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TÜRKİYE’NİN  GEREKSEMESİ NE?

Bu konuda örnekleri sonsuza kadar çoğaltabiliriz. Bir yandan okuma yazma alışkanlığının 
çok düşük olması diğer yandan da yazılı kaynak konusunda kısıtlı bir ortamda bulunmamız 
toplumsal hafızamızı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Toplumsal belleğin canlı tutulması ve yeni gelen kuşakların hem süreçleri doğru olarak kavraya-
bilmesi ve ortaya çıkan yeni durumlara doğru çözüm yöntemi üretebilmeleri için tüm dünyada 
buluna yöntem müzeciliktir.

Çok yeni bir teknoloji olmasına rağmen yaşadığı hızlı değişim ve dönüşümü yeni kuşaklara doğru an-
latabilmek için ülkemizde bir ‘bilişim teknolojisi ve tarihi’ müzesi kurulmasının gereği artık zorunlu 
olmaya başlamıştır.

Bu müzede ne sergilenecek ve sergilenecek malzeme nereden bulunacak konusu önemli olmakla 
birlikte kolay çözülebilir görülmektedir. Müzede yer alacak materyalleri çok genel olarak 4 guruba 
ayırabiliriz.

İlk gurup da donanım ürünlerinin olması, olmazsa olmaz bir koşul. Ama en kolay bulunabileceklerde 
onlar. Şu anda bir çok özel ve kamu kuruluşunun depolarında ve  İstanbul’daki bazı hurdacılardan 
bu ürünleri elde etmek olası. Ayrıca benim bildiğim evlerde kıyıda köşede artık müzelik olmuş bir 
sürü malzeme duruyor.

İkinci Gurup yazılım teknolojisi değişimi olmalı. Bu kısım teknoloji değişiminin süreçlerini gösteren 
panolar biçiminde düzenlenmelidir.

Üçüncü bölüm ise ağ teknolojisine ayrılmalı diye düşünüyorum. Bu teknolojide başlangıçtan bu 
yana oldukça uzun bir yol kat etti. Genç kuşaklara eminim ki bu değişimden önemli sonuçlar 
çıkartacaklardır.

Müzede yer alması gereken en önemli bölümün bilişimcilerin tarihinin anlatılması gereken bölüm 
olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde bilişime katkı verenlerin tanıtıldıkları bir bölüm. TBD ve diğer 
gönüllü kuruluşlar tarafından üretilen kitaplar ve süreli yayınların kendileri ya da kapak resimleri. 
Gerçekleştirilen toplantıların resimleri yer almalıdır.

Bunu gerçekleştirebilirsek en azından gerçekçi bir bilim ve teknoloji tarihini yeni kuşaklara aktarma  
şansına sahip olabileceğiz. 
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Ziya Paşa insan akılının unutkanlık hastalığı 
ile birlikte yaşadığını anlatan o değerli sözü 
ile yazıma başlamak istiyorum. 
Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür 

Türk insanının, bu unutkanlık üzerine 
kurguladığı ikinci büyük yanlış ise 
kendisinden öncekilerin bir şey 
yapmadıkları, bu nedenle de her şeyin 
kendisi ile başladığı yanılgısıdır. Buna 
kamu yönetiminden tutunda, yazın 
dünyasına kadar her alanda rastlıyoruz. 
Aynı iktidarın yeni gelen bakanı tüm 
kadroları baştan sona değiştirdiği gibi 
örneğin edebiyat dünyasında kadın 
konusunda kitap yazan genç roman yazarı 
kadın edebiyatının kendisi ile başladığını 
zannetmektedir.
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