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Bilgisayar programı yazan başarılı çocuklar anlatıyor…

Dergimizin bu sayfalarında “Bilgisayar Çocuk Oyuncağı” etkinliği kapsamında 
program yapan çocuklar ve aileleri ile yapılan söyleşilere yer veriyoruz. Söyleşilerde 
yöneltilen, “Öncelikle bize kendinden bahseder misin? Bilgisayar programlamaya 
nasıl başladın? Nereden öğrendin peki? Programı yazmak zor mu? Ne tür programlar 
yazıyorsun? Bilgisayar programı yazmanın sana ne faydası olduğunu düşünüyorsun? 
Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?” sorularını 9 yaşında program yazmaya 
başlayan Mahir Türk, 14 yaşındaki Utku Tarhan ve 15 yaşındaki Doğa Fani yanıtladı. 
Türk, program yazarken kendini bilgisayara hükmetmiş gibi hissediyor ve ebeveynlere 
çocuklarını program yazmaya yönlendirmeleri ve çocuklara da program yazarak 
üretim yapmalarını öneriyor. 
“Benim için çok değerli bir gelecek” diyen Tarhan, daha fazla yazılım yapacağını App 
store için oyun yazmayı planladığını belirtti. 
Bilgisayar programlamanın zor olmadığı biraz ilgi duymak gerektiğine işaret 
eden Fani, “Diğerleri bilgisayar kullanıyor sizse onların kullandığı programları 
yazıyorsunuz. Bu çok havalı ve eğlenceli bir şey” dedi.

Kimi merak kimi arkadaşlarını eğlendirmek kimisi de 
havalı olduğunu düşünüyor bilgisayar programı yazmanın. 

Şahika Selçuk, Utkucan Yazıcı

Mahir Türk: Programlamaya 
9 yaşında ‘hacker’ sözcüğünü 
duymamla başladım

*Merhaba ben Mahir Türk, 11 yaşındayım 
ve Ali Şir Nevai Ortaokulu’nda 5. sınıfa 
gidiyorum.

** Programlamaya 9 yaşında iken 
televizyonda bir haberde duyduğum “hacker” 
sözcüğü ile başladım. Hacker sözcüğünün 
anlamını anneme ve teyzeme sorduğumda ve 
anlamını öğrendiğimde İnternet’te hackerleri 
araştırmaya başladım. Aslında onlara 
özenmedim de değil. Onların yaptığı gibi 
Web sitelerini hacklemek, şifreleri kırmak 
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ve virüsler yapmak istiyordum. Bunun için de 
programlamanın şart olduğunu öğrendim, 
ancak programlama ile ilgili hiçbir bilgim 
yoktu. İşte böyle başladı.

*** Bilgisayar programlamayı İnternet’ten 
öğrendim. İnternet’te program nasıl yapılır, 
programlama nedir, program nasıl yazılır 
diye araştırıyordum, ancak herhangi bir bilgi 
bulamamıştım. Tam aramayı bırakacakken 
şans eseri bir videoya denk geldim. Videoda 
visual basic isimli programlama dilinin 
başlangıç aşaması ile ilgili ders veriliyordu. 
Visual basic’i kurduktan sonra videodakileri 
tekrar ederek programı çalıştırmayı 
başardım. O günden sonra yeni programlama 
dillerini öğrenip kendimi geliştirdim.

**** Program yazarken ilk başlarda ben 
de zorlanmıştım ve etrafımda yardım 
alabileceğim kimse yoktu. Ben de 
İnternet’ten araştırıp okuyup öğrenerek 
kendimi geliştirdim. Bu sayede şu anda 
program yazarken zorlanmıyorum. Program 
yazarken kendimi bilgisayara hükmetmiş gibi 
hissediyorum.

***** Program yazarken tek bir alanda 
sınırlı kalmıyorum birden fazla alanda 
program yazıyorum. İlk yaptığım temel 
programlar hesap makinesi, ekran klavyesi, 
telefon rehberi ve veritabanı ile ilgili olan 
programlardı. Şimdi ise 3 boyutlu bir oyun 
üzerinde çalışıyorum.

****** Program yazmak okulda ve 
matematikte bana yardımcı oluyor. Aynı 
zamanda normal hayatımda aynı program 
yazarken çözdüğüm problemleri çözer gibi 
problemleri çözebiliyorum ve bu da benim 
özgüvenimi artırıyor.

*******  Tüm anne ve babalara çocuklarını 
program yazmaya yönlendirmelerini ve 
çocuklara da program yazarak üretim 
yapmalarını öneriyorum.
Nuray Türk (annesi): Mahir’in bilgisayar 
kullanması bizi hiç rahatsız etmiyor çünkü 
onu doğru kullandığına inanıyoruz. Doğru 
kullanması için de elimizden geldiğince 
yönlendirmeler yapıyoruz. Lütfen 
çocuklarımızı özgür bırakalım, önlerini 
açalım ve yardımcı olalım.

Yılmaz Türk (babası): Bu hususta benim 
söyleyeceklerim Mahir özelinde ama Türkiye 
genelinde çocukların özgür bırakılmasına, 
yaptıklarından korkutulmaması gerektiğine 
ve küçük yaşlardan itibaren korkutarak, 
ürküterek davranıldığında bir yere 
varılamayacağına inanıyorum. Çocuklar 
özgür bırakıldığı zamanlar bir şeyler 
üretebilirler. 

Korkmadan bir şeyler yapabilirlerse 
kendi denediklerinin kendi yaptıklarının 
farkına varabilirler yoksa diğer türlü çocuk 
kendi kişiliğini kazanamayacaktır. İleriki 
zamanlarda da kendine yön veremeyecektir. 
İnsanlar kendi yaşadıkları hataları üzerinden 
çocuklarını engellemeye çalışıyorlar. Bu 
doğru bir şey değil. Üretim ve gelişmenin 
çocukların ve hatta tüm insanların özgür 
bırakılarak gerçekleşeceğine inanıyorum. 
Bu bağlamda biz Mahir açısından hiçbir 
engelleme yoluna gitmedik, tam tersi 
önündeki engelleri kaldırma yoluna gittik.

öğrendim. Bilgisayarı kullandıktan bir iki yıl 
sonra Word ve Excel kullanmaya başladım. 
Excel üzerinden çeşitli programlar yazdım 
mesela grafikler çıkardım. Bundan bir 
iki yıl daha sonra programlamayı daha 
net öğrendim ve yeni uygulamalar, hesap 
makinesi yazabiliyordum. Bir yıl sonra da 
web sitesi yazmaya başladım. Web sitesi 
yazmam benim için gerçekten güzel bir şey 
oldu. Çünkü web sitesi yazarak arkadaşlarımı 
etkilemiş oldum hem de arkadaşlarımla bir 
grup kurup beraber programlama yapmaya 
başladık. Yani programlamanın çok etkili 
olduğunu düşünüyorum. Bu grubu kurduktan 
sonra arkadaşım bir ilan vermişti internet 
sitesinde ve annemi aradılar bu ilandan 
dolayı. Bizim için çok komik deneyimlerdi 
bunlar. 

*** Öncelikle şunu söylemek istiyorum, 
eğer programcı olmak istiyorsanız 
zorlanmanıza hiç gerek yok. Sonuçta kimse 
programcı olarak doğmuyor yani herkes 
eğlenerek öğrenir. Bu konuya hakikaten ilgi 
duyuyorsanız kitap karıştırıp veya İnternet’te 
dolaşıp deneyim kazanabilirsiniz. Ayrıca 
program yazmak çok sıkıcı bir şey de değil. 
Çeşitli hataları bulup arkadaşlarınızla 
beraber gülebiliyorsunuz. Yani programlama 
iyi bir şey sıkıcı bir şey değil, kimsenin sizi 
uzaklaştırmasına izin vermeyin, bu konu 
geleceğin projesi. 

**** Program yazmanın faydaları;  birincisi 
program yazmak çok eğlenceli oluyor, 
ikincisi takım çalışmasını destekliyor ve her 
zaman nasıl düşüneceğinizi size öğretiyor. 
Mesela bir program yazacaksanız bu 
programın nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor 
yani nasıl bir şey yapmalıyım ki böyle 
olsun diye düşünmeniz gerekiyor. Zaten 
programcıların çoğu nasıl düşüneceğini 
bilen insanlar oluyor. Gelecekte bilişim 
mühendisi olmak istiyorum, yazılımcı olmak 
istiyorum çeşitli şirketlerde. Mesela şu an 
Google Science Fair’e başvuru yaptım ve bu 

Utku Tarhan: Benim için çok değerli 
bir gelecek

*Ben Utku Tarhan, 14 yaşındayım ve İzmir’de 
yaşıyorum.

** Programlamaya başlamamım sebebi 
arkadaşlarımı eğlendirmekti. Programlama 
benim için çok iyi bir dönüm noktası oldu. 
Ondan sonra onlarca proje geliştirdim. 
Bir tanesi oyundu. Benim için çok değerli 
bir gelecek oldu. İlk önce programlamaya 
babamın banka bilgisayarı getirmesi ile 
başladım. Çökerte çökerte bilgisayar 
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yarışmaya katılmak istiyorum. Kazanırsam 
eğer çok iyi bir deneyim olacak benim için ve 
daha fazla yazılım yapmaya başlayacağım. 
App store için oyun yazmayı planlıyorum. 

***** Buradan ailelere seslenmek istiyorum. 
Çocuğunuz bir proje üretiyorsa onu eğitim 
nedeniyle engellemeyin ve daha çok destek 
olun. Sonuçta geleceğin mesleği bu. 
Çocuğunuz diğerlerinin yaptığı gibi oyun 
oynamıyor bir oyun yani kendisine ait bir şey 
üretiyor.

başına oturtmuyordu. Ben de çok merak 
ediyordum. Bilgisayar başına oturduğum 
zamanlarda da bozduğum için sürekli 
kalkmamı istiyordu. Bu da benim üzerimde 
bir ilgi oluşturdu. Ben de bilgisayarı 
bozuyorum bari geri düzelteyim dedim. Bunu 
nasıl yapabilirim, neler yapabilirim, nasıl 
format atılır vesaire diye araştırınca bir anda 
bilgisayar programlamaya başlamış oldum. 
Küçük küçük programlar, hareketli kodlar, 
hareketli yazılar yaparak programlamaya 
başladım. Bilgisayar programlamayı ilk 
önce kendim İnternet’ten araştırdığım parça 
parça kodlarla HTML5 dilinde küçük yerlere 
yerleştirerek öğrendim. Diğer diller daha 
zor olduğu için onları yavaş yavaş HTML5’i 
geliştirdikçe daha da yükselttim.
 
*** Herkes sayısal dil gerektiğini falan 
düşünür ancak benim sayısalım diğer 
derslere göre daha da kötü. Bu yüzden 
kimsenin korkmasına gerek yok. Bilgisayar 
programlamak zor değil, biraz ilgi duymanız 
gerekiyor. Programlamanın eğlenceli 
olabilmesi için öncelikle ilgili olduğunuz 
konular yani diyelim oyun oynuyorsunuz bu 
oyun nasıl yapılıyor diye merak ederek bu 
konuda daha fazla zevk alırsınız. Diyelim bir 
programı gördünüz ve program çok hoşunuza 
gitti bunu nasıl yazdılar diye merak ederek bu 
konuyu eğlenceli hale getirebilirsiniz. 

**** Bilgisayar programlamanın faydaları 
ilk önce insanlar arasında bir süper güç gibi 
görülüyor. Diğerleri bilgisayar kullanıyor 
sizse onların kullandığı programları 
yazıyorsunuz. Bu çok havalı ve eğlenceli bir 
şey benim için. Sosyal olarak da katkıları var 
aynı zamanda. Bilgisayar toplulukları çok 
fazla ve onların arasında olmak size çok fazla 
şey katıyor. Yeni diller, yeni konular, yeni 
bilgiler çok şey katıyor size. 
Bu yüzden bana da çok katkı sağladı. 
Diğer üniversite öğrencileri arasında bir 
liseli olarak hoşuma gitti bu durum ve onlar 
yapabiliyorken ben neden yapmayım dedim 

ve onların arasına katıldım. İnternet siteleri 
yazıyorum daha çoğunlukla. İnsanların 
kullanacağı küçük programlar, onların 
hayatlarını kolaylaştıracak küçük programlar 
yazıyorum.  Onlarda bana teşekkür ediyorlar. 
Arkadaşlarımın bilgisayardaki sorunlarını 
çözüyorum. Bilgisayar programlamanın 
gerçekten güzel bir şey olduğunu insanların 
hayatlarını kolaylaştırdığını, kendi 
hayatımızdaki boşlukları düzelttiğini ve zor 
değil kolay bir şey olduğunu, birazcık ilgi 
ile bunu yapabileceklerini düşünüyorum. 
Zorlanmayacaklar çünkü bilgisayar 
programlama konuşmak gibi, yeni bir dil 
öğrenmek gibi kolay bir şey.
 

 Burhanettin Fani (Babası): 1999’da 
eve ilk bilgisayarı aldım büyük oğlum için. 
Doğa o zaman bir yaşındaydı. Gidip gelip 
oyun oynardı o zamanlar daha çok, oyun 
programlarını karıştırmaya başladı. Fakat 
Doğa kendisi belirli bir yaşa geldikten 
sonra abisinin olmadığı dönemlerde 
kaçamaklar yapıyordu. Bilgisayarı açtığında 
abisi kızıyordu, ben de niye kızıyorsun o da 
öğrenecek diye başladım ilk teşviklerime.  
Doğa sekizinci sınıfı bitirdiğinde ben hiçbir 
yönlendirme yapmadım kendisi istediği 
okulu seçti. Seçtiği okul da bilgisayarda 

olduğum için takılıyorum kendisine, artık bizi 
de gözeteceksin, bizim de kullanabileceğimiz 
sesli programları daha da kolaylaştıracaksın, 
yurtdışından binlerce dolar verip almaktan 
bizi kurtaracaksın gibi takılıyorum. 
Ben şunu söylüyorum tüm ailelere 
özellikle, çocuklarınıza sizin yapamadığınız 
işleri yapmak üzerine zorlamayın. Kendi 
istediklerini yapsınlar, örneğin ben 
1977’de liseyi bitirdim ve beni yüksekokula 
giderken kimse yönlendirmedi. Ben de 
çocuklarıma aynı şeyi uyguladım. Çünkü en 
çok istedikleri işi yapmalılar. Zorla yenilen 
aş ya karın ağrıtıyor ya da baş sonuç itibari 
ile. Dolayısı ile ben çocuklarımın her ikisine 
de diledikleri okulda okumaları konusunda 
destek olaya çalıştım. Anneleri daha farklıydı 
ama annelerinin bir adım önüne geçtik 
ve üç erkek baskın çıktık, anneleri yerine 
kendi istediklerini yapmalarını bugün için 
sağladık. Umarım ilerde daha şanslı olur. 
Doğa bilgisayarla ilgilenmesinden kaynaklı 
olarak gerçekten arkadaş çevresini ve birçok 
şeyi değiştirdi. Kendisi için daha olumlu bir 
çevrenin içine girdi. Bu da babası olarak, 
ebeveyni olarak beni çok mutlu ediyor. Tüm 
ailelerin çocuklarına, çocuklarının istediği 
biçimde destek olmalarını öneriyorum. 
Şimdiden tüm çocuklara başarılar diliyorum.

Doğa Fani: Diğerleri kullanıyor 
sizse onların kullandığı programları 
yazıyorsunuz

* Merhaba, ben Doğa Fani, 15 yaşındayım. 
Etimesgut Ticaret Meslek Lisesi Bilişim 
Bölümü’nde okuyorum. Bilişime ilgim 
olduğu için bu bölümü seçtim. Okulda C#’a, 
diğer programlama dillerine ise kendi 
araştırmalarım, ilgim sonucunda ulaştım. 

** Bilgisayar programları küçüklükten beri 
çok ilgimi çekmiştir. Ağabeyim bilgisayar 
alındığında nerdeyse beni hiç bilgisayar 

programcılık, web tasarımı vesaire 
ile ilgiliydi. Ben teşvik etmek için 
elimden gelen her çabayı gösterdim. 
Nihayetinde bir nedenle ODTÜ’de 
yapılan bir konferansa gitmek istediğini 
söyledi ve ben de destekledim. Sonra 
Eskişehir’e gitti ve bu arada Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) ile tanıştı. Onlarla 
tanıştıktan sonra da Doğa’nın yaşamı 
değişti aslında. Bilgisayara bakışı 
değişti. Bilgisayarı belki bir yıl önce 
oyun metası olarak görürken şimdi 
Doğa hem kendisinin hem toplumun 
yararlanabilmesi için bir şeyler yapma 
çabası içerisinde. Ben görme engelli 
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