
El Cezeri - Uluslararası Sibernetik 
ve Robotik Konferansı düzenlenmeli
TBD, bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim 
adamı olan El Cezeri adına bir uluslararası konferans düzenlemesi 
nitelik sıçraması anlamına gelecek
sonuçlar doğurabilir. Bu konferansın ülkemiz 
kültürüne bir başka kurumu, “Bilim Tarihi 
Kurumu” da kazandırabileceği görüşündeyim.
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şubesi’nin düzenlediği eğitim konferansları serisinin 
geçen ay yapılan bölümünde, “Bilişimciler İçin Tarih” konusunu anlatırken, konuşmamın bir 
yerinde “Türkiye Bilişim Derneği, “El Cezeri” adına bir robotik konferansı düzenleyebilirse iyi 
olur” demiştim. Şimdi bu düşüncemi biraz daha ileri götürerek bu konferansın uluslararası 

düzenlenmesi gerektiğini söylüyorum. Bunun nedenlerini şöyle açıklayabilirim:
Birinci nedenim, El Cezeri’nin,  Leonardo Da Vinci’ye ilham kaynağı olduğunun bilimsel çevrelerce 
kabul edilmesi. Bu kabulün çok önemli bir başka boyutu var. Bilim kurguya yakın da olsa çok izlenen bir 
dizi olan “Da Vinci’nin Şeytanları” yaygın bir popülerliğe ulaşırken bizimde bu duruma popüler kültür 
anlamında ne tür katkılar vereceğimizi tartışabiliriz. 
İkinci nedenim Hannover’de yapılan son CeBIT’te gördüklerim ile ilgili. SAP’nin standında yüzlerce 
robotik kol, ellerinde şemsiyelerle inanılmaz bir gösteri yapıyorlardı ve bu robotik kolların yer tuttuğu 
alan en az bin metre kareydi.
 
Robot teknolojisi, endüstriyel kullanımda yeni bir patlama yaratmak üzere gibi geliyor bana. Bu nedenle 
TBD, Otomobil Sanayicileri Derneği’ni de yanına alarak, bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar 
yapan ilk bilim adamı olan El Cezeri adına bir uluslararası konferans düzenlemesi nitelik sıçraması 
anlamına gelecek sonuçlar doğurabilir.

Bu konferansın ülkemiz kültürüne bir başka kurumu, “Bilim Tarihi Kurumu” da kazandırabileceği 
görüşündeyim. Bu kurumun adını ben şimdilik böyle adlandırdım. Ülkemizde Türk Tarih Kurumu, genel 
olarak kendisini toplumsal ve siyasal tarihten sorumlu görüyor. Çok az sayıda bu konuların dışında 
kalan alanlarla ilgili kitaplar basılıyor. Oysa bilim tarihi, yeni başlayanlar ve meraklıları açısından ele 
alındığında en az bilimin kendisi kadar önem taşıyor. Az sayıda da olsa özel yayınevleri belli konularda 

bilim tarihine yönelik kitaplar basmışlar. Bunlara TÜBİTAK’tan da çıkan az sayıda 
kitabı ekleyebiliriz. Ancak bu konuda çok ciddi bir materyal, okuyucu ile buluşmayı 
bekliyor.
 
TBD nasıl geçmişte Internet Üst Kurulu’nun oluşması için büyük bir gayret göstermiş 
ve bunun sonucunda bir üst kurul kurulabilmişse aynı biçimde Bilim Tarihi Kurumu 
kurulması için de çalışmalı ve buna El Cezeri Uluslararası Sibernetik ve Robotik 
Konferansı ile başlayabilir. 
Bilim Tarihi Kurumu’nun bence bir başka işlevi de, gelecek kuşaklara ulaştırılacak 
olan geçmişte üretilmiş bilimsel araç ve gereçlerin müzesinin kurulması olmalı. 
Bilimsel bulgu ve bilimsel düşüncenin gelişmesi belirli bir mantıksal sıraya göre 
oluyor. Genç kuşaklara bu sıra doğru aktarılabilinirse o zaman yeni bilim adamlarının 
ortaya çıkması çok daha hızlı ve kolay olacaktır.

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Günümüz dünyasında bilim ve teknolojide 
önderlik hızlı hareket etmeyi zorunlu kılıyor. En büyük Uluslararası Sibernetik ve 
Robotik Kongresi’nin sahipliğinin Türkiye’de olması her açıdan önemli olduğu kadar 
ülkemizin uluslararası tanıtımı açısından da önemli. Görev hepimizindir.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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