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Bilişimölçer diye bir aygıt yok; ama J. Habermas’ın yukarıdaki sözünü dayanak yaparsam 
düşsel bir aygıttan söz etmeye engel de yok. Bilişimölçer, bilişim uygulamalarının 
örneğin iş verimliliğine, kazancı (kârı) artırmaya, işlem doğruluğuna, bilimsel deneylerin 

kurgulanmasına katkılarını ölçebilirdi. Düşlediğim bilişimölçerin en temel, en yalın işlevi ise 
birbirimizle ne denli bilişebildiğimizi ölçmek. İletişim terimleriyle söyleyelim: Göndericinin 
(kaynağın) alıcıya (hedefe) ilettiği bilgiyi alıcının, göndericinin istediği düzeyde algılayıp 
algılamadığını ölçmek; bunun için de alıcının geribildirimini (ya da tepkisini) çözümlemek.2

Sağlıklı bir iletişimde, bilgi doğru olmalı ve zamanında -ne erken, ne geç- aktarılmalı. Aktarılan 
bilginin içeriği (ileti/mesaj), biçimi, ortam (bağlam), araç (kanal) da birer etken. Bunları 
irdelerken bilgibilimin3 kıyılarında gezinmek, tarih boyunca dille bilgi ilişkisine kafa yormuş 
nice düşünürün görüşleriyle aydınlanmak eğlenceli bir yolculuk olurdu; ne ki amacım, geçen 
yazıdaki “nedense”4 yorumunu tartışmaya açmak.

* * *

Bilişimcilerin eşzamanlı düşündüğü pek çok bileşenden biri kullanıcı arayüzü (ekrandaki 
düğmeler,5  veri alanı başlıkları, uyarı ve iletiler vb.). Uygulamanın içyüzü kullanıcıyı hiç 
ilgilendirmez; ilgilendirmemeli. Ürünün niteliği, işe yararlığı için başat ölçüt, kullanıcı-bilgisayar 
etkileşimini sağlayan arayüz; yani bilgi aktarıcı dilin kendini dayattığı yer. Bu dili belirleyen de 
kullanıcı değil, bilişimci.6 

Öyleyse bilişimcinin hem dil kullanımı hem bilgi aktarımının incelikleri hem de özdeşleyim7  
açısından yetkin olması zorunluluk. Gelgelelim zorunluluk olması gereken -çoğu kez- umut 
olmanın ötesine geçemiyor. Yazılımların çoğunda kullanılan dil, bilgisayar başında iş yapmaya 
çalışan kişilere saç baş yoldurtuyor. Türkçe yazılan tümceler, sözcükler anlaşıl(a)madığı gibi 
araya serpiştirilen İngilizce sözcükler ile bilişim terimleri de cabası. Bizim bilişimölçerin eline 
düşsek “kullanıcıyla bilişme” becerimize eksiyi yapıştırır! 
Her araç yaratıcısından, geliştiricisinden izler taşır; bilişimci de kullandığı dille bize kendisine 

Bilişimölçer
“Teknik uygulama, (...) gerçekliği ancak onlarla gerçeklik olarak kavrayabildiğimiz özgün bakış 
açılarını saptar.”1

ilişkin bir şeyler söylüyor olsa gerek. Kullanıcıyla iletişimde İngilizceyi yeğleyen 
-özellikle genç- meslektaşlarımın bende bıraktığı başlıca izlenimler şöyle:
1) İşyerimde İngilizce söyleyince anlıyoruz. Okulda da böyle öğrendik. Sözcüklerin Türkçeleri var 
mı diye araştırmak aklıma bile gelmiyor. Türkçelerinin gerektiğini de hiç düşünmedim.8  
2) Ben kullanıcıdan üstünüm; yetke9 benim. Kullanıcı beni anlamazsa büyüsel gücümü10  de 
kanıtlamış olurum; çünkü ben varım ve saygıdeğerim. 

* * *

Şimdi, bilişimölçeri meslektaşlarımızla bilişmek, onların “beni sev, bana saygı göster” 
çığlıklarını işitmek için kullanma zamanı. 
Bir bilişim ürününü yoktan var etmek gerçekten de saygıdeğer, övgüye değer bir yaratıcılık 
ve emektir. Yazık ki ekinimiz övgüye pek yüz vermiyor. Ailemizin, öğretmenlerimizin, 
arkadaşlarımızın, işverenimizin övgüsünden yoksun kalınca, bizi var eden ürünlerimizle 
onaylanmayı istemek çok doğal. Hepimizin yürüdüğü olgunluğa erme yolu “onay” aşamalarıyla 
dolu... Ancak, bilişimcilerin emekleri başlı başına öylesine değerli ki dil aracılığıyla alkış 
bekleyerek göz kamaştırıcı çabalarımızı sise boğmak bize yakışmaz. “Ben ben” diye haykırmaya 
ne gerek, bırakalım ürünlerimiz konuşsun. Baksanıza, başkalarının yaşamlarına nasıl 
dokunuyoruz; o yaşamlara neler katıyoruz...

Yeri geldi; sözün özünü bir ustaya, özgün düşünürlerimizden Nermi Uygur’a bırakalım:

“Her ‘ben’i görünmez bağlarla sayısız ‘sen’lere bağlayan aracıdır dil. Tek ben bile kendini, 
kendisine ‘ben’ diyebilen başka bir ‘ben’in ‘sen’i olarak kavramadıkça gerektiği gibi tanıyamaz. 
İşte dil ‘ben’i ‘ben’, ‘sen’i ‘sen’ kılan öncedir.”11
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