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- Bilişim Dergisini hangi gereksemeden dolayı çıkardınız? 

- 1971’de Türkiye Bilişim Derneği’ni kurarken duyduğumuz gereksinme neyse, 

TBD’nin amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere, Bilişim adlı bir süreli yayına duyduğumuz 

gereksinme de odur.  

Kaçırdığımız Endüstri Devrimi’nden sonra, yeni bir teknikbilimsel devrim, Bilişim 

Devrimi, bize, uygarlık bayrağını taşıyan ileri ülkeleri yakalayıp geçme fırsatı sunuyordu. 

Türkiye’nin bu fırsatı kullanabilmesi, bizim gibi bilişimcilerin toplumu aydınlatmak üzere 

örgütlenip sıkı çalışmalarına bağlıydı. Bilişim adını verdiğimiz bu yeni uğraşta el ele 

vermek ve çevremizi aydınlatmakla, toplumumuzu Bilişim Toplumu diye adlandırdığımız  

uygarlık aşamasına taşımayı amaçlıyorduk. 

Daha 1968’de kendime ve çalışma arkadaşlarıma, toplum önünde bir söz vermiştim: 

Bilişim teknikbilimini Türkiye’nin kalkınması için bir araç olarak kullanacağız!  

Atatürk’ün Aydınlanma Devrimi’nin açtığı yoldan sapmaksızın, bu sözümü 

tutabildiğim için kıvançlıyım.  

- Dergi bugüne değin okuyucu kitlesinin gereksinmelerini karşılayabildi mi? 

- Bugüne değin yayınlanmış 99 sayı içinde Bilişim’in okuyucu kitlesinin 

gereksemelerini karşıladığı sayıların bulunduğunu düşünüyorum; en az birkaç sayı için hiç 

kuşkum yok. Bunu bütün sayılar için söyleyebilmek güç olsa da, yapılması gerekenler 

bellidir, ancak kolay değil. Bunun için, TBD’nin kuruluş yıllarında taşıdığımız Atatürk 

Devrimleri çizgisindeki ulusal özü yeniden canlandıracak yeni yeni gençlerin düşgücüne, 

istencine, emeğine gerekseme duyuyoruz. Türkiye’nin ulusal gücüne dayalı, Atatürkçü 

çizgide bir Yenidendoğuş (bir Rönesans) gerek... 

- Unutamadığınız bir anı, bir kapak var mı? 

- Evet, örneğin aklıma hemen iki sayı, iki kapak geliyor: “Özel Bölüm: Bilgisayarlar 

ve İletişim” başlıklı kapak konusuyla Türkiye 1983 Yıllığı olarak Mayıs 1983’te 

yayınlanan 162 sayfalık 17. sayı ile “Örgütlenmenin Önemi: Türkiye Bilişim Kurumu 

1974 İcra Planında” başlıklı kapak konusuyla Yaz 1974’te yayınlanan 128 sayfalık 8. sayı. 

Bilişim’in ilk sayılarının kapaklarını, bu 8. ve 17. sayılar da içeride, yıllarca kendim 

tasarladım. Konu ve sanat özellikleriyle bende iz bırakmış olmaları doğal. Bu iki kapağın 

fotoğraflarını 100. sayı için size veriyorum.    

- Bilişim Dergisinin 100. sayısının çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Çok mutluyum! Çünkü biliyorum ki yeryüzünde yazında, sanatta, bilimde yalnızca 

8-10 sayı sürmüş dergiler içinde bile, adları insanlık tarihine mal olmuş, çığır açmış 

olanlar vardır. Türkiye’de adı yeni bir uğraş kesimiyle, yeni bir öğretim-bilim alanıyla 

özdeşleşmiş Bilişim gibi, kâr amacı gütmeyen gönüllü bir derginin, varlığını 100. sayıya 

değin 36 yıl sürdürmesi Türk ulusunun uygarlık düzeyini gösteren bir belgedir. 

- Dergi’nin yayın sürecindeki kilometre taşları sayılabilecek değişim ve gelişmelerden 

kısaca söz edebilir misiniz? 

- Bu kilometre taşlarını Türkiye Bilişim Vakfı’nca 2006’da yayınlanan Türkiye 

Bilişim Ansiklopedisi için yazdığım “Bilişim Dergisi” başlıklı yazıda değerlendirmiştim. 

Bu metni kullanabilirsiniz.  



- 100. sayı mesajınızı alabilir miyiz? 

Bilişim Dergisi, mesleklerinin değerini bilen bir avuç bilişimcinin başlattıkları, 

toplumla yayın yoluyla iletişim kurma, toplumu bilinçlendirme eylemleriyle, Türkiye’nin 

yeryüzünde Bilişim Çağı’nın ayrımına en erken varan ülkelerden biri olmasına, bu 

doğrultuda azgelişmiş bir toplumu çağdaş bir topluma dönüştüren pek çok işin 

başarılmasına ortam hazırlayan ve çığ gibi gelişen bir atılımın tetikleyicisi, belleği, 

belgeliği olmuştur. 

- Derginin bundan sonraki sayıları için öneriniz ne olacak? 

- Bilişim Dergisinin şimdi yeniden, ilk sayılarından başlayarak sergilediği kimliğe 

sahip çıkmasını isterim.  

- Bilişim Dergisinin Türkiye’deki Bilişim Sektörü’ne  katkısı nedir? 

- Bu sorunun yanıtı için, size verdiğim “Bilişim Dergisi” başlıklı yazıma bakılabilir. 

Yalnızca bilişim, yazılım, bilgisayar gibi sözcüklerin ulusal düzeyde benimsenmesi bile, 

Bilişim Dergisine borçlu olduğumuz bir devrimdir; Atatürkçü Aydınlanma Devrimi’nin 

yeni bir sürgünüdür. Unutmayın, dergimizin adı bugün sektörümüzün de adıdır. Daha ne 

söyleyeyim? Bu konuda, Bilişim’in 0 sayılı öncüsü sayılmak gereken Elektrik 

Mühendisliği’nin Ağustos-Eylül 1971 tarihli Bilişim Özel Sayısı’nda yer alan amaç, 

yaklaşım ve ilkelere göz atmanın da yararlı olacağını belirtmeliyim.   


