
Bilirsiniz değil mi Franz 
Kafka’nın Dönüşüm/
Değişim kitabını… Bir 
sabah hamamböceği 
olarak uyanan Gregor 
Samsa’nın hikayesini 
anlatır bu kitap…
Gregor, zavallı Gregor, 
sırt üstü bile dönmekte 
çok zorlanıyordu, o bir 
hamamböceği olmuştu, 
dev gibi kocaman altı 
ayaklı kıllı ve kanatlı bir 
yaratıktı… Samimiyetle 
söylüyorum hiçbirimizin 
dönüşmeme garantisi yok 
hamamböceğine, çünkü 
hikayeler gerçeklerden 
daha gerçektir!

Değişim adına tırtılın 
kelebek olması var, 
sürünürken uçmaktan 
söz ediyorum… Bu da 
başka bir dönüşüm… 
Okuduğunuz roman 
iyiyse, sonunda ya 
kahraman değişir ya 
ortam ya düzen… Yoksa 
romanın kötü olduğu 
veya boşa okuduğumuz 
duygusuna kapılırız…

D
eğişmeyen tek şey değişim. Bu da zaten hayatın içinde var… Önemli olan nasıl ve neye 
dönüşeceğimizi kestirmek ve karar vermek… Peki değişim kararını biz mi veriyoruz 
yoksa şartlar bizi  değişmeğe mi zorluyor? Görünen o ki önce şartlar zorluyor bizi, 
sonra dönüşme sancısı başlıyor ve o süreçlerin birinde de bazen karar alıyoruz bazen 
de istim arkadan gidiyor…

Değişim ve dönüşüm verimliliği artıracaksa, yaşamı zenginleştirecekse hoş. Yoksa geriye gitme 
dediğimiz entropiyi artıran (çevremizdeki düzensizliği artıran) değişimler de söz konusu. 
Değişim bir ekosistem istiyor.  Ekonomik, kültürel, hukuksal ve siyasal koşullardan biri veya birkaçı 
değişimi getirebiliyor. Değişim yapılacak alanda bir birikim olması da önemli.  Kuşkusuz insanları 
güdüleyecek sorun da olması gerekiyor… Masallarda kahraman olmak ve erginleşmek için veya 
padişahın kızını alabilmek için bir düzine ejdarha öldürülebiliyor… 

Roman/masal kahramanları dışında kimler değişebiliyor en çok? Tabii ki girişimciler. Üstelik 
değişen, çevresini ve çevresindekileri de değiştirir, bunu unutmayalım… 
Bilişim alanında yeni oluşumlar için en çok girişimcilere gereksinim duyuyoruz. Hem girişimci 
olacak hem de fikri olacak. Aynı masallarda canavarla savaşırken aklını kullanan, parlak fikir 
geliştiren  kahramanlar gibi… 

Girişimci ve fikir var da elimizde para mı yok acaba? Tam tersine yatırım sermayelerinin satın 
almak için ülkemizde teknoloji şirketleri aradığını çok duyuyoruz bugünlerde. Para var ama yatırım 
yapılacak parlak fikir ve bunu gerçekleştirecek kahramanlar aranıyor sık sık… Diğer yandan pek çok 
parlak fikir ve çalışmanın da kimse duymadan, büyüyemeden kaldığına tanık oluyoruz…

TBD İstanbul şubesinin düzenlediği  Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm yarışması  işte bu nedenle önemli:  
Birikimi, yeteneği, kaliteyi sahneye çıkarıyoruz bu yarışmayla… www.bilisimyildizlari.org adresinden 
kazananların görülebileceği yarışma 2006’dan bu yana giderek daha fazla ilgi görüyor. 

Yarışmaya büyük destek veren 
Bahçeşehir Üniversitesi  de yetenek 
ve birikimin boşa gitmemesi için 
kazanan projeleri destekliyor…  
Yarışmalar, az olan parlak fikir 
veya çalışmaların boşa gitmesini 
önleyebiliyorlar en azından 
“farklının” bir sonraki sefer bir başka 
girişim yapmasını sağlıyorlar… Ödül 
töreninde bulunma şansına eriştiğim 
yarışmayı yapan ve destek veren 
herkesi kutlarım...  

Dönüşüm

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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