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Y
azılarımda, kültürel özelliklerimizin 
toplumsal davranışlarımıza olan 
etkisi konusunu değişik nedenlerle 
irdeliyorum. Birinci varsayımım 
şu;  toplumların değer yargılarının 
oluşturduğu bütün, zamanla onların 
geleceğini belirleyen ana işlev haline 
dönüşmektedir. 

Geçen yazımda bize kabul ettirilen “Siz 
bir şey yapamazsınız” görüşünün, yazılım 
üretiminde bizi ne noktalara getirdiğinden söz 
etmiştim. Mevcut durumumuz, o dış söylemin 
kültürümüze yansımasıydı. Bugün, eskilerin 
“kıymet bilmek” ya da bilmemek olarak 
tanımladığı olgunun, kültürümüze oradan da 
sektörümüze nasıl yansıdığı konusunda yazmak 
istiyorum. 

Bu topraklarda yaşayan insanlar kendi 
yarattıkları değerlere önem vermemekle 
kalmayıp, bir süre sonra onları öğütüp yok 
etmektedirler. Geçmişten günümüze örnekleri 
şöyle bir gözden geçirelim:

Geçmişte çok iyi astronomlarımız vardı, 
bazılarının bilme yaptığı katkılar yirminci 
yüzyılın başına kadar aşılamamıştı. Örneğin bir 
derecelik açının sinüsünü virgülden sonra yedi 
basamağa kadar doğru hesaplayan bir Mirim 
Çelebi, gözlemlerden elde ettiği bulgular uzun 
yıllar Avrupa eğitim kurumlarında kullanılan 
Takiyyüddin gibi astronomlar. 

Çok ünlü denizcilerimiz vardı, Piri Reis gibi 
katledilen. Kâtip Çelebi gibi dünya çapında 
coğrafyacı ve tarihçilerimiz, Evliya Çelebi gibi 
seyyahlarımız vardı. 

Çok iyi şairlerimiz vardı, Namık Kemal gibi 

boğularak öldürülen, Nazım Hikmet gibi 
sürgünde ölen. Orhan Pamuk gibi Nobel alan 
yazarlarımız var şimdi.

Soru şu, “Biz bu değerlerimizin değerini 
bilebildik mi yoksa bunlar kendilerinin bir değer 
olduğunu tüm dünyaya ispat ettikleri için mi biz 
onların değer olduğunu kabul ettik?”. Bence 
ikincisi.

Bu durum sektörümüzü ve ülke kalkınmamızı 
nasıl etkiliyor, bunun sonuçları ne isterseniz 
ona bakalım. Biz kendi insanımızın uluslararası 
projeleri üreteceğine hep bir kuşku ile 
bakıyoruz. Birçok teknokentte  birçok yeni proje 
kurgulanıyor, ön çalışmaları yapılıyor ama 
bunlar endüstrileşme aşamasına geldiği zaman 
kendilerine kuşku ile bakan finansçıların, ya da 
büyük yatırımcılar ile karşı karşıya geliyorlar.

Bu gün çok önemli bir noktaya gelen bir 
şirketimizin başarı öyküsünü bir arkadaşım 
anlattı.  Ortaya çıkan ürünün başarılı olacağını 
gören arkadaşım gençlere diyor ki; “Gelin 
size Silikon Vadisi’nde ufak bir yer tutalım, siz 
kartvizitlerinize oradaki adresinizi yazın ve eğer 
mümkün olursa Türkiye’de yapacağınız önemli 
görüşmeler için de size randevuyu oradaki 
ofisinizden alsınlar.” Böylece firmanın önündeki 
bütün engeller kalkıyor şu anda ortada başarılı 
bir şirket var. 

Benim de böyle bir sürü anım var ülkemizde 
yüzüne bile bakılmayan girişimcilerin yurt 
dışından kaynak bulmaları durumunda ülke 
içerisindeki itibarlarının nasıl arttığı konusunda 
yaşadıklarımı anlatmaya sayfalar yetmez.

Oysa kendi değerlerimizin büyük değerler 
olduğunu önceden fark etmenin inanılmaz bir 
toplumsal ve ekonomik artısı var.

Değerler in  değer ler i
Dümensiz geminin kaptanı başka gemilerin peşine düşer. 
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