını ileri süren Goldman Sachs 
bizim yazılım gücümüzü bilmiyor; Türkiye 
bence 7., belki de 6. güç olacak.
Yeter ki biz Bilişim Devrimi’ne ayak 
uydurmada yeniden geriye savrulmayalım; 
bilişim ve yazılım alanlarındaki teknik 
birikimimizi geliştirmeyi sürdürebilelim. 
Özellikle yazılım üretim kesimimizin bugün 
içinde bulunduğu darboğazdan sağ çıkması 
için hükümetimizce alınması gereken ivedi 
önlemler konusundaki çalışmalarımızı çok geç 
olmadan yaşama geçirebilelim.    
Sonuç olarak, bunu gerçekten isteyip 
gerekenleri yapmakta geç kalmazsak, 21. 
yüzyılda gönenç, barış ve uygarlık bayrağını 
Türkiye dalgalandıracak!
Yeryüzünün en az beşte dördü, biz Türklerden 
üstümüze düşen insanlık görevini yapmamızı 
bekliyor.
Hocam, bu söyleşi için biz gençlere zaman 
ayırdığınız için size bir kez daha teşekkür 
ediyoruz; sağ olun. Bize özgüven aşılıyor, 
yolumuzu aydınlatıyorsunuz. Yapıtınızı 
Türk gençliğine adarken biz gençlerden 
beklentileriniz olduğunu biliyoruz. Bu 
beklentilerinizi kesinlikle karşılıksız 
bırakmayacağız. Bize güvenebilirsiniz.
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