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Biz Neden 
Olamadık

Bu ay sizinle tartışmak istediğim konuyu şöyle kurguladım. ‘Çin 
bundan otuz yıl öncesine kadar az gelişmiş bir tarım ülkesiydi.  
Nasıl oldu da bugün ortaya çıkarttığı birçok teknoloji şirketi ile 
tüm diğer sektörlerde olduğu kadar, bilişim sektöründe de yılların 
birikimine sahip ülkeleri geride bırakarak, teknoloji dışsatımı 
yapan bir ülke durumuna geldi de, daha önce başlamamıza rağmen 
biz gelemedik?

Bu tartışmanın tek bir yanıtı olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı 
yanıtımızda ortaya konan sorunu hemen çözer ve en kısa zamanda biz de 
uluslararası pazarlarda teknoloji ihraç eden bir ülke durumuna gelebiliriz.

Zaten bu soruya tek bir yanıt vermeyi başarabilseydik aynı zamanda binek araba 
ürettiğimiz Kore’nin bugün otomotivde bir dünya devi olurken bizim hala düşük katma 
değerli bir endüstriye neden sahip olduğumuzu şık diye açıklayabilirdik.

Çok boyutlu toplumsal ve sosyal bir olgu ile karşı karşıya olduğumuzu düşünmekteyim. 
Bu olgu toplumsal, psikolojik ve teknik bilimsel birçok faktörün kesişmesinden 
oluşmaktadır. 
 
Sıra ile gidersek toplumsal sorunlardan en önemlisi; kısa vadede kazanma arzusunun, 
uzun vadeli ve sürekli çaba gerektiren projelere göre daha fazla yeğlenir olmasıdır. 
İnsanlar çevrelerinde çok kısa yollardan para kazanmayı başaran insanları gördükçe 
bunlar bazen devlet tarafından da desteklenen kişiler olunca o zaman uzun vadeli 
çalışma fikri kendiliğinden geçersiz olmaktadır. Toplumsal bir olguda işe girişen kişinin 
yerli olması durumunda genel kanının işin başarılı olamayacağı konusunda genel geçer 
bir düşüncenin topluma hakim olmasıdır. Toplumsal bir başka sorunun ülkenin finans 
kaynaklarının uzun vadeli projelere göre tasarlanmamış olması kısa vadeli finansmanın 
ise uzun vadeli projeler için destekten çok engelleyici bir etmen olma özelliği 
taşımasıdır.

Gelelim psikolojik faktörlere. Ülkemiz insanının başarısızlıktan çok fazla korktuğunu 
düşünmekteyim. Başarısızlık yenilmesi gereken bir etmenden çok çevrenin de etkisi ile 
utanılacak bir duruma dönüşmektedir. Fazladan bir de başarıyı çekememe faktörünü 
de eklersek moral unsurunun çok önem kazandığı durumlarda bir psikolojik çöküntü 
ortamı kendiliğinden oluşmaktadır. Psikolojik faktörlerden birisi de kendi iç sesimizden 
daha çok ‘başkaları ne der’ noktasında çok hassas olmamız. Bu durum tekno girişimciler 
açısından çok önemli bir psikolojik olumsuzlama olayı olmaktadır. Bir başka psikolojik 
etmen de dışarıdan gelen telkinlere çok fazla önem vermemizdir. Bize siz bu işi 
yapamazsınız diye dışarıdan bir telkin geldiğinde ülkenin yarıdan fazlası ‘evet yapamayız’ 
diye hep bir ağızdan konuşmaya başlamaktadır.

Teknik ve bilimsel faktörlerde bu duruma ayrıca etki etmektedir; Üniversite ortamlarının 
araştırma ortamından çok not tutulan ve tutulan nottan sınava girilen bir ortam haline 
dönüşmesinden tutun da, oluşan proje fikirlerini geliştirme ortamlarının sığlığı yenilikçi 
fikirlerin yeşermeden kurumasına neden olmaktadır.

Bu saydığım olumsuzluklar Çin ve Kore gibi ülkelerde hiç yoktur demek çok iddialı ama 
onlar bu olumsuzluklara alternatif mekanizmaları geliştirmeyi başarmışlar. Dolayısı ile 
sonuç ortada.
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