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Bir Toplumsal Etik Kurallarına mı  

İhtiyacımız var

Bütün renkler hızla kirleniyordu
Birinciliği beyaza  verdiler.

  
Özdemir Asaf.

B
ilişim Sektörü iddialı bir sektör olarak ortaya çıkmıştı  bin dokuz yüz altmışların sonları ile 
yetmişlerin başlarında. On iki mart muhtırasından hemen sonra kurulan TBD’nin kurucuları 
aynı zamanda başta Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’nin Bilgi İşlem Merkezleri ile birlikte 
birçok kamu kuruluşu ile o zamanın en büyük servis büro şirketi olmaya aday SİSAG 
çalışanlarından oluşuyordu. 

Her biri oldukça iyi eğitim almış ve vatanseverlik konusunda büyük bir inanca sahip olan bu kadro 
ülkede kötü giden ya da kötü gitme olasılığı olan işlerin tümünü bilişim teknolojisini kullanarak 
düzelteceklerine inanıyorlardı.

Bu inançlarını gerçekleştirmek için önlerine çok da önemli bir proje çıktı. Biraz şartların zorlaması biraz 
da toplumdaki adalet duygusunun beklentisi sonucu adil bir Üniversiteler Arası Şeçme Sınavı yapılması 
gerekliliği doğdu. Başta Aydın Köksal, Ersay Gürsoy, Atalay Yunusoğlu ve Ünal Yarımağan, olmak üzere 
Hacettepe Üniversitesi’nde çalışan bilişimciler bu konuya bilişim teknolojisi ile bir çözüm üretmeyi ve bu 
çözümü Üniversiteler Arası Kurul’a kabul ettirmeyi başardılar.

Bu örnek toplumda bilişimcilerin her olayı adil ve doğru bir biçimde çözebileceklerine dair bir inanç 
yarattı. Her kamu projesi en adil çözümünü bilişim teknolojisinde buldu ve sektörümüz geometrik 
olarak büyüdü. Askere almalardan tutunda öğretmen atamalarına kadar bilişim teknolojisi toplumun 
adalet duygusunu dışa vuran bir mekanizma olarak yaşamımızdaki yerini aldı. 

Ama her şeyde olduğu gibi teknolojiyi de dejenere etmenin yolunu bulduk. Sadece teknoloji kullanılarak 
artık adalet duygusunun kamu vicdanında gereken yeri alamayacağı çok kısa bir süre sonra ortaya 
çıktı. Eğer bir kısım insanlara soruların yanıtı daha önceden verilirse o zaman bilgisayar teknolojisinin 
adaletli bir değerlendirme yapma şansı kalmıyordu. 

Artık sorun teknoloji ile çözülebilir bir durumdan çıkmıştı. Bir başka faktör insan faktörü teknolojinin 
adalet sağlayan dişlisini kırmayı başarmıştı.

Sonunda Özdemir Asaf’ın dediği bilişim teknolojisi içinde söylenebilir oldu. Bilişim Teknolojisi 
kullanılarak yapılan şeyler hem adalet hem de  geleceğe olan güvenimiz konusunda ciddi bir kaygı 
yaratmaya başladı. Bilişim Teknolojisi kullanan çocuklarımızın başına ne geleceğinden tutunda, banka 
hesabımızın şifresini kaptırırsak kendi başımıza neler geleceğini bilemez hale geldik.

Peki çözüm teknoloji ile sağlanabilir mi?

Ben pek o görüşte değilim. Bir toplumsal etik sözleşmesi geliştirmek ve bunun kurallarını tüm ülke 
olarak kabul etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa her teknolojiyi dejenere eden bu yapımızla 
yarın için bir şey söylemek mümkün değil.

http://www.bilisimdergisi.org/s178
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