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Sevgili bilişimciler; ülkemin seçkin beyinleri: İçinizde o kadar çok tanıdığım, saygı 
duyduğum, sevdiğim insan var ki... Ama bugün sözüm, biraz da sizleredir... 

kuyunca yine şaşırıp kaldım. T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 
“Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesine İlişkin Hizmet Alımı İşi” ihalesini tamamlamış ve 
ihaleyi kazanan yabancı kökenli bir danışmanlık firması ile Bakanlık arasında 12 Kasım 2012 
tarihinde sözleşme imzalanmış! 

Başbakanı Allah’ın günü esip gürleyen, İsrail’den ABD’ye, Avrupa Birliği’nden Birleşmiş 
Milletler’e varıncaya dek bütün dünyaya kafa tutan bir ülke, bilgi toplumu stratejisini bir 
yabancı firmaya yeniletiyor! 
Demek böyle bir stratejimiz vardı ki, yeniletecekler. Böyle bir stratejimiz olduğuna göre, bilgi 
toplumunun nasıl bir toplum olduğunun da muhakkak, farkındadırlar. Herhâlde o stratejide 
bilgi toplumunun, hazır bulduğu bilgiyi kullanabilme becerisinin ötesinde bilginin kendisini 
de üreten, üretebilen bir toplum olduğu da yazıyordur. Başkalarının açık ettiği bilgilere 
(enformasyona / malûmata) iletişim ağları ve bilgisayarlar yardımıyla erişebilmenin artık 
marifet olmaktan çıktığı; asıl marifetin başkalarının da sizden almaya çalışacakları bilgiler 
üretmek olduğu da orada yazıyordur. Asıl bilgi toplumunun, elde ettiği ekonomik ve 
toplumsal zenginlikleri, bireylerinin refah ve mutluluğunu, savunma gücünü, kendisinin de 
üretebildiği bilgilere dayandıran toplum olduğu da o yazılanlardan anlaşılıyordur. 

Bilgiyi üretebilen toplum, doğa bilimlerine, felsefeye, sanata, toplum bilimlerine, beşerî 
bilimlere, mühendislik bilimlerine ve teknolojiye egemen olan toplumdur. Bu alanlarda belirli 
bir bilgi ve deneyim birikimine erişmiş; bu alanlarda eser verebilen, birikimini geliştirebilen 
ve insanlığın kültür mirasına katkıda bulunabilen bir toplum olmadan bilgi toplumu 
olunamayacağını, bilmem, ayrıca söylemeye gerek var mı? 
Eski strateji her ne ise, toplum olarak bizi pek parlak bir noktaya getiremedi ya da biz o 
stratejiyi iyi uygulayamadık ki, ne bilimde, ne teknolojide, ne de üretimde, pek iç açıcı bir 
noktada değiliz. Kısa bir süre önce de yazdım; bilim ve teknolojideki gelişmeleri belirleyen ya 
da önemli ölçüde etkileyen ülkeler arasında değiliz. Üretimde dünya pazarlarında dişe 
dokunur bir paya sahip olamadık. Onun için de dünya nimetlerinden bize düşen pay çok az. 
Demek şimdi o stratejiyi yeniletecekler. Ve  saydığımız yetenekleri toplumumuzun nasıl 
kazanabileceğini, oturup yabancılar yazacak! Şimdiye dek şunu yap[a]madınız; şimdi şunu 
yapın ki beceriniz artsın ve gezegenimizde kurulu ‘kurtlar sofrasından’ siz de daha fazla 
nemalanın, diyecekler! Kendi elleriyle, kendi paylarını bizim lehimize azaltmanın yol ve 
yordamını gösterecekler! 
Hiç kuşkum yok, ihaleyi açanlar dürüst insanlardır; ne yapıp edip bize dürüst davranacak, 
müstesna bir firma seçmişlerdir. Eğer öyleyse, o firmanın yazacağı stratejinin birkaç satırı 
geçmemesi gerekir. Çünkü gerçekten dürüst bir firma şunu yazacaktır: 

‘Siz bugüne dek, zekâ derecesi yüksek gençlerinizden  önemli bir bölümünü üniversitelerinizin 
elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerine gönderdiniz. Onların da 
önemli bir bölümüne doktora yaptırdınız. Tuttunuz, o beyinlerin de çoğunu, kendiniz yardıma 
muhtaçken, ABD gibi zengin ülkelere hibe ettiniz. Bakın bir de o parlak beyinler, 

http://www.inovasyon.org
mailto:hagoker@ttmail.com


 2 

yeteneklerini bu ülkede kullanabilmek, toplumlarına yararlı olabilmek için defalarca size, 
uygulayasınız ve daha fazla beyin, zaman, kaynak kaybetmeyesiniz diye, oturup ulusal 
stratejiler de tasarladılar; uygulamadınız. Şimdi bize para verip ulusal stratejinizi 
yazdırıyorsunuz. Bilgi toplumu olabilmek için önce asgarî ölçüde de olsa akıl gereklidir. Bu 
ise sizde yok. Onun için hepinize geçmiş olsun. Saygılarımızla...’ 
CBT. 30 Kasım 2012 


