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Emeğimize 
sahip çıkacağız!

Geçtim dış 
pazarları, ülkenin 
her köşesine 
yayılmış teknoloji 
dükkânlarında 
satılan kaç yerli 
yazılım var? 
Kendi emeğinize, 
ürettiğiniz 
değerlere sahip 
çıkmazsanız kimse 
sizin için bir şey 
yapmaz.

90’ların ortalarından bu yana aynı sorunları konuşuyoruz; durum saptamaları 
yapıp bildiklerimizi yinelemenin yararı yok. Kaldı ki bilişim kesimindeki 
örgütler neredeyse her yıl bu konuyu derinlemesine işleyen, çok sayıda 

önerinin derlendiği yüzlerce sayfalık raporlar hazırladı. Hem raporlarda hem türlü 
etkinliklerde ülke yöneticilerine seslenildi; yerli ürünleri koruyup destekleyen, tutarlı, 
kalıcı yöntemlerin uygulanması istendi. Oysa -kanımca- ülkeyi yönetenlerin bilişim 
politikaları son derece bilinçli ve tutarlıdır: Ülke pazarı yabancı ürünlere açılacaktır; yerli 
üreticiler başının çaresine baksın! Bu tutum, sanayinin pek çok dalında da farklı değildir.

Sonuç olarak kendi ürününe, emeğine sahip çıkma kararlılığını gösteremeyen yerli 
yazılımcıların yabancılar karşısında boyun eğecekleri 90’ların ortalarında belliydi. Para 
kazanmak zorunda kalan yerli yazılımcılar -görece- daha çok alıcının bulunduğu sanayi, 
mağazacılık, lojistik gibi kesimler için ürün geliştirip birbirlerine rakip oldular; hem de 
ne rekabet! Alıcısı kısıtlı savunma, enerji, sağlık, inşaat ve geniş kapsamlı kamu dizgeleri 
gibi alanlar büyük yatırımlar gerektirdiğinden bu işlere de ancak finans gücü olanlar 
soyunabildi. Finans oyunlarının başımıza neler açabileceğini sistem bütünleştiricilerimizin 
-acıklı- sonlarıyla öğrendik. Şimdilerde kendi yazılımlarını geliştirme/geliştirtme 
olanağına sahip kamu kesimi de -kendilerinden beklendiği gibi bildik politikayı 
uygulayarak- yabancı yazılımlara yöneliyor. Uluslararasına açılan ya da açılmaya 
uğraşan birkaç yürekli yazılım üreticisi ise bırakın desteklenmeyi, neredeyse bürokrasi 
çarklarında un ufak ediliyor. Geçtim dış pazarları, ülkenin her köşesine yayılmış teknoloji 
dükkânlarında satılan kaç yerli yazılım var?

Konu ne olursa olsun kendi emeğinize, ürettiğiniz değerlere sahip çıkmazsanız kimse 
sizin için bir şey yapmaz. Bunca yıldır ses getirici, sonuç alıcı bir dayanışmaya, ortak 
bir ürüne, sağlam bir duruşa tanık olamadığımıza göre yerli yazılımcıların gerçekten 
kendi ürünlerini koruyacak ve sektörün sürekliliğini sağlayacak bir çözüm isteyip 
istemediklerini bilemiyorum. Yine de elde avuçta bir şeyin kalmayacağı, geleceğimizden 
başka yitirecek bir şeyimizin olmadığı gün gibi açıkken bu kavgayı -en azından- genç 
kuşaklara sorumluluğumuz gereği sürdürmekten yanayım. Böyle bir savaşım da ancak 
devrimci anlayışla verilir. İşte, birkaç öneri:

• Özellikle özgür yazılım ortamında emek veren pek çok küçük üretici, ürünlerini birlikte 
pazarlayıp destek verecekleri bilişim kooperatifi çatısı altında birleşir. 
• Bilişim çalışanları, emeklerini sendikalaşarak korur.
• Yerli yazılımcılar, kendi ürünlerini ve ulusal işletim dizgemizi korumak üzere 
eylemleriyle seslerini duyurur. (Uygulamadaki yazılımlar hep birlikte, eşzamanlı olarak 
ülke çapında bir gün değil, bir dakika dursaydı neler olurdu?...)
• Büyük proje tutkunu ülke yöneticileri, on binlerce bilişim emekçisine iş olanağı 
yaratacak çok bileşenli, etki alanı geniş bilişim projelerine özendirilir. (Parti 
programlarında böyle projeleri görmek ne güzel olurdu!..) 
• Kamu dizgeleri kapsamındaki yazılımların hepsini “e-devlet uygulaması” diye 
tanımlayarak kamu alımlarının neredeyse tümünü tek yetkeye (otoriteye) bağlayan 
politikalara direnç gösterilir. 

Hülya Küçükaras 
Bilgisayar Bilimleri Mühendisi

Yukarıda sıraladıklarım, onlarca yıldır inceden inceye kurgulayıp yeri geldiğinde 
meslektaşlarımla tartışıp olgunlaştırdığım düşlerim... Bugüne dek izlenen yolların 
bizi getirdiği yeri beğenenlere diyecek sözüm yok. Ben beğenmiyorum! Bana/bize 
dayatılan bu gerçekliği kabul etmiyorum ve yeni çözümler arıyorum. Labirent gibi 
işyerlerine, küçücük odacıklara/bölmelere tıkılıp -tam da düzenin istediği gibi- 
birbirinden yalıtılarak koparılmış bilişim emekçilerinin gerçek bir baskı gücü olması 
için daha ne bekliyoruz?

http://www.bilisimdergisi.org/s162
4656566
9871376
3876345
3485343
4587634
5384684
7538475
8347583
7453849
4583452
3484224
5234860
4523463
0443483
4873434
9873468
4692828
5293482
3482452
3462348
2429572
6452452
4576234
9234857
6879384
7542457
4582342
9872458
3453829
4572348
5234582
3452504
5258345
9234623
4824295
7264524
5245762
3492348
5768793
8475424
574582
342987
245834
5382945
7234852
3458234
5250452
5834592
3462348
2429572
6452452
4576234
9234857
6879384

Dosya 
Yerli yazılım 
sektörümüz 

ölüyor mu?
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