
Türkiye Bilişim Derneği (TBD), en fedakâr üyelerinden birisini kaybetti. Hepimizin 
“Sami Abi” demekten büyük bir onur duyduğu Sami Dönmez, çalışkan,  iyi niyetli 
yapıcı karakteriyle tüm TBD’lilerin tanımakla onur duyduğu bir büyüğümüzdü. 

TBD’nin böyle bir üyesini sonsuzluğa uğurlaması gerçekten büyük bir kayıp. 
Sami Dönmez, tüm yaşamı boyunca ürettikleri ve geride bıraktığı duygu dolu miras  ile 
hem kendisini ölümün ötesine taşıdı hem de geride kalanlara kullanıldıkça büyüyecek 
olan bir hazine bırakmayı başardı.
 
Dönmez, Erdoğan Yücel ve Varol Atabay (diğer ikisini kaybettik ama o hâlâ insanlık 
kayığına balık taşımaya devam ediyor), bu üç insanı tanıdığımdan bu güne yani yaklaşık 
olarak otuz yıl geçti. Otuz yıldan bu yana her aklıma geldiklerinde yüzümde bir tebessüm 
oluşur ve sanki içimden bir ses bana “Bak işte olman gereken insanlar bunlar” der. 
Sami Ağabey, bu ekibin üç atlısından birisiydi. Bir şövalye de olması gereken tüm 
özelliklere sahipti şüphesiz ama daha başka bir başka özelliği vardı bence o biraz 
dervişti de. Onun kitabında “gönül kırmak” da yoktu “bir şey beklemek” de. 
Ayrıca boş teorik çalışmalara da pek inanmazdı. Onu hep somut bir şeyler yaparken 
bulurdum. Hiçbir zaman Yönetim Kurullarında görev almak için çaba göstermedi ya 
da gösterdiyse bile benim dikkatimi çekmedi ama çalışma guruplarının vazgeçilmez 
başkan ve üyesi olmaya özel bir önem verir çalıştığı çalışma gurubunun mutlaka bir 
ürün çıkartması için çırpınırdı.
TBD bugün geride kılavuz niteliğinde bazı ürünler bırakabilmişse bunda Sami Dönmez’in 
katkısı hep hatırlanacaktır. Yazılım üretiminin ülkede bir çıkış aradığı dönemde çalışma 
gurubunu gece gündüz demeden çalıştırmış ve 2002 yılında TBD’nin yazılımcılar için 
kaynak kitap olma özelliği taşıyan yayınını “Yazılım Geliştirmede Sağlanan Devlet 
Destekleri”ni üretip sektörün önünü açacak bir ürün ortaya çıkartmayı başarmıştı. 
Hem benden sonra, hem de benden önce Türk Cumhuriyetleri Bilişim İşbirliği Çalışma 
Gurubu’nun Başkanlığını yaptı. Ben kendisinin başkan olduğu dönemlerde çalışma 
gurubunun üyesiydim o kadar demokrattı ki en ufak bir kararı bile tüm üyelerin olumlu 
görüşünü alarak yaşama geçirmek isterdi. En geniş katılımlı ve en büyük devlet desteği 
sağlanan toplantıları onun zamanında gerçekleştirdik.

Onun için TBD üyeliği yeterli bir unvandı, üretmek için daha başka bir unvana 
gereksemesi yoktu. O bize TBD üyeliğinden onur duymayı her hareketi ile uzun yıllardır 
hep gösterdi. 
Hastalık ve sonrasında ölüm, bizi fiziksel olarak Sami Abiden ayırmayı başarmış olabilir. 
Ama geride kalanlar “bulunduğun topluluk için hiçbir şey beklemeden fedakârca 
çalışmak”, “her görevi onur duyarak yerine getirmek” ve “yaptığın her işten sonra 
kimsenin sana bir ‘aferin’ demesini bile beklemeden ürünü ortaya koymak”.
İşte ondan bize kalan hazine bu ne kadar harcarsak harcayalım eğer onun duygularını 
hissederek yaparsak tükenmeyecektir. 

Sami Dönmez’in 
“tüketilemez” mirası
Ya da kullanıldıkça artacak olan bir hazine
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