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Soruyu daha acımasız sormam gerektiğini 
bildiğim halde böyle soruyorum. Ülke 
insanları olarak acaba çok mu safız? 
Beni bu soruyu sormaya iten mantıksal 
çerçevemden söz etmek istiyorum önce.

Bizim bilişim sektörüne girdiğimiz yıllar, büyük 
bilgisayarların ancak çok güçlü kurumlar tarafından 
alına bilindiği yıllardı. O yıllarda hiçbirimizin bu 
nitelikte bilgisayarlar üreteceğimize inancı yoktu 
ama aklımıza bir soru takılmaya başlamıştı. Acaba 
işletim sistemi denilen o zamanlar otuz kırk bin 
satırdan oluşan yazılımı üretebilir miydik?

Daha biz soruyu sormadan karşımızdakiler gür sesli 
bir koroları ile hep bir ağızdan haykırıyordu.
 
-Hayır yapamazsınız, bu çok karmaşık bir iştir siz 
küçük uygulama programları yazın.

İnandık. Ülkede sistem yazılımı üretmeye kalkma 
cesaretini gösterenlere deli gözü ile bakıldığı için 
bugün kapsamlı sistem yazılımlarının hiçbirinin 
altında bizim şirketlerimizin imzası yok ve biz bu 
pazardan hâlâ en az pay alan ülkelerden biriyiz.

Sonra PC (Personal Computer) adı verilen kişisel 
bilgisayarlar girmeye başladı yaşamımıza. 
Birilerimiz bunları üretmeye kalktığında koro aynı 
şiddete haykırıyordu “Yapamazsınız” diye aynı koro 
şimdi de haykırıyor diyorlar ki “Bırakın PC yapmayı 
güç kaynağı yapın da görelim” ve yapma azmimiz 
yerle bir oldu.

Aslında o koro çok yaşlıydı. Babalarımız 
“Devrim” marka otomobili üretip Kayseri’den 
Ankara’ya kadar getirdikleri gün bile benzin 
eksikliğinden doğan sorunu bir utanç sorunu 
yaparak babalarımızın yüzüne haykırmışlardı.

-Ne oldu biz size yapamazsınız dememiş 
miydik?

Dedelerimiz uçak yaptığında ve bu 
uçakları Hollanda’ya satma anlaşmasını 
engellediklerinde de koro görevinin 
başındaydı.

Bir adama, kırk yıl deli dersen deli olurmuş. 
Bize de yüzlerce yıl her ufak başarımızda 
burnumuzu sürterek “Yapamazsınız” 
diye haykırdılar. Ama sorun bizdeydi. Biz 
yüzümüze karşı yapılan bu aşağılamaya karşı 
savaşım vermek yerine kabul etmeyi yeğledik.

Oysa kendilerine bizden çok daha kötü 
davranılan ülkeler vardı. Önce Japonlar bu 
söyleme tıkadı kulaklarını sonra Tayvanlılar, 
Koreliler, Çinliler. Onlar kendilerine 
“Yapamazsın” diye haykıran koroya tüm ulus 
kol kola girerek haykırdılar, “Herkes işine 
baksın” diye.

Sonra, ne mi oldu? Bu ülkeler su içindeki hava 
kabarcıkları gibi hızla yukarıya doğru çıkarken 
bizi de solladılar.

Yeniden sormak istiyorum:

  ACABA SAF MIYIZ?

Acaba 
saf mıyız?
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