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K a f a s ı  k e s i k  t a v u k
Bizim çocukluğumuzda öyle kesilmiş ve soyulmuş tavuklar satılmazdı 
marketlerde. Hoş “Market” denilen yerler de yoktu, pazara giderdiniz meyve ve 
sebze almak için. Diğer yiyecek ihtiyaçlarınız için ise mahallenin bakkalı sizin için 
hazır ve nazırdı.  

İşte o günlerde, tavuk da pazaryerinde köylüler tarafından canlı olarak satılırdı. 
Dolayısı ile pazardan aldığınız tavuğu, tüylerini yolup temizlemeden önce kesmek 
gerekirdi. Bu tavuk kesilmesi, mahalle çocuklarının çok dikkatini çeker, kesim 
yapan ailenin kapısı önünde toplanır ve izlemeye başlardık. Eğer tavuğu kesen, 
kesim esnasında tavuğun ayaklarını bağlamamışsa tavuk kafası kesilir kesilmez 
fırlar ve inanılmaz bir hızla koşmaya başlardı. O zaman öğrenmiştim ki, kafası 
olmayan birisi bile bir süre amaçsız bir biçimde koşabilirdi.

Ülkemizde mantar gibi teknokent kurmayı başardık ve bu teknokentler binlerce yazılım şirketine 
ev sahipliği yapıyor. Çok doğru bir karar verip yazılımın kendisinin doğrudan Ar-Ge olduğunun 
kararını da aldık. Fakat soru şu, yazılım sektörünün önündeki stratejik hedef ya da hedefler ne?

Bir örnekle, biraz daha açıklayıcı olmak istiyorum. Bir ülke, bundan on sene önce ülke, yazılım 
pazarının önündeki stratejik hedefin oyun yazılımı geliştirmek olduğunu belirlemiş ve özel olarak 
bu stratejik hedef, teşvik edilmişti. Sonuç şu, bizim toplam ihracatımız kadar geliri şimdi oyun 
yazılımı satışından elde ediyorlar. Ve belki de o ülkedeki kurulan her yazılım şirketi, bugün 
ülkemizde kurulmuş olan yazılım şirketlerinin dünya pastasından alacağı bir dilimi kendi ülkesine 
götürüyor.

Kafası kesik tavuk, kafası kesik olmayan tavuktan kısa bir süre çok daha hızlı koşar ama bu 
koşunun bu güne kadar bir işe yaradığı görülmemiştir.

“Kafası olmak” ne demekti, sektörel öngörüde. Stratejik bir amacınız yok, ya da var ama bu amaç 
tüm organlarınız tarafından kavranılmamışsa, işte o zaman kafası kesilmiş tavuk örneğinde 
olduğu gibi ne yöne gittiğinizi bilmediğiniz bir koşturmaca içerisinde bulursunuz kendinizi. 

Bilişim sektörüne dışarıdan bakmaya çalıştığım zaman gördüğüm manzara örnekte anlatmaya 
çalıştığım gibi.
 
Ülkemiz, bilişime özellikle e-devlet alanında milyonlarca dolar yatırım yaptı. Öyle ki çok sayıda 
uygulama ile övünüyor ve dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde bu uygulamalar olmadığını her 
konuşmamızda göğsümüz kabararak tekrar ediyoruz.

Ama şu soruyu sormaya hepimiz korkuyoruz. Biz bu uygulamaları stratejik bir hedef belirleyerek 
mi yaptık? Yoksa, her kamu kurumu kendi uygulamalarını daha etkin kılabilmek için bilişim 
altyapısını geliştirme karar aldı ve bu kurumlar belirli bir süre sonra belirli bir noktaya mı geldiler?

Tabii ki, ikincisi. Eğer tersi olsaydı, şimdi en azından “e-Devlet Ana Kapısı” diye bir sorunumuz 
olmaz, tüm kurumlar ana kapıya ne biçimde bilgi vereceklerini işe başlarken bildikleri için, her 
aşamada stratejik hedefe adım,  adım gelinmiş olurdu. 
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