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yYeniliğin, ihtiyaç veya sorundan doğduğunu kabul edersek, nes-
nenin, olgunun, sürecin veya ürünün, geliştirilmesinin her birine 
inovasyon tanımı yapabiliriz. Francesco Rigotti “Eskiler yerleri 

kaplayıp koksa da zamanın tamamının yeni ve daha iyi şeyler üretmeye 
ayrılması gerekiyor.” cümlesiyle inovasyonun hayatta aktif kalması için 
gereken bir olgu olduğuna işaret ediyor. Hayatın hercümerci içerisinde 
eleştirel bir nazarla bakabilmek, sorunları görmezden gelen bir tavırla 
değil, insanlık için nasıl iyileştirilebilir düşüncesiyle hareket edebilmek 
için inovasyon inşasına başlanması gerekiyor.

Sosyal İnovasyon Ajansı, ülkemizde sosyal inovasyon kültürünün yay-
gınlaşması için büyük katkılar sunma çabası içerisinde. Bu çaba ile 
çıktığımız yoldaki durak noktalarımızdan birisi de sosyal inovasyon ve 
sosyal girişimciliğe dair hazırladığımız “Yıllık”. Bu çalışmada yer alan 
metinleri kısaca özetlemek gerekirse: 

İlk olarak, Londra’da bulunan Young Foundation’ın direktörü ve aynı 
zamanda sosyal inovasyon alanının duayen isimlerinden biri olan 
Geoff Mulgan’ın “Sosyal İnovasyon Süreci” başlıklı yazısına yer veril-
di. Mulgan, bu yazısında inovasyon sürecini, bu süreçte ortaya çıkan 
ihtiyaçları, sosyal inovasyonun ne olduğu ve kimlerin sosyal inovasyon 
yaptığı gibi temel hususları ele alıp tartışmaktadır. 

Adem Menekşeoğlu
Mustafa Kaya

BAŞLARKEN…
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Yeniliğin İnşası adlı bölümünde, “Yenilik Temelli Gençlik Çalışmaları” 
başlıklı yazıda Mehmet Ulutaş ve Mehmet Tekkaymaz, müşterek tasa-
rımın öneminden ve verimliliği artırmak üzere oynadığı rolden bahset-
tikten sonra Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik alanında müşte-
rek tasarım anlayışıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahsetmişlerdir.

“Bağlantısal Bir Araç Olarak Sosyal İnovasyon” başlıklı yazısında Emi-
ne Erdal, sosyal inovasyonun insan-sistem-kavram bağlantısını kuran 
bir yapıya sahip olduğunu, bu yüzden sosyal inovasyon çalışmalarını 
güçlendirmek gerektiğini ifade etmektedir. 

“Bir Ayrım: Kalkınma ve İnovasyon” başlıklı yazısında Kamil Karadeniz, 
mahalli idareler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajans-
ları ve bakanlıkların yapacağı paydaşlık kümelerinin maddi, manevi 
ve beşeri sermaye israfını önlemeye dair önemli birleşmeler olduğunu 
dile getirmektedir.

“Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Arasındaki İlişki” başlıklı yazısın-
da Sinem Kaya, sosyal inovasyonun sürdürülebilirlik kavramı ile olan 
yakından ilişkisini ele almaktadır. Ayrıca bir sosyal inovasyonun varlı-
ğının onun sürdürülebilir olmasına bağlı olduğunu, toplumsal yaşam-
daki sürdürülebilirliğin mümkünlüğünün ise ancak sosyal inovasyonla 
gerçekleşebileceğini vurgulamaktadır. 

BAŞLARKEN
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Biz bize bölümünde; Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ile sosyal inovasyon ve sosyal girişim-
cilik konularının gelecek nesillere nasıl ve hangi kanallarla aktarılabi-
leceği, literatürdeki sosyal inovasyon çalışmaları ile pratikteki sosyal 
inovasyon çalışmaları arasındaki ilişki ve ülkemizde gerçekleşen sos-
yal inovasyonların nitelik ve niceliklerine dair keyifli ve bilgilendirici bir 
söyleşi gerçekleştirildi.

Bir diğer söyleşi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Ko-
ordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci ile ülkemizdeki sosyal inovasyon 
ve sosyal girişimcilik konularının önündeki engeller, veri biliminin mev-
cut durumu, muhtemel geleceği ve veri biliminin sosyal inovasyon için 
sağladığı kolaylıklar üzerine konuşuldu.

Bu bölümde son söyleşiyi ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Birekul ile gerçek-
leştirildi. Birekul ile kültür ve inovasyon ilişkisi, inovasyon kültürünün 
oluşturulması için nelere ve hangi adımlara ihtiyaç olduğu konuları 
hakkında konuşuldu.

Bize Göre Okumalar bölümünde; Adem Menekşeoğlu, Muradiye Ateş’in 
kaleme aldığı Geleceğe Hazır Olmak: Sosyal İnovasyon adlı kitabı, Mus-
tafa Kaya, Gülfettin Çelik’in kaleme aldığı Dördüncü Nesil Üniversite 
ve Tanımlayıcı Bir Unsur Olarak Sosyopark adlı kitabı değerlendirdi. 
Bölümün son değerlendirmesini ise Şeyma Gençoğlu, Geoff Mulgan’ın 
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Büyük Akıl: Kolektif Akıl Dünyamızı Nasıl Değiştirebilir? isimli kitap üze-
rine yazdı.
SİA Bakiye bölümünde ise Sosyal İnovasyon Ajansı olarak gerçekleştir-
diğimiz faaliyetleri infografik şeklinde sunuldu. 
Sosyal İnovasyon Ajansı olarak sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik 
alanlarında çeviri, söyleşiler, metinler, kitap değerlendirmeleri ve 2021 
yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerimizin bulunduğu bakiye ile 
zengin bir içeriğe sahip olan yıllığımızı siz sosyal inovasyon ilgililerine 
sunma mutluluğu içerisindeyiz. 

BAŞLARKEN
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SOSYAL INOVASYON SÜRECI1 

Toplumsal yaşamda artık kanıksadığımız şeylerin çoğu, bir za-
manlar radikal inovasyonlardı. Bundan bir asır öncesinde, çok 
az kişi yüksek hızda araba kullanma konusunda sıradan insanla-

ra güvenilebileceğini düşünüyordu, ulusal sağlık hizmetlerine ücretsiz 
erişim saçma ve ütopik bir fikir olarak görülüyordu, “anaokulu” kavramı 
hâlâ devrimsel kabul ediliyordu ve sadece bir ülke kadınlara oy verme 
hakkı tanımıştı. Yine de bu ve diğer birçok sosyal inovasyon, aradan 
geçen süre içerisinde marjinal olmaktan çıkıp ana akım olmaya doğru 
ilerlemiştir. Yakın tarihin bazı dönemlerinde sivil toplum, sosyal ino-
vasyon için gereken itici gücün çoğunu sağlamıştır (bkz. arka sayfa-
daki kutu). On dokuzuncu yüzyıldaki büyük sanayileşme ve kentleşme 
dalgasına, sosyal girişim ve inovasyondaki olağanüstü bir artış eşlik 
etmiştir: karşılıklı yardımlaşma, mikro kredi, yapı toplulukları, koope-
ratifler, sendikalar, okuma kulüpleri, örnek kasabalar ve örnek okullar 
yaratan hayırsever iş liderleri. On dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüz-
yılın başlarında İngiltere’de sivil toplum; çocuk bakımı, barınma, toplu-
luk gelişimi ve sosyal hizmet en etkili yeni modellerine öncülük etmiştir. 
Diğer zamanlarda hükümetler sosyal inovasyon konusunda liderliği 
ele geçirmişlerdir. Örneğin 1945 yılından sonraki yıllarda demokratik 
hükümetler, çiftçiler için kredi bankaları ve yetişkinler için eğitim koleji 
ağları gibi yöntemler kullanarak refah devletleri, eğitim sistemleri ve 
kurumlar inşa etmiştir.

Geoff MULGAN2

1Bu makale Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından çevrilmiştir.
2Geoff Mulgan, Londra’da (İngiltere) bulunan Young Foundation’ın direktörüdür. Daha önce Birleşik Krallık hükümetinde Strateji Birimi direktörü ve Başbakanlık ofi-
sinde politika başkanı olarak görev aldı ve ondan önce ise bir düşünce kuruluşu olan Demos’un kurucusu ve yöneticisiydi. Londra Ekonomi Okulu, Londra Üniversitesi 
Akademisi ve Melbourne Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesidir. Bu makale, http://www.youngfoundation.org adresinden indirilebilen “Social Silicon Valleys: A 
Manifesto for Social Innovation” başlıklı bir rapora dayanmaktadır.

..
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Geoff MULGAN2

(Bu, pek çok kişinin sivil toplum ve hayır kurumlarını çok dar görüşlü, 
ataerkil ve herhangi bir ölçekte sosyal ihtiyaçları karşılamak için yeter-
siz görmeye başladığı bir dönemdi.)

Sosyal inovasyonların hızının önümüzdeki yüzyılda hızlanacağına 
inanmak için her türlü neden mevcuttur. STK’lara ve sivil topluma hiç 
olmadığı kadar çok para akmaktadır. Hem gelişmiş hem de (daha az 
ölçüde) gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomilere, imalattan ziyade gi-
derek büyüyen hizmet sektörü hâkimdir.

Önümüzdeki 20 yıl içinde, ulusal ekonomilerdeki en büyük büyümenin, 
GSYİH içindeki payları otomobil, telekomünikasyon veya çelikten çok 
daha büyük olan sağlık ve eğitim sektörlerinde gerçekleşmesi muhte-
meldir. Bu büyüyen toplumsal sektörlerin tümü ticari, gönüllü ve kamu 
kuruluşlarının hizmet sunduğu, kamu politikasının kilit bir rol oynadığı 

ÇEVİRİ

Her hakikat üç asamadan geçer. Önce 
alay edilir. Daha sonra siddetle karsı 
çıkılır. Son olarak apaçık kabul edilir.

.
.

Arthur Schopenhauer

.
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ve tüketicilerin üreticilerle birlikte değer yarattığı alanlardır (hiçbir öğ-
retmen, öğrencileri istemedikleri halde öğrenmeye zorlayamaz.) Tüm 
bu nedenlerden dolayı, iş alanındaki geleneksel inovasyon modelleri 
bir yere kadar kullanılabilir ve önümüzdeki birkaç on yılın en önemli 
inovasyonlarının birçoğu bilgi teknolojisi veya sigorta gibi sektörlerde 
geliştirilen inovasyon modellerinden ziyade sosyal inovasyon modelle-
rini takip edecek şekilde ayarlanmıştır. 

SOSYAL INOVASYON NEDIR? 

Sosyal inovasyon, toplumsal bir ihtiyacı karşılama hedefiyle hare-
kete geçilen ve çoğunlukla topluma yönelik hedeflerini ilk sırada tutan 
kuruluşlar aracılığıyla yayılan yenilikçi faaliyetler ve hizmetler olarak 
tanımlanabilir. İş alanındaki inovasyonlar için harekete geçirici faktör 
genellikle kârın en üst düzeye çıkarılmasıdır ve öncelikle kâr maksimi-
zasyonu hedefiyle harekete geçen kuruluşlar arasında yayılır. Elbette 
her iki kategoriye girebilecek durumlar da vardır. Örneğin toplumsal 
kuruluşlarda öncülük edilen ancak daha sonra işletmeler tarafından 
benimsenen uzaktan eğitim modelleri veya engellilerin işe girmesine 
yardımcı olmak için yeni yaklaşımlar geliştiren kar amacı gütmeyen iş-
letmeler gibi. Ancak yine de bu tanımlar makul bir başlangıç noktası 
oluşturur. 
Bu anlamda toplumsal açıdan yenilikçi olan etkinliklere iyi bir örnek, 
1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından ileri sürülen, 1970’li yıllarda de-
neysel olarak test edilen ve sonraki yıllarda meslek ve politika ağları 

. .
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aracılığıyla yayılan bilişsel davranışçı terapi olabilir. Toplumsal açıdan 
yenilikçi olan yeni oluşmuş kuruluşlara için ise Big Issue Dergisi’ni ya-
yınlayan Big Issue ile bu kuruluşun halefi olan ve satışları evsizler ara-
cılığıyla sağlanan uluslararası dergi ağı iyi bir örnektir.

Başarılı sosyal inovasyonların binlerce yeni örneği, marjinal olmaktan 
çıkıp ana akıma geçti. Mahalle kreşleri ve mahalle bekçileri, Vikipedi ve 
Open University, geleneksel tıp dışındaki sağlık hizmetleri ve bakımev-
leri, mikro kredi ve tüketici kooperatifleri, dürüst ticaret hareketi, sıfır 
karbonlu konut alanındaki gelişmeler ve topluluğa ait rüzgâr çiftlikleri, 
onarıcı adalet ve topluluk mahkemeleri ve çevrimiçi medikal yardım-
laşma grupları bu grubun içindedir. 

Ancak tüm bu eğilimlere rağmen, sosyal inovasyon süreci üzerine ye-
terince çalışılmamıştır. Ticari inovasyon süreçleri önemli akademik 
araştırmaların konusu olsa da, buna paralel olan sosyal inovasyon 
alanı çok az ilgi görmüştür ve nadiren anekdotların ve belli belirsiz 
genellemelerin ötesine geçebilmiştir. [1] Bu ihmal, sosyal inovasyonla-
ra gösterilen pratik ilginin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ticari ve 
askeri inovasyonlara harcanan fonlarla karşılaştırıldığında hükümet-
lerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vakıfların ortak ihtiyaçlara yenilikçi 
çözümler geliştirmek için harcadığı miktar oldukça küçüktür. İş ve tek-
noloji alanlarındaki inovasyonları destekleyen çok sayıda ulusal stra-
teji mevcutken, buna nazaran sosyal inovasyonları anlayan ve destek-
leyen ulusal düzeydeki stratejilerin sayısı fazla değildir.

ÇEVİRİ
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Ciddi Inovasyon Eksikliklerinin 
Bulundugu Yerler

Örneğin emekli maaşları için yeni düzenlemelere, ba-
kıma, karşılıklı dayanışmaya, barınmaya, kent ölçeğinde 
tasarıma, hareketliliğe ve soyutlanmaya karşı yeni yön-
temlere ihtiyaç duyan yaşlanan nüfus.

Anlaşmazlık ve küskünlüklerin oluşturabileceği riskler-
den kaçınmak için okullaşmayı, dil eğitimini ve barınma-
yı organize etmenin yenilikçi yollarına ihtiyaç duyan ve 
çeşitleri gittikçe artan ülke ve şehirler.

Kireçlenme, depresyon ve diyabet gibi kronik hasta-
lıkların artan vaka sayıları. Tarih boyunca karşılaşılan 
şiddetli hastalıkların bazıları (kanser çeşitleri ve kalp 
rahatsızlığı gibi) kronik hale gelmektedir. Bunlara geti-
rilecek temel çözümlerin tıbbi tedarikle olduğu kadar 
toplumsal örgütlenmeyle de alakalı olacağı yaygın ola-
rak kabul edilmektedir.

Obezite, kötü beslenme ve hareketsizliğin yanı sıra 
alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı da dâhil olmak 
üzere kısmen refahtan kaynaklanan davranış sorunla-
rının çoğu daha da kötüleşmektedir. Bunların hiçbirinin 
geleneksel modellerle kolayca ele alınması mümkün de-
ğildir.

.
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Yetişkinliğe geçişte yaşanan zorluklar. Gençlerin daha 
istikrarlı kariyerlere, ilişkilere ve yaşam tarzlarına doğ-
ru ilerlemelerine yardımcı olunmasına büyük bir ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Bazı ülkelerde (Birleşik Krallık dâhil) suç ve ceza kav-
ramları, hüküm giymiş suçluların çoğunun cezaevinden 
çıktıktan sonraki iki yıl içinde yeniden suç işlediği yeni 
bir eğilim içerisindedir. Bu da çarpıcı bir başarısızlık ör-
neğidir. 

Artan GSYİH ile durgun mutluluk (ve bazı ölçülere göre 
azalan reel refah) arasındaki uyumsuzluk. 
İklim değişikliğini çevreleyen bariz zorluklar. Şehirle-
ri, ulaşım sistemlerini ve konutları karbon emisyonunu 
önemli ölçüde azaltmak üzere yeniden düzenleme ve 
zaten geri döndürülemez olabilecek iklim değişikliğine 
uyum sağlama yolları.

ÇEVİRİ
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Young Foundation’ın öncüleri, dünyada sosyal girişim ve inovasyonu 
anlayan ve uygulayan en önemli merkezlerden biriydi. 1960’lı yıllardan 
1990’lı yıllara kadar geniş çapta dünyanın en etkili sosyal girişimcilerin-
den biri olarak görülen Michael Young yönetiminde, Open University 
ve dünya genelindeki benzerlerinden olan Sosyal Girişimciler Okulu 
ve Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi gibi birçok yeni kurumun 
oluşturulmasına yardımcı olmuşlardır. Bu kurumlar telefona dayalı 
teşhisler, genişletilmiş eğitim ve hasta tarafından yönlendirilen sağlık 
hizmetleri gibi yeni toplumsal modellere öncülük etmiştir. [2] Bu pratik 
sosyal inovasyon geleneği şimdi ise insanların bakım, iş ve ev ihtiyaçla-
rını daha iyi karşılayabilecek yeni organizasyonlar, modeller geliştirme 
ve başlatma kapasitelerini yükseltmek için şehirler, hükümetler, şirket-
ler ve STK’larla birlikte çalıştığımız Doğu Londra’daki Young Foundati-
on merkezinden daha enerjik bir şekilde yeniden canlanmaktadır.
Kurumsal mirasımızın ve mevcut faaliyetlerimizin birleşimi, bizi sosyal 
inovasyonu ve özellikle de tekrarlanabilir programlar veya organizas-
yonlar biçimine bürünen inovasyonları daha iyi anlamaya yöneltmiştir. 
En büyük uçurumun ihtiyaçlar ile mevcut tedarik arasında olduğu ve 
bu durumun genellikle insanların kızgınlık veya tatminsizlik seviyele-
riyle ölçülebildiği alanlarla özellikle ilgilenmekteyiz. Büyük Victoria dö-
nemi tarihçisi Lord Macaulay’in de yazdığı gibi: “Sürekli bir gelişme var 
çünkü sürekli hoşnutsuzluk var.” 

Bu makale, sosyal inovasyon süreçleriyle ilgili bulgularımızın bir özetini 
sunmakta, sosyal inovasyonu nasıl hızlandıracağımızı ve yeni fikirlerin 
başarılı olma şansını nasıl artıracağımızı anlamak için geliştirdiğimiz 
çerçeveleri özetlemektedir. 
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ÇEVİRİ

  SOSYAL INOVASYONU KIM YAPAR?

Sosyal inovasyonu anlama fırsatı sağlayacak pek çok bakış açısı 
mevcuttur. Günümüzde sosyal inovasyon tartışmalarının çoğu, değişi-
min nasıl gerçekleştiğini anlamak için genelde iki ana bakış açısından 
birini benimsemektedir. İlkinde, toplumsal değişim çok az sayıda kah-
raman, enerjik ve sabırsız birey tarafından yönlendiriliyormuş gibi tas-
vir edilir. Tarih, bu bireylerin tembel ve ürkek çoğunluğu değişime ikna 
ederek dünyayı nasıl yeniden yarattıklarının bir hikâyesi olarak anlatı-
lır. Robert Owen (işbirliği ile işletilen fabrikalar kurmuştur), Octavia Hill 
(konut yönetimi, mirasın korunması ve toplu konutlarla ilgili birçok fik-
rin mucidi) ve Michael Young, karmaşık fikirleri ikna edici yollarla ilet-
me becerisini, işleri gerçekleştirebilmeye yarayan pratik bir yetenekle 
birleştiren İngiliz tarihinden alınan üç örnek kişiliği oluşturmaktadır. 
Dünyanın dört bir yanından buna benzer sayısız sosyal inovatörler-
den bahsedilebilir ve sosyal inovasyon önderleri arasında politikacılar, 
bürokratlar, entelektüeller, iş adamları ve ayrıca STK aktivistleri de yer 
almaktadır. Bunlardan Muhammed Yunus (Grameen Bankası ve diğer 
mikro kredi kuruluşlarının kurucusu), Kenyalı Nobel Ödülü sahibi Wan-
gari Maathai ve Amerika Birleşik Devletleri’nde topluluk örgütlenmesi-
nin savunucusu olan Saul Alinsky gibileri geniş çapta meşhurdur. 

. .
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Hindistan çapında Alo Çocuk Hattı’nı, 24 saat yardım hattını ve zor du-
rumdaki çocuklar için acil müdahale sistemini kuran Jeroo Billimoria, 
[3] Brezilya Çocuk Sağlığı Kurumu’nun kurucusu Vera Cordeiro [4] ve 
Güney Afrika’da yoksun kesimlerden gelen öğrencilere hemen hemen 
ücretsiz bir işletme derecesi imkânı sunan ve ilk özel yükseköğretim 
kurumu olan Toplum ve Bireysel Gelişim Derneği (CIDA) Şehir Kampü-
sü’nün kurucusu Taddy Blecher [5] gibi daha az bilinen ancak derin-
den etkileyici isimler de bulunmaktadır. Bu bireylerin hikâyeleri daima 
ilham verici, enerji verici ve etkileyicidir. Her şeye rağmen ısrarcı, kendi-
ni adamış insanların ne kadar çok şey başarabileceğini gösterirler ve 
köklü toplumsal değişime her daim eşlik eden cesaretin anımsatıcısı 
görevi görmektedirler. 

İkinci bakış açısı ise sosyal inovasyonu kimin yönlendirdiği sorusunu 
anlamaya yarayan çok farklı bir bakış açısıdır. Bu açıdan bakıldığında, 
bireyler fikirlerin yaratıcılarından ziyade taşıyıcılarıdır. Geçtiğimiz ya-
rım asırda en çok hangi inovasyonların etki yarattığını sorduğumuzda, 
bireylerin rolü hızla arka plana düşmektedir. Feminizm veya çevrecilik 
gibi geniş kapsamlı değişim hareketleri, milyonlarca insanı, birçok en-
telektüel ve örgütsel lideri içine katmıştır ki bunların birçoğu genellikle 
halk bilincindeki değişiklikleri yönlendirdikleri kadar bu değişiklikleri 
takip ettiklerini fark edecek alçakgönüllülüğe sahiplerdi. Bireysel ino-
vatörlerde olduğu gibi, bu hareketler de hoşnutsuzluktan doğan fikir-
lere dayanmaktadır. Fakat onların geçmişleri çok farklı görünmektedir. 
Örneğin çevrecilik, birçok farklı kaynaktan doğmuştur. On dokuzuncu 
yüzyıldaki öncü hareketler, ormanları ve manzaraları korumaya yöne-
lik hareketleri de içermektedir. 
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Yirminci yüzyılda çevrecilik kavramı, biyoçeşitliliği korumak amacıyla 
bilimden ilham alan hareketleri, amacı büyük şirketlerin yarattığı kir-
liliğe karşı koymak veya mağdurları için tazminat sağlamak olan ha-
reketleri, dünya çapında Greenpeace (kendisi çok daha eski Quaker 
geleneklerine dayanmaktadır) ve Yeşil Partiler gibi doğrudan eylem 
alan hareketleri doğurmuştur. Çevrecilik aynı zamanda kentsel geri 
dönüşümden topluluğa ait rüzgâr çiftliklerine kadar çok çeşitli sosyal 
inovasyonları da üretmiştir. 

İster bireylere ister daha geniş hareketlere odaklanın, her ikisi de sos-
yal inovasyona bakış açısıyla birlikte yararlı iç görüler de getirmekte-
dir. Her ikisi de sosyal inovasyonun kültürel temeline - toplumsal de-
ğişimi mümkün kılan dışlama, dargınlık, tutku ve bağlılığın birleşimine 
- dikkat çekmektedir. Her ikisi de sosyal inovasyonların, kendini adamış 
küçük bir destekçi grup arasında yavaşça büyüdüğü aşamayla, ardın-
dan hızlı bir atağa kalkış aşamasıyla ve daha sonra doygunluk ve ol-
gunluk elde edildiğinde yavaşlamayla birlikte bir “S eğrisi” içinde yayıl-
dığını doğrulamaktadır. Her iki açıklama da fikirlerin önemini ve işlerin 
nasıl daha farklı ve daha iyi olabileceğine dair öngörülerin önemini 
kesin bir şekilde vurgulamaktadır. Başarılı olan her sosyal inovatörün 
veya hareketin başarılı olma sebebi belli bir fikrin tohumlarını birçok 
zihne ekmiş olmalarıdır. Uzun vadede fikirler bireylerden veya kurum-
lardan daha güçlüdür; gerçekten de John Maynard Keynes’in belirttiği 
gibi, “dünya başka pek az şey tarafından yönetilir.”

ÇEVİRİ
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Ancak her iki hikâye de toplumsal değişimin karmaşıklığını yeterince 
açıklamamaktadır. Değişim, risk ve tavır almaya istekli birkaç cesur in-
san olmadan nadiren gerçekleşir. Liderlik, en eşitlikçi ve demokratik 
harekette bile önemlidir. Aynı derecede önemli olan bir başka şey ise, 
toplumsal değişimin birçok insanın eski alışkanlıkları terk etmeye ikna 
edilmesine bağlı olmasıdır. Büyük peygamberler, büyük dinleri oluştu-
rabilmişlerdir çünkü onları, enerjilerini belli bir yere odaklayabilen ve 
geniş kitleleri harekete geçirebilen büyük örgütleyiciler, sıkı savunucu-
lar ve fatihler izlemiştir. [6]

Ihtiyaçları Anlayarak ve Potansiyel 
Çözümleri Belirleyerek Fikir Üretmek

İnovasyonun başlangıç noktası, karşılanmayan bir ihtiyaç fikri 
ile bu ihtiyacın nasıl karşılanabileceği fikrinin ortaya çıkmasıdır. Bazen 
bu ihtiyaçlar açlık, evsizlik veya hastalık gibi bariz şeylerdir. Ancak ba-
zen ihtiyaçlar daha az belirgin veya fark edilemez haldedir (örneğin 
ırkçılık veya aile içi şiddetten korunma ihtiyacı) bunları adlandırmak ve 
tanımlamak için kampanyacılar ve hareketler gerekir. İhtiyaçlar, öfkeli 
bireylerin ve grupların, kampanyaların ve siyasi hareketlerin aracılığıy-
la olabileceği gibi dikkatli gözlem yoluyla da birçok yönden ön plana 
çıkmaktadır. Gayri resmi toplumsal hareketlerden (çevrimiçi yardımlaş-
ma grupları gibi), dini hareketlerden (örneğin Afrika’daki borçların ha-
fifletilmesi için başlatılan küresel kampanyada olduğu gibi bir araca 
hizmet eden), mevcut gönüllü kuruluşlardan (dijital işitme cihazlarının 

.
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geliştirilmesine öncülük eden ve sağırlar için oluşturulmuş kuruluşlar 
gibi) ortaya çıkabilirler. En iyi inovatörlerden bazıları, piyasa veya dev-
let tarafından yeterince karşılanmayan ihtiyaçları tespit eder. Konuş-
ma ve dinlemede genellikle iyidirler, insanların ihtiyaçlarını ve alt üst 
olan hayatlarını, memnuniyetsizliklerini ve tıkanıklıklarını anlamak için 
yüzeyin altını kazarlar (Michael Young en iyi fikirlerinin çoğunu sokak 
köşelerinde, otobüslerde ve hatta mezarlıklarda rastgele konuşmalar-
dan kapmıştır). Burada empati başlangıç noktası olmaktadır ve etnog-
rafi ise genellikle biçimsel bir araç olarak istatistiksel analizden daha 
uygundur. Kişisel motivasyonlar da kritik bir rol oynar: insanlar kendi 
sorunlarını çözmek isteyebilir ve arkadaşlarının ya da ailelerinin acıla-
rı onları motive edebilir. 

Sosyal inovasyonu besleyen en etkili yöntemlerden bazılarının başlan-
gıç noktası, insanların kendi hayatlarının tercümanlığını yapabilecek 
ve kendi sorunlarını çözebilecek kadar yetkin olduklarını varsayma-
ları olur. Kronik hastalıklarla başa çıkmaya veya gençler arasındaki 
yabancılaşma sorununa yanıt bulmaya çalışan bir kişi veya kurum, in-
sanların sorunlarını nasıl kendi kendilerine çözdüklerini bulmak için 
elinden geleni yapmalıdır. Diğer bir yöntem ise, sorunlarını tüm engel-
lere rağmen çözen insanları bulmaktır; örneğin tekrar suç işlemeyen 
eski mahkûmlar veya 18 yaşında olup da herhangi bir niteliği olmadığı 
halde yine de iş bulabilen bir birey. “Olumlu sapmaları” aramak, ne-
yin mümkün olabileceğine dair fikir verir ve maliyeti genellikle tepeden 
inme çözümlerden çok daha düşüktür.

ÇEVİRİ
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Öyleyse ihtiyaçlar yeni olanaklara bağlanmalıdır. Bu yeni olanaklar 
teknolojik olabilir, örneğin ön saflardaki çalışanları desteklemek için 
cep telefonlarını kullanmak veya yerel toplulukları güçlendirmek için 
kablolu televizyon veya interneti kullanmak gibi. Gerçekten de İnter-
net, şimdilerde toplumsal alanda muazzam etkisi olacak bir dizi yeni 
iş modeli oluşturmaktadır. [7] Diğer olasılıkların kaynağı ise Birleşik 
Krallık’ta kısa süre önce kurulan Community Interest Company veya 
küresel kalkınmada (örneğin HIV/AIDS için yeni ilaçların geliştirilme-
sinde) giderek daha fazla kullanılan özel amaçlı kuruluşlar gibi yeni 
organizasyon biçimleri olabilir. Veyahut olasılıklar yeni bilgilerden de 
türetilebilir. Örneğin, artık gelecekteki yaşam fırsatlarını şekillendirme-
de erken çocukluk gelişiminin önemli olduğunu biliyoruz. İnovatörlerin 
çevresel görüşleri genellikle geniştir ve ilgisiz görünen yöntemlerin ve 
fikirlerin nasıl bir arada kullanılabileceğini tespit etmede iyidirler. 

Çok az fikir tam olarak şekillenmiş olarak ortaya çıkar. Bunun yerine, 
inovatörler genellikle bir şeyleri dener ve daha sonrasında bunları 
deneyimlerinin ışığında hızlı bir şekilde adapte ederler. Görünen o ki 
bir şeyleri kurcalamak, sadece geçmişe bakıldığında mantıklı ve planlı 
görünen deneme-yanılma, önseziler ve deneyleri de içeren her türlü 
yenilikte hayati bir rol oynamaktadır.

Yeni bir toplumsal fikir de nadiren kendi içinde özü itibariyle yenidir. 
Daha öncesinde farklı olan fikirler sıklıkla birleştirilir. Yaratıcı birleşim-
lerin örnekleri arasında teşhise yönelik sağlık hatları (telefonu, hemşi-
releri ve teşhis yazılımını bir araya getiren), evsizler tarafından satılan 
dergiler, bireysel haklarının evlilikle bağlantısı, “hak” fikrinin hayvanla-
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ra uygulanması ve toplu taşıma istasyonlarında bisiklet kiralamak için 
kaydırmalı kartların kullanılması gösterilebilir. En önemli fikirlerin çoğu 
sektörler ve disiplinler arasında gidip gelmektedir.

Bazı kuruluşlar, Edward de Bono tarafından geliştirilen ve şu anda 
dünya çapında kullanılan 6 şapka yöntemi,[8] tasarım şirketi Ideo ta-
rafından kullanılan ve kullanıcıların da dâhil olduğu çeşitli yöntemler 
ve What If? adlı danışmanlık sitesi gibi olanak yaratmak için grupları 
daha yanal düşünme ve yeni kalıpları tespit etme konusunda özgür-
leştirmeyi amaçlayan biçimsel yaratıcılık yöntemlerini kullanmaktadır. 
Bu yöntemlerden bazıları yaratıcılığı zorlar. Örneğin geliştiricileri ve 
tasarımcıları en zorlu veya en ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan müş-
terilerle ilişki kurmaya teşvik ederler ve onları daha yanal çözümlere 
zorlayabilirler.

Yaratıcılık, diğer insanların giderek daha fazla toplanıp depolanan 
fikirleri tarafından kamçılanabilir. Michael Young ile düzenli işbirliği 
içerisinde olan Nicholas Albery, 1985 yılında Book of Social Inventions 
ve Book of Visions adlı kitapların düzenli baskılarını üreten Institute 
for Social Inventions’ı kurmuştur. 1995 yılında Albery, zengin bir çev-
rimiçi fikir ve deneyim kaynağı olan Global Ideas Bank’in kurulması-
na yardımcı olmuştur (bu kuruluş aynı zamanda Global Ideas Book’un 
düzenli baskılarını da üretmektedir) [9]. Bazı durumlarda, fikirler ser-
best piyasadan satın alınabilir. Örneğin web tabanlı Innocentive şir-
keti genellikle komşu bir sektörde benzer bir problem yapısının zaten 
çözülmüş olabileceği varsayımına dayanarak, sorunlara uygulanabilir 
çözümler getirebilen inovatörler için nakit para ödülü vermektedir. Ay-
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rıca şimdilerde bazıları üniversitelere bağlı, bazıları şirketlere bağlı ve 
bazıları ise belirli sorunlara odaklanan, MIT Topluluğa Ait İnovasyon 
Laboratuvarı, Melbourne’deki Toplumsal Eylem Laboratuvarı ve Güney 
Afrika’daki Olumlayıcı Eylem Laboratuvarı da dâhil olmak üzere bir-
çok inovasyon laboratuvarı bulunmaktadır. [10] Her toplum birçok olası 
sosyal inovasyon ortaya çıkarır. Bazıları asla bir mutfaktaki ya da bar-
daki bir sohbetin ötesine geçemez. Birçoğu kısa bir süreliğine örgütsel 
bir biçim alır, ancak daha sonra coşku azaldıkça veya fikrin o kadar da 
iyi olmadığı ortaya çıktıkça kaybolur. Ancak başarının anahtarı, ortada 
mümkün olduğu kadar geniş bir seçenek yelpazesi olduğundan emin 
olmaktır. Nobel ödüllü Linus Pauling’in de riayet ettiği gibi, “iyi fikirler 
edinmenin yolu çok sayıda fikir sahibi olup kötü olanları atmaktır.”

Fikirlerin Gelistirilmesi, Prototiplendirilmesi 
ve Deneyimlenmesi

Herhangi bir inovasyon sürecinin ikinci aşaması, gelecek vaat 
eden bir fikri alıp uygulamalı olarak test etmeyi kapsar. Gerçeklikle ilk 
karşılaşmalarından sonra çok az sayıda plan hayatta kalır. Gelişmele-
ri ve iyileştirilmeleri harekete geçilmesi sayesinde mümkün olur. Usule 
uygun bir piyasa araştırması veya masa başı analizi sosyal inovasyon-
lara destek olabilir fakat ilerlemenin daha hızlı bir şekilde kaydedil-
mesi genellikle fikri bir prototipe ve pilot uygulamaya dönüştürerek, 
ardından da bu fikir için coşkuyu harekete geçirerek mümkün olur. 
Sosyal inovasyonlar genellikle erken uygulanır. Olaya dâhil olanların 
motivasyonları genellikle yüksek olduğundan, hükümetleri veya büyük 

.
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vakıfları bekleyemeyecek kadar sabırsızdırlar. İşe yaramaları için uğra-
şılırken kazanılan deneyim, geçirdikleri evrimi hızlandırır ve sonrasın-
da bir bakmışsınız ki örnekler, yazılı bir delil veya bir savunma kadar 
güçlü hale gelmiştir. 

Örneğin Michael Young, ayrıntılı iş planları ve analizleri beklemek yeri-
ne genellikle ilkel bir organizasyon kurmak amacıyla çok hızlı hareket 
etmiştir. Tipik bir örnek olarak Language Line kuruluşu ilk olarak tele-
fonu olan iki kişi ve yakındaki bir polis karakoluyla yapılan küçük bir 
sözleşmeyle faaliyete başlamıştır.

Hızlı prototiplemedeki ana olaylardan biri, inovasyonların işe yarama-
dan önce genellikle birkaç kez denenmesinin gerekli olmasıdır. İlk çı-
kışlar her zaman kusurludur. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi’nin 
imkânsızı gerçeğe dönüştürmesi 40 yıl sürmüştür; radyonun son halini 
alması on yıl almıştır (ilk geliştiricileri halkın tıpkı telefonda olduğu gibi 
arkadaşlarına ve ailelerine mesaj göndermek için yayın süresi satın 
alacaklarına dair yanlış bir varsayımda bulunmuşlardır); şimdiki Viki-
pedi’ye dönüşen şey, ilk çıktığında bir başarısızlık abidesi olmuştur.

İş dünyasındaki insanlar, inovasyonların gelecek vaat eden pilot fikir-
lerden ana akım ürün veya hizmetlere dönüşürken aşmaları gereken 
bir “uçurumdan” bahseder. Kazancın negatif olduğu ve yatırımcıların 
sinirlerine hâkim olmak zorunda kalacağı oldukça uzun dönemler 
olması muhtemeldir. Tam olarak aynı zorluk sosyal inovasyonun da 
karşısına çıkar. Bu dönemi hızlandırmak için, daha hızlı prototip oluş-
turma, girişim şirketlerinin yoğun bir şekilde destek olması ve fonların 
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piyasaya sürüldüğü kilometre taşlarının titizlikle kullanılması da dâhil 
olmak üzere çeşitli yöntemler tasarlanmıştır. Ancak yine de bir belirsiz-
lik dönemi kaçınılmazdır.

Artık gerçek ortamlarda veya gerçek dünya ile laboratuvar arası koru-
malı koşullarda prototip oluşturma, deneysel uygulama ve yeni fikirleri 
test etmeye yönelik çok daha zengin bir yöntem yelpazesi bulunmak-
tadır. Vakıfların ve hayırseverlerin nispeten karşılıksız verdiği para, bu 
aşamada fikirlere yardımcı olmada belirleyici olabilir. Hükümetler de 
ayrıca öncü örneklerin, yol göstericilerin ve deneylerin çoğalmasıyla 
delil ve bilgiyi kullanmada daha kültürlü hale gelmişlerdir. [11] İş dün-
yasında uzun süredir yaygın olan kuluçka merkezleri, mevcut uygula-
ma ve anlayışın çok baştan savma olmasına rağmen kamu sektöründe 
ve STK’lar arasında yükselmeye başlamışlardır. İşletmeler, fikirleri hızlı 
bir şekilde prototiplere dönüştürmeyi kolaylaştıran 3 boyutlu yazıcı-
lar gibi yeni cihazları benimsemeye başlamıştır ve umut verici fikirleri 
hızla test edebilmek amacıyla aydınlığa kavuşturmak için toplumsal 
alanlarda da benzer yöntemler geliştirilmektedir.

Kâğıt üzerinde iyi görünen bazı fikirler bu aşamada düşer. Örneğin 
Michael Young, çoğu sürücünün daha düşük üretim maliyeti karşılı-
ğında bir garaj inşa etmek için zamanlarının bir kısmını harcamayı ter-
cih edeceğine ikna olduğu için bir “kendin yap” garajı oluşturmuştur. 
Fakat hiçbiri bunu tercih etmemiştir. Ancak genellikle başarısız fikirler 
bile ileride başarılı olacak olan bağlantılı fikirlere giden yolu gösterir. 
Samuel Beckett’in dediği gibi: “Tekrar Deneyin. Tekrar başarısız olun. 
Daha iyi başarısız olun.”



29

Iyi Fikirleri Degerlendirme,Ölçeklendirme 
ve Yayma

Sosyal inovasyonun üçüncü aşaması, bir fikrin pratikte kendini 
kanıtlayıp sonrasında büyütülebildiği, çoğaltılabildiği, uyarlanabildi-
ği veya satışına başlanabildiği aşamadır. İyi bir fikri ölçeklendirmek, 
kaynakların planlanması ve kaldıracın kilit noktalarının, rakiplerin du-
varlarındaki zayıf boşlukların belirlenmesi ve kullanılması becerisi ile 
birlikte ustaca bir strateji ve tutarlı bir vizyon gerektirir. Yenilikçi ve ya-
ratıcı “arıların” (sosyal girişimciler veya mucitler) destek verici “ağaçları” 
(işleri büyük ölçekte gerçekleştirmek için gerekli makineleri olan büyük 
kuruluşlar) bulması gerekir. Bu durumda da, potansiyel destekçileri 
ikna etmek üzere yatırım değerlendirmeleri, etki analizleri ve “yatırım-
dan elde edilen toplumsal getiriler” veya “karma değer” gibi başarıyı 
değerlendirmeye yarayan yeni yöntemler de dâhil olacak şekilde bi-
çimsel yöntemlere ihtiyaç oluşabilir.

Bu aşamada iletişim çok önemlidir. Sosyal inovatörlerin, bulaşıcı bir 
cesaret ve pragmatik ısrarın birleşimi yoluyla kendilerine destek veren 
bir topluluğun hayal gücünü yakalaması gerekir. İyi isimler, markalar, 
kimlikler ve hikâyelerle beraber kritik bir rol oynamaktadır. Bazı sos-
yal inovasyonlar daha sonraları, onları tasarlayan kuruluşların orga-
nik büyümesi sayesinde yayılmıştır. Bazıları, Age Concern veya Citizens 
Advice Bureau gibi birçok STK da dâhil olmak üzere, federasyonlar 
aracılığıyla büyümüştür. Hükümetler genellikle sosyal inovasyonların 
ölçeğini büyütmede kritik bir rol oynamışlardır. Bunu, kanunları onay-
layarak, kamu harcamalarını tahsis ederek ve kamu kurumlarına yet-
ki vererek yapabilmelerini sağlayan kendilerine özgü güçleri vardır. 

ÇEVİRİ
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İşletmeler, kaynak kuruluşun organik büyümesi, marka kiralama ve 
lisanslama ve benzer ancak daha az etkili kuruluşların devralınması 
da dâhil olmak üzere, bazıları toplumsal sektörde daha yaygın olarak 
kullanılan iyi yapılandırılmış bir dizi yöntemle fikirlerini büyütmektedir. 
Bu büyüme aşaması potansiyel olarak çok daha hızlı hale gelmekte-
dir. İnternetin yardımıyla inovasyonlar çok hızlı bir şekilde yayılabilir ve 
gerçekten de yerel olarak pilot uygulama yapmanın pek bir anlamı ol-
mayabilir, çünkü web tabanlı pilot uygulamaların piyasası ulusal veya 
kıtasal ölçekteki bir girişimi daha ucuza getirebilir. Sıfıra yakın nihai 
maliyet büyüme aşamasını hızlandırır fakat aynı zamanda düşüş ve 
yok olma aşamasını da hızlandırır. 

Ölçek büyütme konusundaki son çalışmamız, sosyal inovasyonun tek-
rarlanmasının neden bu kadar zor olduğunu gösterdi ve bizi ölçek kav-
ramıyla başa çıkmak için daha etkili stratejilere yönlendirdi. İki gerekli 
koşuldan biri uygun bir ortam diğeri ise büyümeye yarayan kurumsal 
kapasitedir. Bunlar sosyal inovasyonlarda nadiren görülür. Tüketicile-
ri ve kamu kurumlarını yeni bir şey için ödeme yapmaya ikna ederek 
büyüme için gerekli çevresel koşulları oluşturmak on yıllar alabilir. Ku-
rumsal zorluklar da bir o kadar şiddetlidir. 

Hayır kurumlarında ve sosyal girişimlerde, kuruluşun ilk yıllarında iş 
için tam anlamıyla uygun olan kurucuların büyüme ve güçlendirme 
aşaması için uygun beceri ve tutumlara sahip olması pek mümkün ol-
mamaktadır. Kurucular genelde bir yere çok uzun süre tutunup kalırlar 
ve mütevelliler, fon sağlayıcılar ve paydaşlar da ne yazık ki gereken 
değişiklikleri dayatmazlar. Karşılaştırma yapacak olursak, iş dünya-
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sında hızlı büyüyen girişimlerin ilk aşamaları genellikle idarecilerin ve 
yöneticilerin acımasızca devrilmesiyle geçer. Gerçekten de her türlü 
sektörlerde büyüme, neredeyse her zaman kurucuları aşıp geride bı-
rakmayı da içerir. Bu nedenle bilge kurucular sağlam yedek planları 
uygulamaya koymuşlardır ve çok azı on yıldan fazla yönetici rollerinde 
kalmayı başarmıştır. Benzer hususlar, başka kuruluşları oluşturan ku-
ruluşlar için de geçerlidir. Örneğin Christian Aid, Catholic Agency for 
Overseas Development ve Tearfund, bugün küresel erişime sahip olan, 
kurucularını ve kurucu kurumlarını geride bırakan sosyal inovasyon-
lardır (sırasıyla British Council of Churches, Catholic Women’s League 
ve Evangelical Alliance). 

İş dünyasında Microsoft, Procter & Gamble ve Amazon gibi şirketlerin 
deneyimleri, kökten yeniliklerle pazarlar yaratan öncülerin, neredey-
se hiçbir zaman büyümeyi sürdüren ve onlara hükmeden şirketler ol-
madığını göstermektedir. Kökten yeni bir pazar yaratmak için gereken 
beceriler ve zihniyet, büyümek ve güçlenmek için gerekli olanlardan 
yalnızca farklı olmakla kalmamakta, aynı zamanda bilfiil onlarla çatış-
maktadır. Büyük şirketlerin bulunduğu konumlar genelde yeni fikirleri 
niş pazarlardan kitlesel pazarlara taşımaya daha uygundur ve birço-
ğu, yeni ve köklü ürünlerin üretilmesi sürecinde yeni kurulan firmalara 
taşeronluk yapmaları gerektiği sonucuna varmıştır, böylece çabalarını 
pazarları güçlendirmeye ve umut verici olduğunu düşündükleri şirket-
leri veya lisansları satın almaya odaklamışlardır. [12]

ÇEVİRİ
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Ögrenme ve Gelisme

Dördüncü aşamada, inovasyonlar değişmeye devam eder: 
öğrenme ve adaptasyon, fikirleri belki de öncülerin beklentilerinden 
çok farklı biçimlere dönüştürür. Deneyimlerin sonucunda istenmeyen 
sonuçlar veya beklenmeyen uygulamalarla karşılaşabilirler. Meslek-
lerde, rekabetçi piyasalarda ve kamu sektöründe, öğrenmenin nasıl 
gerçekleştiğine dair giderek daha da karmaşıklaşan bir anlayış vardır. 
Sağlık alanındaki ortak çalışmalar (U.K. Ulusal Sağlık Servisi tarafın-
dan kanser ve temel bakım gibi alanlardaki inovasyon ve uygulamaları 
geliştirmek için kullanılan), kapalı araştırma grupları (örneğin birkaç 
büyükşehir tarafından ulaşım stratejilerini analiz etmek için kullanılan) 
gibi yeni modeller, yenilikçiliği ve gelişmeyi oldukça muhafazakâr mes-
leklerin içine bile katmaya yardımcı olmuştur.

Bu örnekler, inovasyonu yalnızca bir dehanın “evreka” anı olarak değil, 
bir öğrenme eğrisi olarak vurgulamaktadır. Fikirler, ancak mucitleri ta-
rafından yarım yamalak anlaşılan olasılıklar olarak ortaya çıkar. En iyi 
şekilde uygulandıkça ve kuruluşlar onların işe yaramalarını nasıl sağ-
layacakları konusunda deneyim geliştirdikçe daha açık ve daha biçim-
sel hale gelerek gelişirler. Bu aşama, kolayca iletilebilen birkaç temel 
ilke etrafında birlik olmayı gerektirir. Daha sonra fikir yeni bağlamlarda 
uygulandıkça daha da gelişir. Yeni birleşimler oluşturur ve öğrenme bir 
kez daha örtük hale gelir, ta ki bir dizi basit sentez daha ortaya çıkana 
kadar.  

.
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Öyle görünüyor ki bazı kuruluşlar, belirli bir biçime veya pazara takı-
lıp kalmaktansa yenilikten gelen ivmeyi korumada özellikle başarılıdır. 
Örneğin, Avustralya’daki Samiriyeliler sadece bir telefon danışmanlığı 
hizmetinden ziyade refah hizmetleri sağlayan bir topluluk haline gel-
mişlerdir, Birleşik Krallık’ta bir toplu taşıma kuruluşu olarak başlayan 
ECT Grubu kaldırım kenarı geri dönüşüm hizmetlerinin ana tedarikçisi 
haline gelmiştir ve şimdi ise temel sağlık hizmetleri sunmaya geçmek-
tedir. Genel olarak daha büyük çaplı kuruluşların öğrenme ve gelişme-
ye yarayan “emme kapasitesi” daha fazladır fakat küçük çaplı olanlar 
da çalışanlarının becerileri doğrultusunda ve doğru tür ağlarda yer 
alarak bu imkânın bir kısmını elde edebilirler. 

İnovasyonun bu doğrusal açıklaması, değişim hakkında düşünmeye 
yarayan faydalı bir çerçeve oluşturur ancak aşamalar her zaman ardı-
şık gelmez. Bazen eylem anlayıştan önce gelir. Bazen bir şeyler yapmak 
yeni fikirleri harekete geçirir. Her iki aşama arasında aynı zamanda 
gerçek inovasyonları düz çizgilerden ziyade çoklu spirallere dönüştü-
ren geri bildirim döngüleri de vardır. Bu kalıplar da farklı sektörlerde 
farklı şekillerde kendini göstermektedir. Gerçek hayatta yaşanan ino-
vasyon, fikirleri genellikle dönüştürülmüş ve mutasyona uğramış halde 
bırakan ve bazen onların bir sektörden diğerine atladığına şahit olu-
nan bir keşif sürecidir. Örneğin obeziteyi azaltmaya yönelik inovasyon-
lara halk sağlığı programlarında, yardımlaşma gruplarında ve Weight 
Watchers gibi büyük ticari kuruluşlarda rastlanabilir.

ÇEVİRİ
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BASARI VE BASARISIZLIGIN 
ORTAK MODELLERI

İnsanlar doğaları gereği yaratıcı ve meraklı olsalar da, sosyal inovas-
yon her zaman kolay gerçekleşmez. Bazı toplumlarda, sosyal inovas-
yonlar doğum sırasında boğulur. Bu, özellikle gücün sıkı bir şekilde 

tekelleştirildiği, özgür iletişimin engellendiği veya bağımsız para kay-
naklarının bulunmadığı toplumlar için geçerlidir. Genelde, arka planda 
doğru koşullar mevcut olduğunda sosyal inovasyonun gerçekleşmesi 
çok daha olasıdır. Toplumsal hareketler için kilit noktalar, temel yasal 
korumalar, itibar ve özgür medyadır. İş dünyasında, sosyal inovasyon 
rekabet, açık kültürler ve erişilebilir sermaye tarafından yönlendirile-
bilmektedir ve sermayenin kentsel seçkinler veya hükümet tarafından 
tekelleştirildiği yerlerde sekteye uğrayacaktır. Curitiba’daki Jaime Ler-
ner veya Seul’deki Lee Myung-bak gibi yaratıcı liderlerin yanı sıra rakip 
partiler, düşünce kuruluşları, inovasyon fonları, çekişmeli pazarlar ve 
bolca pilot uygulama, muhtemelen politikadaki ve hükümet seviyesin-
deki koşullara dâhildir. Toplumsal kuruluşlarda sosyal inovasyonun 
hızlanmasına yardımcı olan faktörlerden bazıları uygulayıcı ağlar, si-
yasetteki müttefikler, güçlü sivil kuruluşlar (sendikalardan hastanele-
re kadar) ve yenilikçi vakıfların ve hayırseverlerin destekleridir. Küre-
sel bağlantılar, tüm bu alanlarda fikirlerin her yöne hareket etmesiyle 
erken aşamalarda ders almayı ve fikirleri paylaşmayı çok daha kolay 
hale getirmektedir (onarıcı adalet kavramının Yeni Zelanda’daki Maori 

. . .
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kültüründen yayılarak dünyada ana akım olarak uygulanmaya başla-
ması gibi). İş ve teknoloji alanlarındaki inovasyonların çoğu başarısız 
olur. Çoğu sosyal inovasyon da öyle. Bazen başarısızlığın haklı neden-
leri olabilir. Bir fikir çok pahalı olabilir, istenmeyebilir, yeterince kul-
lanışlı olmayabilir, alternatiflerine göre yeterince iyi olmayabilir veya 
öngörülemeyen yan etkiler nedeniyle kusurlu olabilir. Ancak birçok fi-
kir, doğuştan gelen kusurları nedeniyle değil, onları tanıtacak, uyarla-
yacak, daha sonra da ölçeklendirecek uygun mekanizmaların mevcut 
olmaması nedeniyle başarısız olur. İş dünyasında rekabetçi pazarların 
çekiciliği, aynı zamanda teknolojiye verilen kamu yardım ödeneği ve 
kuluçka merkezlerine, risk sermayesine ve yeni kurulan şirketlere yapı-
lan özel yatırım nedeniyle kısmen makul seviyede bir faydalı inovasyon 
akışı vardır. Sosyal inovasyona verilen eşdeğer potansiyel destekler 
(vakıflar ve kamu kurumlarından) çok daha zayıftır. ABD, Almanya, Bir-
leşik Krallık, Fransa ve Japonya gibi ülkelerde hükümetler genellikle 
STK finansmanının yüzde 30-40’ını sağlamaktadır ancak bu hükümet-
ler, özellikle de bu inovasyonlar diğer sektörlerden geldiğinde, faydalı 
inovasyonları tanıma ve tekrarlama konusunda genellikle zayıf kalır-
lar. Herkesin de bildiği üzere, hükümetin başarısız olan programları 
ve hizmetleri bile kapatması çok zordur ve politikacıların veya yetki-
lilerin yeni fikirleri benimsemeleri için çok az teşvik vardır. Uyum sağ-
lamadaki başarısızlık nadiren bir kariyeri tehdit eder ve inovasyonları 
teşvik eden herkes zorlu bir şekilde kazanılmış çıkarları altüst etme 
riskiyle karşı karşıyadır. Görünüşte umut verici olan yeni bir fikrin ör-
neğin karizmatik bir şahıs gibi belli bir koşula çok fazla bağlı olduğu 
ya da kanıtların yeterince güçlü olmadığı sonucuna varmak çok ko-

ÇEVİRİ
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laydır. Hükümetler, genellikle sosyal inovatörlerin gözünde tepkisizdir-
ler. Ancak kamu sektörlerinin inovasyon konusunda temkinli olmaları 
için haklı nedenleri de bulunmaktadır. Başarısızlık da inovasyona dâhil 
olmalıdır ve çok fazla sorumluluğu olan kuruluşlarda veya insanların 
hayatlarının güvenilirliğe bağlı olduğu yerlerde başarısızlığa duyulan 
iştah sınırlı seviyede olacaktır. (Örneğin trafik ışığı sistemleri hakkında 
ya da sosyal yardım ödemelerinin teslimi hakkında…) Bu nedenle bazı 
hususlarda kamu kurumlarının ve STK’ların daha iyi hizmet sunması, 
yeni modellerin icat edilmesinden ziyade genellikle mevcut modeller 
üzerinde yapılan aşamalı iyileştirmeler sayesinde mümkün olur.

Risklerin kontrol altına alındığı, bariz başarısızlıkların olduğu, kullanı-
cıların bir seçeneğinin olduğu (ki böylece onları zorlamak yerine ta-
mamıyla farklı bir okul veya doktor modeli seçebilirler) ve beklentilerin 
dikkatli bir şekilde karşılandığı durumlarda inovasyon daha kolay hale 
gelir. Daha da genellersek, hizmet sözleşmeleri çıktılar veya faaliyetler-
den ziyade elde edilen sonuçları ödüllendirdiğinde ya da devlet teke-
linden ziyade bir rekabet veya çekişme söz konusu olduğunda, inovas-
yon muhtemelen daha kolay olacaktır. Özellikle kamu finansmanının 
birçok inovasyon için diğer gelir kaynaklarını gölgede bırakma eğili-
minde olduğu göz önüne alındığında, kamu sektörlerinin toplumsal 
veya kar amacı gütmeyen sektörle nasıl “bağlandığı” da önemli hale 
gelmektedir. Faaliyetlerden ziyade sonuçlara finansman sağlamak 
daha yardımcı olacaktır; gerçekten risk alan fikirlere, deneylere ve de-
nemelere yönelik finansman da öyle. Gel gelelim büyük bir sektördeki 
sosyal inovasyonu hızlandırmak için tam teşekküllü bir makine geliş-
tiren tek bir hükümet bile görememekteyiz. Kamu kurumları, sabırsız 
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girişimciler ve aktivistlere göre genellikle çok yavaş kalır. Ancak önemli 
bir yönden genellikle çok hızlılardır: yeni güven kalıpları şöyle dursun, 
yeni kültürler, yöntemler ve beceriler oluşturmak için gereken uzun sü-
reyi göz ardı ederek çok hızlı bir şekilde geniş kapsamlı yeniden yapı-
landırmalar gerçekleştirme eğilimindedirler.

ÇEVİRİ

Is dünyasındaki insanlar, inovas-
yonların gelecek vaat eden pilot 
fikirlerden ana akım ürün veya 
hizmetlere dönüsürken acmaları 
gereken bir “uçurumdan” bahse-
der. Tam olarak aynı zorluk sos-
yal inovasyonun da karsısına çı-
kar.
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SOSYAL INOVASYON HAKKINDA NEDEN 
DAHA FAZLA BILGIYE IHTIYACIMIZ VAR?

İş alanında yapılan inovasyon üzerine genişleyen araştırma alanı, 
sosyal inovasyonla bariz bir şekilde ilişkilidir. Bazı ayrımlar bütün-
sel, yayılmacı veya evrimsel inovasyon arasında geçerlidir;[13] bazı-

ları ise artan, radikal veya sistematik olanlar arasında geçerlidir.[14] 
Rakip modeller üzerine yapılan araştırmalar,[15] pazarların daha ve-
rimli çalışmasına yardımcı olanlar, bağlantıları ve fırsatları tespit eden 
aracıların rolü üzerine yapılmış sosyolojik çalışmalar,[16] inovasyonun 
yaratıcı bir yeniden yorumlama olarak ne kadar iyi anlaşıldığına dair 
analizler [17] ve Everett Rogers’ın yayılma konusunda öncülük ettiği ça-
lışma da bu şekildedir.

İş dünyasından edinilen bilgiler genellikle sosyal inovatörler için önem-
li zorluklar teşkil eder. Örneğin, şunu biliyoruz ki bazı sektörlerde ino-
vasyon için en iyi pazar yapısı, birkaç büyük şirket ile gölgede kalan 
çok daha fazla sayıda küçük şirketten oluşan oligopolistik bir reka-
bet gibi görünüyor. Yine de tekelci hükümetler, çoğu toplumsal alanda 
genellikle kökten bir inovasyon yapamayacak kadar zayıf olan küçük 
birimlerin (okullar, doktor muayenehaneleri, polis karakolları) yanında 
yer almaktadır; bu, geniş kapsamlı inovasyonların bu kadar nadir o 

masının bir nedeni olabilir. 

.
. . . .
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Bölünmüş sektörlerin dalgalanmalara daha iyi uyum sağlama eğili-
minde olduğunu ve büyük yapıların istikrarlı koşullar altında daha iyi 
olduğunu bilmekteyiz. İnovasyonun tesadüfi olduğunu da biliyoruz, 
firmalar bir çözüm ararken tamamen farklı olan başka bir tanesine 
denk gelebilirler. Toplumsal ve ticari kuruluşların karşılaştığı örgüt-
lenmeyle alakalı seçimler de benzer şekilde işlemektedir. Bazı şirketler, 
inovasyon büyük ölçüde ana işlerinin bir parçası olarak şirket içinde 
organize etmektedirler (3M gibi), bazıları yarı özerk kurumsal girişim 
birimleri oluşturur (Nokia gibi), bazıları kendi yaptıkları inovasyonların 
yanı sıra diğer inovatif şirketleri satın alarak büyür (örneğin Cisco) ve 
diğerleri ise yaygın olan ağları kullanır (Çin’deki Orijinal Tasarım İma-
latçısı şirketler gibi). Yine toplumsal alanda, inovasyonu kurum içinde 
tutmanın (örneğin geçmişte Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetinde 
olduğu gibi), yenilikçi STK’ları büyük kamu sistemlerine bütünleştirme-
nin (konut sektöründe sıklıkla olduğu gibi), veya iletişim ağlarını kullan-
manın (kamu sağlığı ve şehir planlaması gibi çeşitli alanlardaki gele-
neksel inovasyon yöntemi) benzer avantajları ve dezavantajları vardır.

Diğer alanlarda, toplumsal kuruluşlar iş dünyasının önünde olmuştur. 
İş alanındaki inovasyonlarda bulunan kullanıcı ağları modası, STK’lar-
da uzun süredir devam eden uygulamaları taklit etmektedir (Michael 
Young, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Uzman Hasta Prog-
ramı haline gelenler de dâhil olmak üzere, bir nesil önce sağlık ala-
nında hastaların yönlendirdiği inovasyonlara öncülük etmiştir). Benzer 
şekilde açık kaynak yöntemleri, akademi ve sivil kuruluşlarda bulunan 
modelleri doğrudan işin merkezine aktarmıştır.[18]

ÇEVİRİ
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Önemli farklılıklar, sosyal inovasyonu iş dünyasındaki ino-
vasyonlardan da ayırmaktadır. Sosyal inovasyon için çok 
farklı motifler bulmak son derece olasıdır; bu motifler ara-
sında maddi mükafatlar da bulunabilir, ancak bununla kal-
mayıp tanınma, şefkat, kimlik, özerklik ve bakım verme gibi 
çok çeşitli hedefleri de kapsayacağı neredeyse kesindir. 
Kritik kaynaklar da muhtemelen farklı olacaktır: İşletme-
lerde para alt çizgiyi oluşturur ancak sosyal inovasyonlar 
siyasi tanınma ve destek, gönüllü emek ve hayırseverlerin 
bağlılığı da dâhil olmak üzere farklı bir kaynak karışımına 
ihtiyaç duyarlar. Toplumsal kuruluşlar farklı büyüme mo-
dellerine sahip olmaya meyillidir: kural olarak, özel kuru-
luşlar kadar hızlı büyümezler ancak aynı zamanda daha 
esnek olma eğilimindedirler. Başarının değerlendirilme 
şekli de çok farklı olmaya mahkumdur. Ölçek veya pazar 
payı, çok yoğun ancak sınırlı bir ihtiyaçla ilgili bir sosyal 
inovasyon için çok az önemli olabilir. Sosyal inovasyonla-
rın en köklü olanlarının bazılarında katılımcıların hayatla-
rı işbirliği yaptıkları takdirde, sosyal bakımın öz-yönelimli 
destek olarak yeniden düzenlenmesinde olduğu gibi çar-
pıcı bir şekilde iyileşir.[19] Bunların hepsi, sosyal inovasyo-
nu anlamada daha titiz, daha keskin kavramlar ve daha 
net ölçütler talep etme nedenlerini oluşturur.
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Sosyal Inovasyona ve Ilgili Alanlara Iliskin 
Mevcut Arastırmalar

Neyse ki sosyal inovasyona dair anlayışımız tamamen kısır bir 
alan değildir. Farklı alanlarda (sağlık, eğitim ve suç politikası da dâhil) 
sosyal inovasyonlarla ilgili birçok vaka çalışması yapılmıştır ve Stan-
ford, Duke ve Harvard da dâhil olmak üzere bazı üniversitelerde sosyal 
inovasyonu anlamak için faydalı girişimlerde bulunulmuştur. Bunun-
la birlikte bu çabalar, ortak kalıpları araştırmak veya öğrenmeyi bü-
tünleştirmek yerine bireysel vaka çalışmalarına odaklanmıştır.[20] Bu 
nedenle, uygulayıcılar için henüz geniş çapta kabul görmüş model-
ler veya yeterli pratik anlayış oluşturamamışlardır: Genellikle bireysel 
sosyal inovasyonların zengin açıklamaları, kalıpların net bir resmini 
oluşturmaz (ve genellikle bu alandaki teorik çalışmanın kalitesi düşük 
kalmıştır, 1980’li yıllarda Manchester ve Sussex Üniversitelerinde sosyal 
inovasyonu daha geniş teknolojik değişim kalıplarına bağlayan öncü 
çalışmalardan bu yana çok az ilerleme kaydedilmiştir). Benzer disiplin-
lerde yapılan ilerlemelerden de pek yararlanılmamıştır.

Ekonomi ve bilim alanlarında yapılan inovasyon çalışmalarının yanı 
sıra, resmi olarak oluşturulmuş toplumsal örgütlerin kamu hizmetleri-
nin sunumunda inovasyon yapma ve inovatif gücü daha geniş çapta 
geliştirme kapasitesi konusunda az fakat artan sayıda araştırma bu-
lunmaktadır.[21]

ÇEVİRİ
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Bununla birlikte, bu tür araştırmalar (son derece değerli olmakla birlik-
te), daha geniş sosyal inovasyon alanını değil, bir sektörün varsayılan 
inovatif gücünü test eder. Birleşik Krallık’ta gönüllü sektörünün inovatif 
gücü üzerine bulduğumuz tek (ve mükemmel) orijinal araştırma, “ino-
vatif olduklarına inanma konusunda inovatif olmaktan daha iyi” oldu-
ğu sonucuna varmaktadır.[22] Başarılı gönüllü sektör girişimlerinin ço-
ğaltılması konusunda ortaya çıkan birkaç sınırlı çalışma da vardır;[23] 
bunlar değerli olmakla birlikte, inovasyon sürecinin bir yönünü daha 
geniş ve öncül unsurlarından ayrı olarak araştırmaktadır.

Şu anda Dale Jorgensen tarafından Harvard’da kayıt dışı ekonomiye 
ve aile çalışmasına değer verilmesi üzerine yürütülen büyüleyici ça-
lışma ve Tony Atkinson tarafından Oxford Üniversitesi’nde kamu hiz-
metlerinin değeri üzerine yürütülen son çalışma dâhil olmak üzere, 
kamu kuruluşlarının ve toplumsal kuruluşların çıktılarını ve sonuçlarını 
ölçmek için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar, bazen toplumsal 
örgütlerin üretkenliği ve etkinliği üzerine ortaya atılan oldukça kaba 
iddiaların çok ötesine geçmektedir. Ancak gerçek şu ki, sivil sektörde 
üretkenlik hakkında çok az şey bilinmektedir ve olgunlaşmış alanlarda 
benzer kamu, özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşları karşılaştırmak 
mümkün olsa da, birkaç genel kalıp bulunmaktadır. Toplumsal değeri 
ve üretkenliği anlamaya yönelik yapılan ciddi çalışmalar, teorik temel-
ler veya pratik uygulamalar açısından fazla bir şeyleri olmadığı için 
henüz çok erken bir aşamadadır.
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Bilmediklerimiz Neden Önemlidir?

Sürekli ve sistematik bir analizin olmaması durumu, sosyal 
inovasyonun uygulanmasını engellemektedir. Özellikle bilgi eksikliği, 
mevcut finansman, tavsiye ve destek sağlanmasındaki ana boşlukla-
rı görmeyi zorlaştırmaktadır. Bu da muhtemelen daha az potansiyel 
inovasyona önayak olunmasıyla sonuçlanacaktır. Ortak kalıplar hak-
kındaki bilgi eksikliğinin, inovatörlerin kendilerinin etkili olmasını ve 
fikirlerin sürdürülebilir bir biçime dönüştürülmesini zorlaştıracağı ne-
redeyse kesindir. Sosyal inovasyonun uygulanması, buluşların ve ino-
vasyonların Thomas Edison ve Alexander Graham Bell gibi, nadiren 
ortaya çıkan “Evreka” anı ile dünyaya yeni bir buluş kazandırana kadar 
laboratuvarlarında yoğun bir şekilde çalışan kararlı bireylerin coşku ve 

ÇEVİRİ

.
. .

Risklerin kontrol altına alındıgı, bariz ba-
sarısızlıkların oldugu, kullanıcıların bir 
seçeneginin oldugu ve beklentilerin dik-
katli bir sekilde karsılandıgı durumlarda 
inovasyon daha kolay hale gelir.
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enerjisine bırakıldığı, kabaca bilimin bir asırdan fazla bir süre önceki 
olduğu noktada kalmaktadır. Bilimin ekonomi (ve savaş) için ne kadar 
önemli olduğu anlaşıldıkça, icat ve inovasyonlar tavan aralarından ve 
bahçe kulübelerinden çıkarılmıştır. Fikirler büyük ölçekli kamu fonla-
rıyla, büyük şirketlerdeki ve üniversite bölümlerindeki Ar-Ge depart-
manlarıyla desteklenmiş, yeni fikirlerin sistematik olarak test edilmesi 
norm haline gelmiştir. Bugün, her yıl piyasaya çıkan bir dizi yeni ürünle 
birlikte bu devrimin sonuçlarıyla yaşamaktayız. 

Sosyal inovasyon kavramı henüz benzer bir devrimden geçmemiştir 
ancak birçok kişi daha sistematik yaklaşımların, etkili çözümlerin ya-
yılmasını hızlandırarak ve toplumsal maliyetleri azaltarak yarar sağ-
ladığını kabul etmeye başlamaktadır. Ayrıca, yirmi birinci yüzyılın kilit 
sektörlerinin (her biri GSYİH’da bilgi teknolojisi veya arabalardan çok 
daha büyük bir payı olacak olan sağlık, eğitim, çocuk bakımı ve yaşlı 
bakımı gibi), kısmen kamu politikası tarafından çok derinden şekillen-
dirildikleri ve kısmen de kullanıcı, hasta veya öğrenicinin oluşturduğu 
ortak üretime çok fazla bağlı oldukları için çok farklı yaklaşımlar ge-
rektireceği pek çok kişi için açık hale gelmektedir.

İhtiyaç duyulabilecek bazı yeni mekanizmalar ve yöntemler önermiş 
bulunmaktayız. Hükümetlerin ana alıcılar olduğu alanlarda, çıktılar-
dan ziyade sonuçların daha bilinçli bir şekilde finanse edilmesi ve ger-
çek bir rekabet edilebilirliğin teşvik edilmesi yardımcı olabilir. Ancak 
bunların yeterli olması pek olası değildir. Bu nedenle, “inovasyon hız-
landırıcıları” dediğimiz şeyi savunuyoruz: Politika bağlamlarının anla-
şılmasını iş tasarımı, büyüme ve yönetim anlayışıyla birleştiren ekip-
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ler tarafından desteklenen fikirlerin tohumlanması için fonları. (Young 
Foundation’ın Launchpad ekibi bunların pratikte nasıl çalışabileceğini 
gösteriyor). Ayrıca, toplumsal uygulamalar için kasıtlı olarak yeni tek-
nolojilerin aranıp bulunmasına odaklanan deneyleri (Birleşik Krallık’ın 
ulusal kuralların çiğnenmesine izin veren ve uyumdan ziyade sonuç-
ları ödüllendiren kamu hizmeti bölgeleri gibi) ve kuluçka merkezlerini 
teşvik eden kamu hizmetlerinde daha bilinçli olarak tasarlanmış alan-
ları savunduk. 

Bunların hepsinde, sosyal inovasyonun başarılı olması, ihtiyaçlar ko-
nusunda en güçlü anlayışa sahip insanların yakın katılımının olduğu, 
hızlı öğrenmeyi ve gelişen nihai hedefleri ödüllendirebilecek karmaşık 
başarı ölçütlerinin olduğu yerlerde en iyi şekilde mümkün olabilir. İyi 
haber şu ki, bu alan anekdot ve coşku aşamasının ötesine ve bir yan-
da hükümetin eylemlerine diğer yanda ise kahraman bireylere aşırı 
derecede inanç beslemek gibi ikiz kusurların ötesine geçerek hızla iler-
lemektedir. Değişimin önündeki engellerden bazılarını daha sistematik 
bir şekilde ele almaktadır. Young Foundation’daki çalışmalarımız saye-
sinde, liderlerinin, derin toplumsal sorunlarına çözümleri hızlandırma-
ya olan ihtiyaçlarının farkında olduğu Çin’den, son yirmi yılda sosyal 
inovasyon alanında dünyaya öncülük eden ve konumlarını korumaya 
hevesli olan İskandinav ülkelerine kadar dünya çapında bu alana ilgi-
nin arttığını görmüş bulunmaktayız. Bu, hâlâ öğrenecek ve başaracak 
çok şeyi olan, gelişmekte olan bir alandır.

ÇEVİRİ
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YENILIK TEMELLI GENÇLIK 
ÇALISMALARI

İnsan gençlik döneminde, hayatının en heyecanlı ve yoğun programı-
na sahiptir.  Dar zaman içerisinde her yerde olmaya çalışır. Zamanla 
kavgalıdır. Bulunduğu mekâna yetmemeye ve daha fazlasını arzu-

lamaya meyillidir. Gençliğin ruh halini anladıktan sonra, onlara hitap 
edebilecek çalışmalar gerçekleştirilmeli. Gördüğümüz ve gözlediğimiz 
kadarıyla gençlik; sözleriyle, düşünceleriyle duygu ve düşüncelerini 
yetkili bireylere duyurma, muhatap alınma davasını gütmekte. Ama bir 
o kadar da boş vermişliğin, bireyselliğin, umursamazlığın arttığı bir 
gençlik büyüyor ve bu durum korkutuyor. Özellikle de teknolojinin sun-
duğu imkanlar bizi buna hazırlıyor.

Gençliği yerinden kaldıracak, gençliğin üzerindeki ataleti çıkarıp bir 
kenara koyacak, bir hareket lazım. Diğerkâmlığı yüklenerek bu kulvar-
da bende varım diyecek yürekte ve güçte gençleri görmeyi arzuluyo-
ruz. Geç kalıyoruz zira... Gençlerin grileşen hayatlarında yeni yedi renk-
ler inşa etmeye başlamalıyız. Kısacası dokunmalıyız ama yürekten… 
Gençliğin figüran değil, aktör olarak görev aldığı gençlik çalışmalarını 
güçlendirmeliyiz. Yeniliği buradan inşa edersek, toplumun içerisinde 

Mehmet ULUTAŞ 
Mehmet TEKKAYMAZ
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yenilik kültürünün beslenerek gelişeceğine inanıyoruz.
Zor zamanlardan geçtiğimizi kimse yadsıyamaz. Zor zamanlarda in-
san daha çok gayrete koşması gerekirken garip bir şekilde atalete, 
boş vermişliğe ve umursamazlığı içimizde yaşadık. Bu durum nefsimize 
elbette iyi geliyor. Tüllenen gayret ve çalışmanın gölgesi bizleri rahatsız 
etmemeye başlıyor. Nurettin Topçu’nun dediği gibi hareket etmeli in-
san, anlamalı her neyi merak ettiyse… İşte böyle bir hareketlilik olması 
lazım gençlikte. Gençlik çalışmalarının da yeniliğin inşa edildiği, yenili-
ğin temelinde de müşterek ilişkilerin gelişmesi gerekir.

Gençlik çalışmalarında müşterek bir tasarım kurgusu oluşturulmalı. 
Gençlerin gölgelerden sıyrılarak, benliklerini inşa edebileceği, topluma 
dokunarak hayata dair kelam edilmeli. Hayatını sürdürdüğü şehirde 
yönetime ve kararlara müşterek tasarımla dahil olarak çözüm üreten 
ve ürettiği çözümlerin gerçekleştiğini gören gençler kendilerini bulun-
dukları yaşam alanlarına ait hissederler. Gençliğe yönelik yapılacak 
olan çalışmalarda böyle bir yenilik getirilmesi, konjonktürel şartlar içe-
risinde gerekli olan bir eylemdir.

YENİLİĞİN İNŞASI
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Müşterek tasarım ortak değer yaratılması etrafında toplanan ve şe-
killenen hizmeti kendi bağlamına uyacak şekilde birlikte yapılan-

dırmasına olanak tanır. Burada müşterek tasarım farklı türden insan-
ların bir araya gelerek sorunlar üzerine birlikte çözüm uzayı kurmayı, 
bilgi paylaşımıyla birlikte dayanışmayı arttırmayı savunur. Toplumsal 
sorunları ve endişeleri üzerine daha iyi bir anlayış kurarken, tasarımı 
etkili bir şekilde yapmayı sağlar. Müşterek tasarım aslında sivil katılım 
kapasitesini güçlendirerek, karşılıklı öğrenmeyi güçlendirir. Gençlik ça-
lışmalarında yenilik zeminini oturtmak için bilgilendirme, danışma ve 
aktif katılım parametrelerinin sağlamlaştırılması gerekir. 

Paydaşlarla birlikte gençlerin bir araya geldiği çalışmaların yapılma-
sı, soruna insan odaklı çözümler geliştirmenin olanaklarını sunmak-
ta. Böylelikle daha çok havada kalan veya muhatabına ulaşamayan 
gençlik çalışmalarında hedefe uygun aktivitelerin gerçekleştirilmesi 
mümkün kılınabiliyor. Müşterek tasarımla birlikte yenilikçi vizyona sa-
hip gençlik çalışmalarının kapasitesi daha çok artacaktır.

Farklı bir açıdan bakıldığında ise gençlik çalışmalarında müşterek ta-
sarım kurgusunun işletilmesi, bireylerin fikri açıdan gelişebilmelerini, 
toplumsal hayata dair bakış ve görüş kazanabilmelerini bunun yanı 
sıra da kişisel ifade edilebilirliği arttırdığı söylenebilir. Farklı disiplin-
lerden insanların ortak bir sorun etrafında birleşerek çözümler geliş-
tirmesi hem çözüm önerilerinin tutarlılığına hem de kabul edilebilir-
liğinin ve inandırıcılığının yüksek olmasına etki edecektir. Dolayısıyla 
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sadece gençlik çalışmalarında değil, hayatın her alanında müşterek 
tasarım modelini uygulayabilmek, yenilik kültürünün yaygınlaşmasını 
sağlayacaktır.

Müşterek tasarımın esas amacı daha önce de belirtildiği üzere farklı 
uzmanlık alanlarına sahip bireylerin belirli bir sorunu çözüme kavuş-
turmak üzere bir araya gelmesidir. Bu katılım, farklı seviyelerde ve farklı 
süreçlerde gerçekleşir. Örneğin bilgilendirme; tek yönlü bilgi aktarımı-
na karşılık gelirken danışma; her ne kadar danışılan taraf etkin olmasa 
da çift taraflı bir bilgi aktarımına karşılık gelmektedir. Bununla birlik-
te planlamada, uygulamada ve değerlendirmede katılım gibi katılımın 
farklı aşamaları söz konusudur. Bu aşamaların her birinde aktif katılım 
sağlamak mümkündür. Ayrıca her bir aşamayı farklı hedef kitlesiyle ve 
farklı yöntemlerle ilerletmek verimli katılımı sağlayabilmek için önem-
lidir. 

YENİLİĞİN İNŞASI
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Müşterek tasarım sürecinde tasarımın verimliliğini artırmak için kilit rol 

oynayan şu soruların mutlaka yanıtlanması gerekir:

Müşterek tasarım sürecine kimler dahil edilmeli, kimler 
dahil edilmemeli?

Katılımcılar arasında iletişim ve bilgi alışverişi nasıl sağ-
lanacak?

Katılımcılar müşterek tasarım sürecinde hangi düzeyde 
etkin ve etkili olacak?

Katılım, karar verme faaliyetlerine ne ölçüde etki ede-
cek?

Belirlenen problem ve çözümü için en etkili müşterek ta-
sarım yöntemi nasıl belirlenecek?

Uygulanacak müşterek tasarım yöntemlerinin karar 
alma faaliyetleri üzerindeki avantajları ve dezavantajları 
neler olacak?
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Müşterek tasarım sürecinin verimli gerçekleşmesi için belirtilen sorula-
rın açık bir şekilde cevaplanması ve tasarım metodolojisinin net olarak 
belirlenmesi elzemdir. Bu sayede kullanışlı araçlar oluşturularak birey-
lerin katılımları sağlanacak ve çeşitli alanlarda ortaya çıkan sorunlara 
yenilikçi ve interdisipliner bir çözüm sunulabilecektir.

Konya Büyüksehir Belediyesi’nin Yenilik 
Temelli Gençlik Çalısmaları

Konya Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda yenilik temelli çalış-
malara imza atmaktadır. Müşterek tasarım anlayışı ile gençlerin be-
ceri kazanmasını ve gelişimini destekleyici faaliyet ve uygulamaların 
kazandırılması elzemdir. Bu noktada Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
gençlik çalışmaları önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Bilgehaneler

Bilgehaneler “tam donanımlı, gelişime açık, kendini yöne-
tebilen, içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, bulunduğu 
çağa örnek ve önder olabilecek başarılı ve erdemli bir nesil yetiştir-
mek” misyonu ile hareket eden, ücretsiz eğitim destek merkezleridir. 
Bu kapsamda ilkokul 4. sınıftan ortaokul 8. sınıfa kadar öğrencilere 
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akademik kurslar, değerler eğitimi, spor etkinlikleri ve kütüphane orta-
mı sunulmaktadır.  Gençlerin hayat tecrübelerine erkenden dahil olan 
bilgehaneler; gençlerin fikri, ahlaki gelişimini destekleyici bir konumda 
görevi bulunmaktadır. Burada gençlere pozitif bilimlerin temel esprile-
ri öğretilirken, sosyalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam ettiril-
mesi de sağlanmaktadır. 

Konya Bilim Merkezi

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim 
Merkezi, gençlere ve bilim meraklılarına atölye çalışmaları, laboratu-
var çalışmaları, bilim gösterileri, sergiler ve daha birçok faaliyete ev 
sahipliği yapıyor. Bu anlamda gençlerin bilime olan merak duygusu-
nu daha yüksek seviyelere taşımak için de önemli bir merkez olarak 
hizmet vermektedir. Konya Bilim Merkezi, gençlerin bilimle ve bilimsel 
ile ilgili olan meraklarını, “nasıl oluyor?”, “biz de yapabilir miyiz?” gibi 
bireysel telaşlarına merhem olacak sergiler, atölyeler, bilim gösterileri 
ve daha birçok faaliyet zinciri ile yardımcı olmaktadır.

Lise Medeniyet Akademisi (LIMA)

Lise Medeniyet Akademisi (LİMA), 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler ile 
yeni mezun gençlerin katılabildiği, milli ve manevi eğitimler, ders ve sı-
nav destek programları, etkinlikler ve atölyeler olmak üzere dört başlık 
altında gençlere hizmet vermektedir. Lise Medeniyet Akademisi kapsa-
mında ayrıca liseli gençlerin müzik, bilişim, uzay ve gökbilimi, arkeoloji, 
dil, teknofest, inovasyon, fotoğrafçılık, drama, görsel sanatlar, model 

.
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uçak ve kıraat atölye çalışmaları gibi farklı alanlarda kendilerini geliş-
tirmeleri desteklenmektedir. LİMA, sosyal hayat içerisinde aktif olarak 
rol almaya başlayan lise çağındaki gençlerin, çağın gereklerine göre 
donanımsal yetiştirilmesini önemseyen önemsemektedir. 21. Yüzyıl ye-
tenekleriyle birlikte gelişen ve değişen dünyayı, düşünme biçimini kav-
rayarak, gelecek senaryolarına yönelik fikir tohumlarının yeşertildiği 
bir gençlik platformu olarak hizmet vermektedir.

Kapsül Teknoloji Platformu

Milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla Kasım 2020 tari-
hinden itibaren çalışmalarına başlayan Kapsül Teknoloji Platformu, ya-
rışma takımları, Ar-Ge takımları ve start-up takımları olmak üzere bir-
çok dalda aktif bir şekilde çalışmaktadır. Üniversite çağındaki özellikle 
mühendislik alanındaki değerli gençlerin teknolojik gelişme, sürdürü-
lebilir yenilik, girişimcilik gibi parametreleri ön planda tutarak, bireysel 
ve toplumsal gelişmeyi amaç edinmelerini sağlamaktadır. Yerli ve mil-
li teknolojiyi ön planda tutarak, teknolojik inovasyonu beslemektedir. 
Böylelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin teknolo-
jik yetkinliğini geliştirmek amacıyla kurulan ‘Kapsül’, etki gücü yüksek 
program ve projelerin hayata geçirilmesine destek sağlamayı amaçla-
maktadır. Kapsül Teknoloji Platformu çatısı altında deneyim, tecrübe, 
bilgi, iş ağı, teknoloji gibi birikimler bir araya getirilerek sürdürülebilir 
bir yapı etrafında ulusal teknolojik kalkınmaya katkı sunmak için ça-
lışmalarını sürdürmektedir. Kapsül Teknoloji Platformu gençlerin ha-
yallerine ulaşmasını hedefleyen Türkiye’nin ilk yerel yönetim destekli 
teknoloji platformudur.

YENİLİĞİN İNŞASI
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Sosyal Inovasyon Ajansı (SIA)

Sosyal İnovasyon Ajansı, müşterek tasarım çerçevesinde oluştu-
rulan ve üniversite-yerel yönetim işbirliğinin iyi uygulama örneklerin-
den biri olan bir platformdur. Toplumsal sorunlara getirdiği yenilikçi 
ve sürdürülebilir çözümlerle refah artışını öncüllemektedir. Geliştirmiş 
olduğu içerik/proje/program önerileri ile şehrin yenilik kültürünü dö-
nüştürmektedir. Stratejik tasarım, kentsel dönüşüm sosyolojisi, sosyal 
girişimcilik, sanat kurumu yönetimi, festival yönetimi, eğitim politikala-
rı, yeni nesil gençlik liderliği ve daha birçok konuda çalışmalarını sür-
dürmektedir. 

 Eka Collect (2021, Ağustos). Kolektif tasarım rehberi.  
 Ateş, M. (2020). Geleceğe Hazır Olmak Sosyal İnovasyon: Kavramlar, Başarılı Uygulama Örnekleri ve 
Destekleme Mekanizmaları. Alter Yayınları.

İlgilisi İçin:

. .
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BAGLANTISAL BIR ARAÇ OLARAK
 SOSYAL INOVASYON

Toplumsal kalkınma, ekonominin güçlenmesi, teknoloji alanında 
ilerleme gibi konular ülkelerin her zaman önde gelen meseleleri 
olmuştur. Çünkü bu alandaki gelişmeler ülkelerin güçlerini ar-

tırmakta ve diğer ülkelerle rekabet edebilme avantajı sağlamaktadır. 
Özellikle 2012 yılında Hannover fuarında gündeme gelen endüstri 4.0 
kavramı da bu konuyu desteklemektedir (Jian, Q., 2016: 174). Dördüncü 
sanayi devrimi olarak adlandırılan ve endüstriyel gelişmeleri sınıflan-
dıran bu yaklaşım, teknoloji ve sanayi alanında yeni gelişmelerin yaşa-
nacağı bir döneme işaret etmektedir. Yıkıcı teknolojiler olarak nitelen-
dirilen yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), bulut teknoloji, bigdata 
gibi gelişmelerin üretim, tüketim mekanizmalarını ve sosyal hayatı de-
ğiştireceği kabul edilmektedir. Yıkıcı teknolojilerin gelişimi doğrultu-
sunda yeni bir toplumsal sistemin oluşacağı ön görülmektedir (Metin, 
S., 2019: 83). Öyle ki bu teknolojiler şimdiden hayatın her alanında aktif 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sürücüsüz araçlar, akıllı fabrikalar, 
yapay zekâ destekli uygulamalar ile hem kamusal hem de özel hayatta 
bu teknolojilerin etkileri görülmektedir. Bu gelişmelere bakıldığında en-
düstri 4.0’ın önceki sanayi devrimlerine nazaran daha hızlı ve etkili bir 
gelişme gösterdiği aşikardır (Schwap, K., 2016: 16-20). Bu teknolojilerin 
üretim maliyetini düşürmesi, kullanıcıyı merkeze alması, esnek bir ya-
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pıya sahip olması, veri merkezli hareket etmesi gibi nedenler bu tekno-
lojilere sahip olan ülkelerin rekabet avantajını kazanmasını sağlamıştır 
(Yıldız, A., 2018: 548). Fakat buraya kadar değerlendirildiğinde ülkelerin 
güçlerini koruması ve sürdürebilmesi için sadece teknolojik inovasyo-
na yatırım yapması yeterli olarak görülebilir. Ancak yıkıcı teknolojiler 
geliştikçe sosyal inovasyonun da geliştiğini bu konu üzerine yapılan 
çalışmalar göstermektedir. Belki de bu dönemin en önemli niteliği ge-
liştirilen teknolojilerin hızlı bir şekilde sosyal hayata dahil olması ve 
sosyal yaşantıyı etkilemesidir. Böylece 21. yüzyılda paradigma değişi-
minin gerçekleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle toplumsal 
kalkınmasının sağlanabilmesi için üretim ve teknolojinin desteklendiği 
hâkim paradigmanın yetersiz olduğu görülmekte ve sosyal inovasyon 
merkezli yeni anlayışların geliştirilmesi desteklenmektedir. 

İlk sanayi devrimi 18. yüzyılın ikinci yarısında buharlı motorun geliş-
mesiyle beraber ortaya çıkmıştır. Bu teknolojinin üretim sistemine uy-
gulanmasıyla yeni bir sistem oluşmuştur. Sanayi Devrimi toplumsal 
yapının değişmesinde katalizör görevi görmüş ve o zamana kadar 
görülmemiş bir değişim süreci başlamıştır. Sanayi devrimiyle başlayan 
bu değişim aynı zamanda çeşitli toplumsal sorunların da meydana 
gelmesine neden olmuştur. Kentleşme, göç, iklim değişimi, yoksulluk, 
işsizlik, ekonomik krizler, dünya savaşları gibi daha önce görülmemiş 
sorunlar gündeme gelmiştir. Bu sorunlar günümüze kadar artarak de-
vam etmiş ve küresel problemler halini almıştır. 
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Özellikle 2015 yılında Japon hükümeti tarafından açıklanan toplum 5.0 
kavramı toplumsal kalkınmamın tek yönlü olamayacağını, toplumsal 
sorunlar çözülmedikçe ileri teknolojiye sahip olunsa bile tam bir başa-
rı yakalanamayacağını göstermektedir (Hitachi, 2021; Keidanren, 2021). 
Bu bakımdan toplum 5.0 kavramı toplumsal hayatta meydana gelen 
değişimleri konu edinmektedir. Tartışmasız endüstri 4.0’da meydana 
gelen gelişmeler toplumsal yapıyı etkilemiştir. Süper akıllı toplum ola-
rak adlandırılan yeni toplumsal dönem endüstri 4.0’dan bağımsız de-
ğildir. Toplum 5.0 kavramının gelişmesinde etkili olan nokta ekonomik 
ve teknolojik alandaki gelişmeler ne kadar ileri olursa olsun toplumsal 
sorunlar çözülmediği taktirde ülkelerin mevcut gücünü sürdüremeye-
ceğidir. 

YENİLİĞİN İNŞASI
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olan sorunları asmak ve aynı za-
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Toplum 5.0, sanayi devrimleriyle başlayan hem ulusal düzeyde karşı-
laşılan hem de küresel düzeyde çözülmesi gereken problemlerin tek-
noloji yoluyla çözülmesini hedeflemektedir (Hitachi-UTokyo, 2018: 21). 
Toplum 5.0 konusunda Japonya’nın bir sistem ve literatür oluşturduğu 
görülmektedir. Bu anlamda Japonya doğum oranının azalması, nüfu-
sun yaşlanması, çevresel problemler ve terörizm gibi çözülmesi gere-
ken temel problemleri belirlemiştir. Toplum 5.0 ise bu sorunlara veri ve 
iletişim teknolojilerinin kullanan, toplumu merkeze alan, insanların ka-
tılımını sağlayan, sürdürülebilir, kapsayıcı, etkili değerlere sahip olan 
ve ekonomik gelişmeyi destekleyen bir çerçeve sunmaktadır (Sudibjo, 
N., 2018: 276-278). Dolasıyla toplum 5.0 insanın merkeze alındığı, kimse-
nin geride kalmadığı ve yaşam standartlarının yüksek seviyede olduğu 
bir toplumsal sistem oluşturmaktadır. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için 
de sosyal inovasyondan faydalanılması gerekmektedir.

Kısaca değerlendirmek gerekirse aslında formül oldukça nettir. En-
düstri 4.0 yıkıcı teknolojilerle hızlı ilerlemeler kaydetmektedir. Buna kar-
şın toplumsal hayatta çözülmesi gereken, sistemin ilerleyişini yavaşla-
tan veya engelleyen sorunlar ve ihtiyaçlar vardır. Toplumsal sorunların 
ileri teknolojiyle çözülmesi süper akıllı toplum olarak ifade edilen top-
lum 5.0 fikrinin gelişimine neden olmuştur. Endüstri 4.0 ile toplum 5.0 
arasındaki bağlantıyı sağlayan yapı ise sosyal inovasyondur. Kısaca 
(Endüstri 4.0 + Sosyal İnovasyon = Toplum 5.0) formülü ile ifade edilebi-
lir. Bu formülde sosyal inovasyon toplumsal kalkınmanın gerçekleşebil-
mesi için sadece toplumsal sorunları çözmeyi amaçlamıyor. Toplum 5.0 
ve sosyal inovasyon aynı zamanda insanların hayattan zevk almalarını 
ve kaliteli bir yaşam sürmelerini hedefliyor. 
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Sosyal inovasyon çalışmalarında insan merkezli bir yapısal dönüşüm 
sağlayabilmek için öncelikle mevcut durumun analizinin yapılması ge-
rekmektedir. Bu bakımdan veri merkezli sistem tasarımı sosyal inovas-
yonun yapı taşıdır. Yapay zekadan elde edilen veriler mevcut durumu 
anlamak, sorun ve ihtiyaçları tespit edebilmek ve çözüm yolunu belir-
lemek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda ele alınan konularla ilgili ni-
tel verilerin elde edilmesi başarılı bir sosyal inovasyon oluşturmak için 
oldukça önemlidir. Böylece mevcut durum ve ihtiyaçlar tespit edilirken 
aynı zamanda gelecek için etkili yatırımlar yapma imkânı da oluşmak-
tadır. Diğer taraftan endüstri 4.0 3D modelleme, artırılmış gerçeklik ve 
simülasyon gibi teknolojiler ile planlanan tasarımların etkisini öngör-
me imkânı tanımaktadır. Böylece insan yaşamını kısıtlamaksızın sürdü-
rülebilir, yüksek yaşam kaliteli bir toplumsal sistem oluşturulabilecek-
tir (Sudibjo, N., 2018: 279).

Sosyal inovasyon çalışmalarının etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşe-
bilmesi için kişiler, şehirler ve sistemler arasında güçlü bir bağlantının 
olması gerekir. Bu bağlantı çift yönlü bir bağlantıdır. Bir taraftan inter-
net alt yapısıyla siber fiziksel sosyal sistemlerin (SFSS/CPSS) oluştu-
rulmasını bünyesinde barındırır. SFSS ile gerçek dünya ile siber dünya 
arasında kurulacak bağlantı, sosyal inovasyonların gerçekleşmesinin 
zeminini oluşturmaktadır. Tabii ki bu sistemin ana aktörü ise veridir. 
Doğru veri kullanımı ve yönetimi sürdürülebilir, pozitif etkisi yüksek, in-
san ve çevre faydasını gözeten inovatif çalışmaların gerçekleştirilme-
sini sağlayacaktır. Diğer taraftan ise kişilerin kültürleriyle kurdukları 
bağlantı sosyal inovasyonun gelişmesini sağlayacak ana motivasyon 
kaynağıdır. Daha açık bir ifadeyle kültür, şehre aidiyet, değer gibi fak-
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törler dikkate alınmadan sosyal inovasyon yapmak imkansızdır. Siber 
fiziksel sosyal sistemler ve kültürle kurulan bağlantı ile toplulukların 
teknolojiyle uyumu sağlanırken aynı zamanda ihtiyaca yönelik çalış-
malar da mümkün olacaktır.  

Sonuç olarak bağlantısallığın giderek yoğunlaştığı günümüzde sis-
temler, insanlar ve kavramlar arası bağlantıyı en iyi şekilde kurgula-
mak gerekir. Bunun için süreci en iyi şekilde tanımak ve ilerlenecek en 
iyi yolu seçmek lazımdır. Bu açıdan bakıldığında sosyal inovasyon bu 
bağlantıları kuran yapıdır. Dahil olduğumuz toplumda var olan sorun-
ları aşmak ve aynı zamanda krizlerin oluşmasını engellemek için sos-
yal inovasyon çalışmalarını güçlendirmek gerekir.

 Hitachi-UTokyo Laboratory (H-UTokyo Lab.) (2018). Society 5.0 a People Centric Super-Smart Society.  
Springeropen.
 Hitachi, (2021.12.12).https://www.hitachi.com/rev/archive/2017/r2017_06/trends/index.html 
 Keidanren, (2021.1215). Toward Realization of the New Economy and Society - Outline - (keidanren.
or.jp). 
 Metin, S. (2019). İşletmelerin Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) Farkındalık ve Algı Düzeyinin Değerlen-
dirilmesi: Elâzığ osb örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Fırat Üniversitesi, Elâzığ. 
 Schwap, K. (2016). Dördüncü Sanayi Devrimi (Z. Dicleli, Çev.). Optimist. 
 Stearns, P., N. (2021). Dünya Tarihinde Sanayi Devrimi (N. Soysal, Çev.). Say Yayıncılık.
 Sudibjo, N., Idawati, L., & Harsanti, H. R. (2018). Characteristics of Learning in the Era of Industry 4.0 
and Society 5.0. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. s. 276-278.
 Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 
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BIR AYRIM: KALKINMA VE INOVASYON

Kalkınma

Kalkınma kelimesi tek başına kullanıldığında iktisadi ya da ekono-
mik kalkınma olarak algılanmaktadır. Ancak kalkınma iktisadi bir 
konu başlığı gibi gözükse de kültür, eğitim, sağlık gibi başlıklar-

da incelenmekte ve diğer disiplinlerin de konusuna girmektedir. Çünkü 
birey ya da devlet olsun fark etmeksizin kalkınma amaçları; ekonomik 
zenginliğe ulaşmanın yanında refah düzeyini artırmak ve kaliteli ya-
şam standartlarına ulaşmaktır. Onuncu Kalkınma Planına göre ise kal-
kınma amaçları; hayat standartlarını yükseltmek, insanların refahını 
artırmak, temel hak ve özgürlükleri güçlendirerek adil, güvenli ve hu-
zurlu bir yaşam ortamı tesis etmek ve kalıcı kılmaktır (SBB, 2013; 27-28). 

Kalkınmanın Türleri

Kalkınma türlerine göz atmadan önce kalkınma kavramının ta-
rihsel süreci incelenmeli ve bugün amaçlanan bin yıl hedefleri ve sür-
dürülebilir kalkınma gibi başlıkların anlam kazanması gerekmektedir. 
Çünkü kalkınma, ikinci dünya savaşından sonraki dönemde “Truman” 

YENİLİĞİN İNŞASI

Kamil Karadeniz

. .



66

ile birlikte yeni anlamlar kazanmaya devam etmiştir. Sonrasında yok-
sulluğun azaltılması olarak algılanmış, sosyal refah kalkınması, insan 
merkezli kalkınma anlayışlarıyla devam etmiş, yapısal reformları içeren 
Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine kadar uzanan bir süreç işlemiştir (Turhan, 
2020).
Birleşmiş Milletler’in ve Türkiye’nin kalkınmaya yönelik attığı adımlara 
baktığımızda, kalkınmanın “Beş Yıllık Kalkınma Planları, Bin Yıl Kalkın-
ma Hedefleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” gibi dönemsel amaç-
lar serisi içerdiğini ve aslında birer planlama seti olduğunu söyleye-
biliriz. Çünkü kalkınma unsurlarından hangilerine yoğunluk verileceği 
zamana göre değişmekle birlikte hangi sorunların çözümü için adım-
lar atılacağı aslında birer politika unsurudur. 
Kalkınma konusu ele aldığı konulara göre ya da hedeflere göre aşağı-
daki başlıklarda incelenmektedir:

• Sürdürülebilir Kalkınma,
• Bölgesel Kalkınma
• Toplumsal Kalkınma
• Yerel Kalkınma (Zengin vd., 2014; 99-105).

Yerel, bölgesel, ulusal hatta uluslararası düzeyde kalkınma boyutla-
rından bahsedebilmek için bölgesel örneklerden yola çıkmak gerek-
mektedir. Çünkü ulusal kalkınma bölgesel kalkınmanın ya da bölgesel 
geri kalmışlığın bir toplamından ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bir üst 
politika olarak ulusal kalkınmanın hedeflemesi yapılırken bölgelerin 
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birbirinden farklı ihtiyaç ve gelişmişlik düzeyleri, karar alıcıların gün-
demini bölgesel kalkınmaya çekmektedir. Bunun ülkemizdeki örneği de 
kalkınma ajanslarıdır. 

Kalkınma ajansları bölgesel gelişimin sağlanması için stratejiler hazır-
larken bu ekosistem için işbirliği, koordinasyon ve aracılık faaliyetleri 
yapmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi ve kalkınma ajanslarına itici 
gücü sağlayabilmesi için yerelde diğer kurumların da güçlü stratejile-
re ihtiyaçları vardır. Özetleyecek olursak, ulusal kalkınma için bölgesel 
kalkınma önemli hale gelirken bölgesel kalkınmada ise işbirliği yapı-
lacak kurumların güçlü yapılar arz etmesi gerekmektedir. Ulusal kal-
kınmayı başlatacak ve temelde hareketlendirecek kurumların yereldeki 
kurumlar olduğu ortaya çıkmaktadır.

Inovasyon

Dilimizde inovasyon yenilik, yenileşim gibi kavramlarla açıklan-
maktadır. İnovasyonu yenilik kelimesine doğrudan karşılık olarak kul-
lanan Oslo Kılavuzu; “Uygulamada, organizasyonda ya da ilişkilerde 
yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, süreç veya yöntem.” 
şeklinde açıklamaktadır. Fonksiyonları bakımından ürün, süreç, pazar-
lama ve organizasyonel inovasyon olarak dört ana inovasyon türün-
den bahsetmektedir (OECD, 2005; 50-51). Buna ek olarak altı başlıkta 
inovasyon türleri incelenmektedir:

.
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• Alan ve Fonksiyon Açısından 
• Teknolojinin Yoğunluğu Açısından
• Teknolojik Özellikler İçerip İçermediği Bakımından
• Neden Olduğu Değişim ve Farklılıklara Göre 
• İşletme İçinden ya da Dışından Olmasına Göre 
• Yeni İnovasyonlar (Arı, 2020; 375).

Bu başlıkların ötesinde ve öncesinde inovasyon kavramı teknik ve sos-
yal inovasyon olarak da ikiye ayrılmaktadır. Ancak bu ayrımları yap-
madan genel olarak inovasyonun belirli özelliklere haiz olması gerek-
mektedir. Bunlar sürdürülebilirlik, yenilikçi düşünce, çözüm odaklılıktır.
Sürdürülebilirlik inovasyonun zorunlu bir unsuru olduğundan maddi 
ve beşeri sermayenin yetersizliği inovasyon ekolojisi oluşmasına engel 
olur. Birleşmiş Milletler’e bağlı WIPO’nun raporundan bazı notların ak-
tarılmasında yarar vardır. Başta ekonomik kalkınmanın göstergelerin-
den biri olan satın alma gücü paritesine göre ülkelerin inovasyon du-
rumunu karşılaştırıldığında ise inovasyon skorunun milli gelir ile doğru 
bir orantıya sahip olduğu görülmektedir. İnovasyon ve satın alma gücü 
arasındaki ilişkiyi gösteren grafikte 1.600 dolar ve 10.000 dolar civarla-
rında iki tane kırılma noktası olduğu görülmektedir. Bu noktalardan 
sonra artış gözle görülür şekildedir (WIPO, 2015: 28). İnovasyonu güç-
lendirmek için belirli ihtiyaçlar sıralaması yapmak mümkündür ancak 
inovasyonu gerçekleştirmek için hiyerarşik bir aşamayı geçmek zorun-
da değiliz. 
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Bunun en güzel örneği sosyal girişimcilik alanında Muhammed Yu-
nus’un mikrokredi uygulamasıdır. Nobel Barış Ödülü sahibi Yunus, ger-
çekleştirdiği sosyal-ekonomik hareketi bir köyden başlatmıştır. 1974 yı-
lında kurduğu model hâlâ günümüzde sosyal girişimciliğin en önemli 
örneklerinden biri olarak gösterilir. Çünkü fark ettiği soruna çözüm 
getirirken ölçeğini büyük tutmak yerine sorunun ihtiyaçlarına göre be-
lirlemiştir. 

Kaynak: Westley ve Antadze, 2010
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Sosyal girişim, sosyal fayda odaklı bir girişim modelidir. Sosyal girişim, 
bu zamana kadar refah artırıcı politikalar içerisinde mevcut model-
lerin yanı sıra girişimcilik gibi kâr güdüsüyle sürekliliğini sağlamaya 
çalışan bir modelin, belirli amaçlar doğrultusunda dönüştürülüp kul-
lanılmasıdır. Sosyal girişimcilik için küçük bir parantez açmak gerekir. 
Kavramsal olarak bir modele girişimci diyebilmek için kâr güdüsüyle 
hareket etmesi gerekliliğinden bahsedilir. Kazandığı kârı nasıl kulla-
nacağı ise modeli sosyal yapan kısmıdır. Ancak bir başka anlayış da 
sosyal girişimciliğin kâr amacı gütmeyen modellemesidir. Bu anlayış 
kâr elde etme amacı taşımadan, aldığı bağışlar ve hibelerle varlığını 
idame ettiren modelleri de sosyal girişimci olarak nitelemektedir. Fa-
kat bunları birer sivil toplum hareketi olmaktan ayıran, girişimci olarak 
adlandırmamızı sağlayan özelliklerin eksik olması, her ne kadar öyle 
söylenmeye çalışılsa da bu modellerin sosyal girişim olmasına engel 
teşkil etmektedir.

Sosyal inovasyon toplumda görülen her türlü sorunlara yeni,  sürdü-
rülebilir çözüm üretirken aynı zamanda toplumun yeteneklerini gelişti-
ren modelleriyle çevreye duyarlı, verimli kaynak kullanma amacıyla bir-
likte var olmaktadır. Sosyal inovasyonun problemlere bakış açısı, var 
olan çözümlerin ötesinde kalıcı iyileştirme getirecek şekildedir. Sosyal 
inovasyonun kalkınma amaçlarını kapsayan bu yapısı, dönemsellik ifa-
de eden ve politika etkisi altında kalan kalkınma planlarının üzerinde 
“politikalar üstü bir model” sunmaktadır. Politika unsuru olarak görüle-
bilecek tek unsur belki de yer seçimi olabilir. Stanford’un Silikon Vadisi 
bu anlamda ilk ve güçlü bir örnek sunmasından dolayı rol model teşkil 
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etmektedir. Meseleyi bir noktada toplayarak başlattığı bu inovasyon 
hareketinin zaman içerisinde nasıl uluslararası bir yapıya kavuştuğu-
nu daha detaylı incelemelerde görmekteyiz. 

Yerel Kalkınmada Inovasyonun 
Tamamlayıcı Gerekliligi

İnovasyonun kalkınmayla örtüşen amaçları, inovasyonun 
sisteme getirdiği modellerin avantajlarını unutmadan inovasyonun şir-
ketler, kurumlar ve bütün örgütlenmiş yapılar için kullanıldığını bilmek 
gerekmektedir. İnovasyon amaçlarının kalkınma amaçlarını kapsadığı-
nı görülmektedir. Yeni modellerle sorunlara çözüm getiren inovasyon, 
kişinin öz bilincini geliştirmesinde dahi kullanılabileceği bir amaç ve 
yöntemler bütünüdür.

Kalkınma ve inovasyonun ortak paydalarından, mevcut durumların-
dan, alt başlıklarından bahsettikten sonra uygulamada yapılması ge-
rekenlere göz atmak gerekmektedir.

Refah artırıcı her politika unsurunun hedeflediği amaçlar ve ulaştığı 
sonuçlar en hızlı ve net olarak yerel idarelerde görülmektedir. Yerel 
uygulama çıktıları daha çok yüz yüze bir değişim ifade ettiğinden ilk 
uygulama örneklerinin yerelden ulusala doğru bir yol izlemesi normal 
karşılanmalıdır. Ne kadar yerel o kadar ulusal sözü burada anlam ka-
zanmaktadır.

.
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Yerel uygulamanın gerektirdiği işbirlikleri doğru planlanırsa ulusalda 
uygulanması bir o kadar kolaylaşacaktır. Çünkü kurumlar arası işbir-
liği bireye doğrudan dokunan işlerde daha önemli hale gelmektedir. 
Mahalli idareler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıkların 
yerel örgütlenmesi bu konuda karşımıza bir paydaşlık kümesi olarak 
çıkmaktadır. Bu konuda özellikle belediyeler ve üniversiteler arasında 
işbirliğinin azlığı iki kurum arasında paylaşılabilecek bunca hizmet 
varken boşa sarf edilen beşeri sermayeyi göstermektedir. Maddi, ma-
nevi ve beşeri sermayenin israfını önlemek adına, ismi her ne olursa ol-
sun inovasyon ya da kalkınma başlığı altına kurumlar arası işbirliğinin 
bir an önce başlayıp sürdürülebilir modeller halinde kurmanın gerek-
liliği gün yüzüne çıkmıştır. Böylelikle sağlıklı inovasyon ve sürdürülebilir 
kalkınma kalıcı hale gelecektir.

Bireylerin refahı toplum refahı için önem arz etmekte; refah dağılı-
mında eşitsizlik, gelir dağılımında eşitsizlikten daha keskin sonuçlar 
doğurmaktadır. Ancak bu refah dağılımında adaletin sağlanması için 
çözümler üretilirken belirli kaynaklarla kısıtlı kalınmaktadır. Kaynakları 
artırmadan, ihtiyaçları azaltmadan, sorunları göz ardı etmemek için 
ihtiyaç duyulan en önemli şey verimli modeller kurmaktır. Sosyal giri-
şimcilik ise sosyal inovasyonun bizlere sunduğu en önemli modeldir. 
Daha önce benzeri örnekleri vakıf modelinde görülmüş olsa da bugün 
adlandırılması ne olursa olsun, fayda odaklı kurumların kâr elde ede-
bileceği yapılar kurulması zorunlu hale gelmiştir.



73

Yerel yönetimlerin kurduğu işletmeler, iktisadi kamu teşebbüsleri ve 
serbest piyasa girişimcilerinin arasında sosyal girişimler görülmeye 
başlandığında fark edilecek iki şey vardır. Bunlardan ilki toplumsal so-
runlar için uzun dönemli çözümlerin ortaya çıkması ve kamu kaynak-
larının tek seferlik doğrudan harcamalar yerine sürdürülebilir yatırım 
harcamalarına dönüşmesidir. Sonuçta faydayı, sorun üreten zihinlerin 
getirdiği çözümler yerine farklı zihinlerin ürettiği yenilikçi modellerde 
aramak zorundayız. 
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SOSYAL INOVASYON VE 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 

ARASINDAKI ILISKI

Sürdürülebilirlik kavramının ilk olarak nerede ve nasıl kullanıldığı 
net bir şekilde bilinmemekle birlikte sürdürülebilirlik düşünce-
sinin izi Ortaçağa hatta Yunan mitolojisine kadar götürülebilir. 

Fakat 19. yüzyılın başlarında bu kavram yaygınlaşmaya ve farklı disip-
linler tarafından kullanılmaya başlandığı bilinen bir gerçektir. Özellik-
le Birleşmiş Milletlerin 1983 yılında yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” adlı 
rapor ile sürdürülebilirlik kavramı daha sık kullanılmaya başlamıştır. 
Rapor, nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte insan etkinliklerinin doğal 
çevreye zararları hakkında bir uyarı niteliğindedir. Buradan hareket-
le sürdürülebilirlik kavramının ilk olarak çevresel/ekolojik bir anlama 
gönderme yaptığını söylemek mümkündür. Bu anlamıyla sürdürülebi-
lirlik; doğada bulunan kıt kaynakların rasyonel yaklaşımlar neticesin-
de tükenmesini engellemek ve varlığını devam etmesini sağlamaktır. 

Esasında kavramın çevresel/ekolojik anlamı, sürdürülebilirliğin temel 
özelliğini de ortaya koymaktadır: tükenebilecek bir şeyin sürekliliği-
ni sağlamak. Bu anlamda son yıllarda dünya genelinde birçok çeşit-
li şirketin de sürdürülebilirliğin ekolojik boyutunu odaklarına alarak 
üretimlerini gerçekleştirdikleri malum. Örneğin Interface, Patagonia, 

Sinem Kaya
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Qrsted gibi şirketler küresel ısınma, sıfır karbon emisyonu gibi ekolojik 
anlamda bir sürdürülebilirlik amacı çerçevesinde üretim yapmaktalar. 
Dünyaya farklı bir şekilde bakabilmeyi başaran bu ve benzeri şirketler 
amaçları doğrultusunda diğerlerinden farklı olmayı başarabilmiş ve 
sürdürülemezlik çağında sürdürülebilir bir dünya için fikriyatlarını ey-
leme dökebilmiştir. Ekolojik anlamının yanı sıra teknoloji, ekonomi, sos-
yal yaşam gibi birçok alanda sürdürülebilirlik kavramının kullanılma-
sına şahit olmaktayız. Kavramın önemli bir kullanım alanı da şüphesiz 
sosyal inovasyon ile ilgili çalışmalarda kendini göstermektedir.

YENİLİĞİN İNŞASI

Gregory Bateson

Günümüz dünyasındaki ana sorunlar, 
doganın çalısma sekli ile insanların 
düsünce sekli arasındaki  farklılıgın 
sonuçlarıdır.

. .
. .
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İnsan hakimiyetinin baskın bir şekilde etkisinin arttığı dünya, insanlığa 
sunduğu imkanları günden güne azaltmakta ve toplumsal sorunların 
meydana gelmesine sebep olmaktadır.  İnsanın hayat kalitesinin gide-
rek azaldığı dünya, felakete sürüklenmekte ve çeşitli krizler yaşanmak-
tadır. Bunlar dünya ve insan hayatını tehdit eden iklim krizi, gıda krizi, 
mülteci krizi ve bununla beraber oluşan kent krizi gibi problemlerdir. 
Bu problemlerin doğurduğu sonuçları çözümlemek ve bu problemle-
re müdahale etmek için sistemler geliştirilmektedir. Sosyal inovasyon 
bu sistemlerden biridir. Sosyal inovasyon, sosyal sorunları mevcut 
çözümlere göre daha etkili, verimli ve sürdürülebilir ve aynı zaman-
da (bireysel değil) toplumsal değer yaratan yeni çözüm yolları olarak 
görülmektedir (Phills vd., 2008). Sosyal inovasyon, toplumun geneli göz 
önünde bulundurularak toplumsal sorun ya da sorunlara adil, etkin 
ve bütün olarak katkı sağlayacak çözümler, yenilikler üretmeyi amaçla-
maktadır. Üretimi ve toplumu temele alan sosyal inovasyon toplumsal 
hareketlerden beslenir. Ayrıca sosyal inovasyon, ilk hedefi ‘’sosyal’’ olan 
kurumlar yoluyla yayılan ve genişletilen, sosyal ihtiyaçları karşılamak 
amacıyla harekete geçirilen inovatif aktiviteler ve hizmetler anlamına 
gelmektedir (Mulgan, 2006; 146).

Sosyal inovasyonu doğuran geliştiren birçok etken vardır. Bu etkenler; 
toplum içerisinde bulunan yapı ve fail ilişkilerinin dönüşümü, toplum-
sal değerlerin değişimi kısacası toplumsal hareketler üzerinde etkisi 
olan her şeydir. Sosyal inovasyonun başarılı olması ve bunun sonu-
cunda sosyal değişim yaratması yedi özelliği taşımasına bağlıdır (Mi-
les & Huberman, 1994).



77

Yeni toplumsal fikirler oluşturmak,

Yenilikçi/yaratıcı (inovatif) yaklaşımlar oluşturmak, test 
etmek ve onaylamak,

Başarılı uygulamaları toplamak, yaymak ve transfer 
etmek,

Sistemleri ve kurumları bir araya getirmek ve sinerji 
oluşturmak,

Deneme yoluyla test etmek,

Değişim kapasitesi yaratmak,

Yapılarda, kurumlarda ve örgütlerde değişimi destek-
lemek (Topsakal & Yüzbaşıoğlu, 2017).

YENİLİĞİN İNŞASI
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Bu özellikleri taşıyan her sosyal inovasyon, şüphesiz sosyal fayda/de-
ğer yaratacaktır. Önemli olan bu sosyal faydanın sürekliliğini yani sür-
dürülebilir hale gelmesini sağlamaktır. Öyle ki sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için de sosyal inovasyonun önemli 
bir rol oynaması sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik arasındaki iliş-
kiyi ortaya koymaktadır. Yeni fikirler ve uygulamalar içeren bir süre-
ci ifade eden sosyal inovasyon, sürdürülebilirlik kavramı için araçtır. 
Ayrıca bir sosyal inovasyonun sürdürülebilir olması da yine birey ve 
grupların onu benimsemesi, kullanması ya da uygulamasına bağlıdır. 
Bununla ilgili olarak mülkiyet ve ekonomik eşitsizliği minimum seviyeye 
indirmeyi amaçlayan Self-Help Credit Union örnek verilebilir. Bu sosyal 
inovasyon örneği, başta beyaz olmayanlar, kadınlar, kırsal kesimde ya-
şayanlar ve düşük varlıklı aileler ile topluluklar olmak üzere herkes için 
mülkiyet ve ekonomik fırsat yaratmayı kendilerine misyon olarak belir-
lemişlerdir. Bu misyonlarını gerçekleştirmek üzere 1980 yılından itiba-
ren faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla 40 yılı aşkın bir süredir aktif bir 
şekilde faaliyet göstermesi onun sürdürülebilir bir sosyal inovasyon 
olduğunu kanıtlar niteliktedir. Buna benzer sosyal inovasyon örnekle-
rini artırmak mümkündür. 

Özetle sosyal inovasyon ile sürdürülebilirlik kavramı birbirleriyle ya-
kından ilişkili, birbirini besleyen ve birbiri için olmazsa olmaz özelliğe 
sahip olan iki olgudur. Sosyal inovasyonun varlığı sürdürülebilir olma-
sına bağlı, sosyal yaşamdaki bir sürdürülebilirliğin mümkünlüğü ise 
ancak sosyal inovasyonla gerçekleşecektir. 
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Sosyal inovasyon ile sürdürülebilirlik kav-
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besleyen ve birbiri için olmazsa olmaz özelli-
ge sahip olan iki olgudur.
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TÜRKIYE’DE SOSYAL INOVASYON VE
SOSYAL GIRISIMCILIK KÜLTÜRÜ 

ÜZERINE MÜLAHAZALAR

Ülkemizde girişimcilik ruhunu besleyen kuluçka merkezleri, teknoloji trans-
fer ofisleri, teknoparklar gibi merkezler bulunmakta. Diğer taraftan sosyal 
inovasyon ile ilgili çalışmaların ve araştırmalarının arttığını da görüyoruz. 
Literatürdeki sosyal inovasyon çalışmaları ile pratikteki sosyal inovasyon 
uygulamaları arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?

Her şeyden önce ülkemizde özellikle son yıllarda sosyal inovasyon ko-
nusundaki çalışmaların hem literatürde hem de gündelik yaşamımız-
da yani pratik alanda arttığına şahitlik ediyoruz. Aslında sosyal ino-
vasyon ile ilgili pratik alanda yapılan çalışmaların tarihi çok öncelere 
dayanıyor. Bunu hem dünyadaki çalışmalar için hem de Türkiye’deki 
çalışmalar için söyleyebiliriz. Örneğin sosyal sınıflar arasındaki yok-
sulluğu minimize etmek amacıyla ekonomi profesörü Muhammed Yu-
nus’un 1976 yılında Bangladeş’te Grameen Bank adıyla kurduğu banka, 
ilk kurulduğu yıllarda sosyal inovasyon olarak adlandırılmıyordu. Mu-
hammed Yunus, 1970’li yılların başında öğrencileriyle birlikte yoksul bir 
köye saha araştırması yapmak için gider. Bambudan tabure yapan köy 
halkının ağır şartlar altında çalıştıklarını ve yok denecek kadar az bir 
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kar elde ettiklerini fark eder. Bu durum onların yaşam koşullarını olum-
suz yönde etkilediği gibi üretimlerini de kısıtladığını görür ve Grame-
en Bank’ı kurar. Yani kısacası sosyal alandaki bir ihtiyaçtan hareketle 
böyle bir yeniliğe imza atar. Malumunuz 2006 yılında bu banka Nobel 
Barış Ödülüne de layık görülmüştür. Biz 1976 yılında gerçekleştirilen 
bu yeniliği, sistemi ve içeriği değişmemesine rağmen çok daha sonraki 
yıllarda “sosyal inovasyon” terimiyle adlandırdık. Bunun gibi örnekleri 
artırmak da mümkün. Burada altını çizmek istediğim şey şu: tarihsel 
süreçte birçok sosyal inovasyon uygulamasının yapıldığını görüyoruz. 
Fakat bunları “sosyal inovasyon” olarak adlandırılması yakın tarihlere 
dayanıyor. Dolayısıyla literatürdeki sosyal inovasyon adıyla yazılan me-
tinler son 15-20 yıla tekabül etse de pratikteki sosyal inovasyon çalış-
maları –her ne kadar sosyal inovasyon olarak adlandırılmasa da- çok 
daha eski yıllara tekabül ediyor.

İnovasyon ve kültür arasında nasıl bir ilişki vardır? İnovasyon kültürü oluş-
turmak için ne/ler yapılmalı?

Aslında iki kavramın da sınırları ya da kapsamı oldukça geniş. Yine 
iki kavram da farklı disiplinlere konu olmuş ve üzerine ciddi bir lite-
ratür oluşmuş. O yüzden ayrı ayrı tanımlama girişmeden doğrudan 
arasındaki ilişkiye odaklanacağım. İnovasyonu şekillendiren, onu bi-
çimlendiren şeyin kültür olması gibi, kültüre yön veren şey de aslında 
inovasyondur. Örneğin kültürel yapı içerisinde seni rahatsız eden ya 
da sadece seni değil birçok kişiyi rahatsız eden bir konu olabilir. Bu 
konuya eğilerek rahatsızlık duyulan şeyi ortadan kaldıracak şekilde 
bir yenilik tasarlayabilirsiniz. Tabi şunu da eklemek gerekir ki kültürel 
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yapıdaki herhangi bir değişimin olması öyle 3-5 günde ya da 3-5 ayda 
olmaz. Bu toplumsal yapıda da böyledir. Değişim veya yenilik, ilk çıktığı 
zaman insanları rahatsız eder. Fakat zamanla uyum sağlanır. Bununla 
birlikte kültürün bizatihi kendisini de bir inovasyon olarak görebiliriz. 
Kültürün sürekli değişen koşullarla birlikte yeni bir hal alması da aslın-
da bir inovasyondur. En basitinden pandemi dönemi bile hayatımıza 
birçok yenilik getirmedi mi? Bu yenilikleri her birimiz benimseyerek, iç-
selleştirerek zaman içerisinde kültür haline gelmesine hizmet ediyoruz 
bir nevi. Kısacası kültür ve inovasyon arasında, birbirinden faydalanan 
birbirini besleyen bir ilişki söz konusudur. İnovasyon kültürü oluştur-
mak ise yeniliğe açık olmakla mümkündür. Zaten değişime kapalı, de-
ğişime mesafeli yaklaşan bir toplumda inovasyon kültürünün oluşma-
sı da pek mümkün olmaz.

Gelecek nesillere sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik konuları hangi ka-
nallar aracılığıyla nasıl ve ne şekilde aktarılabilir?

Bu sorunun cevabı aslında çok net: dijital ya da sanal ortam. Artık sa-
nal devrimin yaşandığı bir dönemde bulunuyoruz ve ister kabul edelim 
ister etmeyelim bu dönemin kahramanları gençler. Çünkü birçoğumuz-
dan daha erken dijitalle tanıştılar ve bu yüzden daha iyi kullanabili-
yorlar. Gençlerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olsun ya da eğlence 
amaçlı olsun yenilikçi platformların sayısı gün geçtikçe katlanarak ar-
tıyor. Bu yüzden gençleri yine kendi alanlarından sosyal inovasyona ve 
sosyal girişimciliğe davet etmemiz gerekiyor. Yurt dışında dijital sosyal 
inovasyon konusu yaygınlık kazanmış durumda. Mesela Avustralya’da 
gençlerin depresyonla başa çıkması için web tabanlı bir platform üze-
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rinden kendi aralarında tecrübe paylaşmaları ve istişarelerde bulun-
maları tam da gençlerin bu konulara dahil edilmesine güzel bir örnek 
niteliğinde. Ülkemizdeki sosyal inovasyonların ya da sosyal girişimlerin 
dijitalle entegre bir şekilde yürütüldüğünü de biliyoruz. Birde şöyle bir 
durum var. Gençlerimizin sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik ile ilgili 
heybeleri ne kadar dolu? Ya da onlara bu konuları ne kadar anlatabil-
dik? Önce onlara bu konuların ne olup olmadığını layıkıyla anlatabil-
diğimizden emin olmamız gerekiyor. Tabi burada da Sosyal İnovasyon 
Ajansı gibi yapılara önemli roller düşüyor. Yani kamu, özel sektör, üni-
versite ve STK gibi farklı platformların iş birlikleri ile rol model olabile-
cek kuruluşlara… Nitekim Sosyal İnovasyon Ajansı da yerel yönetim ve 
üniversite işbirliği ile kurulmuş rol model bir yapı.

Malumunuz son yıllarda sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu hedeflere 
ulaşabilme tüm ülkelerin gündeminde. Bu kalkınma hedeflerini kendi coğ-
rafyamızda uygulamak ne kadar mümkün?

Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olarak bizzat kendisi ve alt kuruluş-
larıyla uluslararası arenada geçerli bir ilişkimiz ve protokollerimiz mev-
cut. Türkiye’de Birleşmiş Milletlerin 13 alt kuruluşunun yapılanması var. 
Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine yönelik ayrıca bir çalışmadan zi-
yade zaten ülkemizde kalkınma planları yayınlanmakta ve bu planlara 
uygun politikalar uygulamaya konmaktadır. Malumunuz Birleşmiş Mil-
letler önce 2015 yılına kadar 8 tane amaç belirlemişti ve bu amaç belirli 
bir oranda gerçekleştirildi. Aşırı yoksulluğun (günde 1 doların altında 
geliri olan) azaltılması, dünya nüfusunun elektrik ve temiz suya erişimi-
nin artması, eğitime erişimin artması gibi konularda iyileştirmeler ger-
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çekleşti. Fakat bu iyileştirmelerin yeterli olmadığının aslında tüm ülke-
ler farkındaydı. Zaten fark edeceğiniz üzere bu amaçlar daha çok az 
gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelere yönelik. Yani tüm dünya için 
geçerli, küresel amaçlar değil. Bu sebeplerden dolayı 2015 yılında 193 
Birleşmiş Milletler ülkesinin onayladığı 17 amaç ve 169 alt amaç belir-
lendi. Bu amaçları kendi coğrafyamızda uygulamak ne kadar mümkün 
kısmına gelecek olursak, bunların uygulanmasında kurulan işbirlikleri 
ve ortaklaşa çalışma bilincinin yaygınlaşması lazım. “Bir elin nesi var, 
iki elin sesi var” anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor. Örneğin küresel 
kalkınma hedeflerinden olan yoksulluğa son vermek ya da açlığa son 
vermek gibi insanlığın var oluşundan beri süregelen problemleri tek 
bir kişinin çözüme kavuşturmasını beklemek ütopyadan öteye gide-
mez. Özel sektörlerin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin dirsek tema-
sında olması gerekir. Dolayısıyla gönüllülük esasına dayalı bir şeklide 
herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ayrıca bu amaçları ger-
çekleştirebilmek için var olan politikaların üzerinde çalışarak güçlen-
dirilmesi gerekiyor. Bazı amaçlar için çok güçlü politikalara sahibiz ve 
emin adımlarla da ilerliyoruz. Ama hepsi için bunu söyleyemeyiz.

Ülkemizde gerçekleştirilen sosyal girişimlerin nicelik ve nitelikleri ile ilgili 
neler söylenebilir? Ayrıca bu girişimlerin sosyal etki analizleri sizce yeterli 
ölçüde yapılıyor mu?

Sosyal girişimcilik, temel amacı kar elde etmek olmayan, toplumsal 
faydayı odağa alan bir girişimcilik türü. Ayrıca sosyal girişimlerin bir 
ihtiyaçtan ya da bir problemden ötürü ortaya çıktığını da ekleyebi-
liriz. Bu argümanları göz önünde bulundurarak ülkemizdeki sosyal 
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girişimlerin sayıları son 15-20 yılda yükselen bir ivmeyle arttığını söy-
lemek yanlış olmaz. Fakat bu daha önce hiç ihtiyaçlarımızın ya da 
problemlerimizin olmadığı anlamına gelmez. 15-20 yıl gibi bir süre zarfı 
içerisinde ihtiyaçlarımızın daha çok farkına vardık ve bunlara çözüm 
üretmek için eyleme geçmeye başladık. Tabi ki bu sosyal girişimlerin 
arasında hem tabiri caizse kanayan bir yaraya parmak basan nitelikli 
girişimler oldu hem de kısa süren ve sonuçta tutmayan girişimler de 
oldu. Ama bence burada önemli olan sosyal girişimcilik havuzunu ne 
kadar doldurabildiğimiz. Önce bu havuzu olabildiğince doldurmaya 
çalışalım. Daha sonra nitelikli olanı ya da olmayanı ayırt edelim. Çünkü 
ülkede sosyal girişimcilik kültürünü bu şekilde inşa edebiliriz. Yani be-
nim yapmaya çalıştığım bir sosyal girişim tutmamış olabilir belki ama 
sen bana bakarak bir soruna çözüm üretmeye çalışabilirsin. Bu giri-
şimlerin sosyal etki analizlerine gelince, henüz sosyal etki analizlerinin 
yeterli seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Zaten halihazırda ülkemizde 
sosyal etki konusu ile yoğun bir şekilde ilgilenen sayılı kurumlar var. 
Bir sosyal fayda üretmeye yönelik girişimde bulunuyoruz ama gerçek-
ten fayda üretebildik mi ya da ne ölçüde fayda üretebildik sorularına 
pek de fazla cevap aramıyoruz gibi. Esasında sorduğunuz sorunun 
ilk kısmıyla doğrudan bağlantılı bir şeyden bahsediyoruz. Yani sosyal 
etki analizleri en temelde nitelikli bir sosyal girişimin ortaya çıkmasına 
hizmet eder. Çünkü bir sosyal girişimde bulunursunuz ve onun çıktıla-
rını analiz ederek, değerlendirerek nerede eksiklerinizin olduğunu ya 
da nereleri daha fazla geliştirmeniz gerektiğini görürsünüz. Dolayısıy-
la sosyal girişimlerin niteliklerini artırabilmek, sosyal etki analizlerinin 
daha fazla yapılmasından geçer.
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GELECEGI VERI TEMELLI TASARLAMADA 
SOSYAL INOVASYONUN ROLÜ

Ülkemizde veri biliminin mevcut durumunu ve geleceğini nasıl değerlendi-

rirsiniz?

Veri bilimi ülkemizde son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Yapılan bi-
limsel araştırmalarda da bunu desteklemektedir. Ancak veri biliminin 
önem kazanmasıyla birlikte veri biliminin tam olarak içeriği anlaşıla-
madığına inanıyorum. Bunda da ülkemizdeki veri okuryazarlık düze-
yinin etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bilgisayar okuryazarlığı, tek-
noloji okuryazarlığı gibi ülkemizde veri okuryazarlığının da önemi ve 
boyutları netleşmeye başlamıştır. Veri bilimi bir çok disiplinide içerisin-
de barındırdığı için diğer okuryazarlık türlerine göre bir çok kesim ve 
birey tarafından benimsenmesi zaman alacaktır. Dijital çağ ile birlikte 
dijital dönüşümün hızla yaşandığını günümüzde veri bilimine yönelik 
ilginin yanında veri bilimine dayılı yönetişim ve çözümler giderek art-
maktadır. Hatta son günlerde metaverse kavramının da sıkça konu-
şulur olması bir hızlı dönüşümün ve farkındalığın artmasında çarpan 
etkisi yaratmıştır. Bu anlamda veri bilimin geleceğinin çok parlak ola-
cağını düşünüyorum.

Söyleyen: Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ
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Veri bilimi sosyal inovasyon için neler sunabilir ya da nasıl kolaylık sağlaya-

bilir?

Veri bilimi birçok olanda olduğu gibi yönetişimde ve dönüşümde ciddi 
pay sahibi olmaya başlamıştır ve bu pay giderekte artmaktadır. Tabi 
bu paydan sosyal inovasyonda nasibini almaktadır. İnovasyonun sos-
yalleşmesi boyutunda, sosyal sorunlara yenilikçi çözümler aranırken 
bu çözüm için en etkili argüman şüphesiz toplumsal veridir. Saha araş-
tırmaları, tüketici davranışları, birey ve toplumların sosyal dönüşümleri 
ve beraberinde oluşan sorunlar ve sosyal etkilerin ölçümü özünde ve-
riye dayanmaktadır. Karar vericilerde bu etki ve dönüşümün boyutları-
nı net olarak ortaya kayabilmek ve karar alabilmek için veri biliminden 
yararlanmaktadır. Bu da sosyal inovasyon özellikle sosyal çözüm bo-
yutunda verinin önemini giderek artırmaktadır.

Sürdürülebilirliğinin sağlanmasında veya daha etkili projelerin gerçekleşti-

rilmesinde sosyal etkinin rolü nedir?

Sürdürülebilirlik kalıcı hale gelmek, daimî olmaktır. Günümüzde özel-
likle sürdürülebilirlik gelişim, kalıcılık ve korumacılık üzerinde kurul-
muştur. Bu kurgu aynı zaman sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik ve 
çevresel boyutlarını oluşturmaktadır. Sosyal etkide standardizasyon, 
uyma, itaat etme, sosyal kolaylaştırma, içselleştirme ve komformite ile 
insanların fikirlerinin, tutumlarının,  hislerinin  ve  davranışlarının  di-

BİZ BİZE



90

ğer kişi  ya  da  kişilerle  etkileşimi  neticesinde  doğrudan  veya  dolaylı  
bir  değişiklik göstermesidir. Dolaysıyla sürdürülebilirliğin gerek sosyal 
boyutunda gerek standardizasyonu, içselleştirilmesi ve kalıcı nokta-
larında sosyal etki önem arz etmektedir. Bu da sosyal etkinin rolünü 
daha da görünür kılmaktadır.

Ülkemizde sosyal inovasyon, sosyal girişim gibi konuların önündeki en bü-
yük engeller sizce nelerdir?

Ülkemiz de sosyal inovasyon ve sosyal girişim kavramları henüz çok 
yeni. Haliyle yeni kavramların tanımlanması ve algılanması önem arz 
etmektedir. Son yıllarda inovasyon kavramı bir çok kavramın yerine 
kullanır olmuştur. İnovasyon kavramının da özünden sapması özelde 
yeni bir kavram olan sosyal inovasyon kavramının zihinlerde fark farklı 
yansımalarına sebep olmuştur. Dolayısıyla sosyal inovasyonun ülke-
mizdeki en büyük engelin aslında başlangıçta inovasyona biçilen sı-
nır ve tanımdan kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle inovasyonun 
sosyal boyutunun göz ardı edilmesi ve yok sayılması bu kavramın zaten 
deyim yerindeyse üvey evlat muamelesi görmesine sebep olmaktadır. 
Dolayısıyla inovasyonu sadece ekonomik boyutuyla sınırlandırmayıp, 
sosyal ihtiyaçlara da cevap verebileceği gerçeği ve yeni  bir  ürün  ya 
da  mal,  hizmet,  uygulama,  yöntem  veya  iş  modeli  fikri  ile  oluştu-
rulan  süreçleri  ve  süreçlerin neticelerini ortaya koyabilmesi aslında 
sosyal ihtiyaçlara, sorunlara yenilikçi çözümler sunabilme çabası ino-
vasyonun sosyalleşme sürecinin bir göstergesidir.
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Türkiye’nin sosyal inovasyon ekosistemini değerlendirir misiniz? Türki-
ye’de sosyal inovasyon ekosistemini güçlendirme adına atılacak en önce-
likli adım nedir?

Türkiye’de sosyal inovasyon ekosistemi çok yeni oluşum içerisindedir. 
Yeni oluşan bir ekosistemdeki network ağının yeni olması beraberinde 
güçlendirilmesini gerek kılmaktadır. Bu da sosyal finansman ve destek 
platformlarıyla birlikte olmaktadır. Aslında kadim medeniyetimiz de 
köklü bir vakıf ve dernek kültürü ön plandadır. Vakıf ve dernek, daya-
nışma kültürü sosyal finansmanın sağlanması ve sosyal etkinin yay-
gınlaştırılması adına ekosistemi dinamik hale getirmektedir. Günümüz-
de bu medeniyetin yansımalarını devam ettirmekle birlikte kitlesel ve 
kamusal fonlarla sosyal yardımlaşmayı ve sosyal girişimi teşvik etmeyi 
beraberinde sosyal inovasyonu sürdürülebilir kılmak açısından önem 
arz etmektedir. Bu teşvik mekanizması da sosyal inovasyon kültürünün 
oluşmasında en öncelikli adımların başında gelmektedir.

Sizin bir sosyal inovasyon ya da sosyal girişim fikriniz, “keşke olsa” dedik-
leriniz var mı? 

Ülkemizde Sosyal inovasyonun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adı-
na keşke bir “Sosyal İnovasyon geliştirme Bölgesi” kurulsa harika olur-
du. Malum Türkiye’de 87 adet “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” mevcut olup 
oluşan bu teknokentlerde birçok inovasyonel faaliyetler yürütülmekte-
dir. Ancak keşke bu sayının yanında kamusal anlamda desteklenmiş 
bir “Sosyokent” varlığı, Türkiye’deki sosyal inovasyon ve sosyal girişim-
ciliği sürdürülebilir kılma ve bu ekosistemin büyümesi adına çok ciddi 
bir adım olma özelliğini taşımaktadır. 

BİZ BİZE
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KÜLTÜR VE INOVASYON ILISKISI

Hem inovasyon hem de kültür kavramları muhteva bakımından oldukça 
kapsamlı kavramlar. Sizin dünyanızda bu kavramlar ne ifade ediyor? Ayrıca 
kültür ve inovasyon hangi alanlarda kesişiyor? 

İnsanı ve toplumu anlamlandırabilmek adına kilit kavramlardan biri-
si kültür. Dolayısıyla insan ve toplum kadar geniş bir alanı kapsıyor 
ve girift bir ilişki ağı kuruyor. Kültürü, insanı ve toplumları kurgulayan 
bir alan olarak düşündüğümüzde ne denli büyük bir olguyu takip et-
tiğimizi anlıyoruz. Sözgelimi insanın maddi (fizyolojik), manevi (anlam 
dünyası) ve sosyolojik (iletişim, etkileşim ağları) taraflarının bir kültür 
içerisinde var olduğunu düşündüğümüzde Marx’ın deyimiyle doğada 
insanın katkı sunduğu her şeyi kültür olarak tanımlayabiliyoruz. Kültür 
bizim için ördüğü dünyayı bizi kuşatan bir hale de büründürüyor bir 
taraftan. İnsan eliyle oluşturulan kültüre boyun eğmek zorunda kalan 
bir insan da söz konusu. Ancak tüm bunlar insan ve toplum olmanın 
bir vazgeçilmezi. Bu nedenle insan var olduğundan bu yana bir kültür 
çevresi var etmiş ve bu kültür çevresinde var olmuştur. 

Söyleyen: Prof.Dr. Mehmet Birekul

Söyleşen: Mustafa Kaya

. . . . .
.
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İnovasyon kavramı ise bu tabloda çok enteresan bir yerde duruyor 
bence. Zira insan tabiatı itibariyle inşa edebilen, değiştirebilen bir var-
lık. Diğer canlılar kendilerine kodlanan eylemlerin faili iken insan kod-
layabilen ve kendi eylem alanını kurgulayabilen bir varlık. Bu neden-
ledir ki insan hayatında ve toplumsal düzlemde değişim diye bir olgu 
var. İnsan inşa ettikçe ve kültür çevresini yeniledikçe değişim dediğimiz 
olgu gündemimize giriyor. Bu anlamda modern (yeni anlamında kulla-
nırsak) bir kavram olmasına rağmen inovasyon kültürün ve insanın var 
olma çabalarının ayrılmaz bir parçasıdır bence. Geçmişten bu yana 
insanın yenilik peşinde oluşunun bu günlerdeki kavramsal karşılığı-
dır bir bakıma. Bu açıdan insan nasıl ki kültüre ve bir kültürel çevreye 
mahkumsa yeniliğe de mahkumdur. 

Mitler evrenin yaşanabilirliğini, gizemli ve açıklanamayan durum ve duygu-
larının, farklı perspektif çerçevesinde açıklanabilirliğini mümkün kılmak-
tadır. Bu anlamda yeniliğin toplumda yansımasında bu ögeler nasıl bir rol 
oynar? 

İnsanın var olabilmesini mümkün kılan üç alandan bahsetmiştik. Bun-
lardan birisi de anlam dünyasıdır. İnsan neden var olduğunu sorgu-
layan tek varlıktır. Bu nedenle de sürekli bir anlamlandırma faaliyeti 
içerisindedir. Kültürün insanın hayatını kolaylaştırmak adına ördüğü 
örgüler içerisinde en önemlilerinden birisi de manevi, anlamsal örgü-
dür. İnsanlık tarihi boyunca büyük dinler, pek çok ideoloji hatta felsefe 
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bu örgünün bir sonucudur. Bu anlamlandırma çabası içerisinde mit-
ler çok önemli bir yer tutuyorlar. Çünkü bütün mitler ortak bir soruyu 
cevaplıyor? “Nereden geldik?” Bu sorunun bir mit tarafından cevap-
landırılması aynı zamanda bir anlam dünyasının kurulması anlamına 
geliyor. Bu nedenle mitler insanın evrene ve kendisine atfettiği anlamı 
meşrulaştırma araçları olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum pek doğal 
olarak bu gündelik hayatın bütün kılcal alanlarında kendisini hissetti-

riyor. 

Mitler ve yenilik bağlamında ise esasında mitlerin anlatı bütünlüğün-
den çok oluşturduğu anlam bütünlüğünün çok daha önemli olmasının 
dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Daha açık söylersek mitler, 
anlatılar değişse de atıfta bulunduğu anlam bütünlüğü kendisini ko-
rur. Bu açıdan bakıldığında toplumların hafızası ve kadim gelenekleri 
yeniliğin anlamını muhafaza eder, mitolojik gerçeklikten ayırmaz. Ama 
toplumdaki her yeni inşanın işleyişi, şekillendirilmesi, bir yeni hale bü-
ründürülmesi, ritüelize edilmesi de kendi başına bir yenilik olarak ka-

bul edilebilir. 

Hayatın her alanında yeni bir yapı, kurgu ya da süreç ile karşılaşıyoruz. İn-

san bu yeniliğe kendini alıştırma sürecinde kültürden nasıl faydalanır?

Esasında toplumlar değişmekten çok hoşlanmazlar. Değişim her za-
man kültürlerin mesafeli oldukları bir alandır. Geçmişi ve alışkanlıkları 
korumak ister toplumlar. Ama insan da kültür de değişime mahkum-
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dur. Değişimin kaçınılmaz olduğu dönemler bu nedenle tarihsel ve sos-
yolojik anlamda kırılmaların yaşandığı dönemlerdir. Bu yeni süreçlerin 
benimsenmesi, içselleştirilmesi ise yine kültürün meşrulaştırma alanı 
içerisinde olur. Gerek batıda gerekse bizde modernleşme sürecinde 
bunun pek çok izini görebiliriz. Ben toplumun bir yenilik yoluna girişte 
kültürün onu yalnız bırakmadığını düşünüyorum. Geçmişten getirilen 
kodlar, toplumun ruhuna sinmiş karakteristikler ile yeniliğin buluştuğu 
bir “yeni durumdan” söz edebiliriz ancak. Bu nedenle bazı antropo-
loglar ve sosyologlar asimilasyonun olamayacağını düşünüyorlar. Siz 
ne kadar geçmişten arındırdığınızı düşünseniz de geçmiş yeni kültür 
içerisinde yerini zamanla bulur. Örneğin Amerika’daki Afro Amerikan 
yaşam için bunu söyleyebiliriz.

Peter Drucker’in “Kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer” sözünden hareket-
le kültür ve strateji arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunun yeniliğe yansıması 

nasıl olur? 

Drucker’ın bu sözü bir bakıma şu ana kadar söylediklerimizi özetliyor. 
İnsanın inşa edebilme kapasitesi ve bitmek bilmeyen istekleri her za-
man onu belli stratejiler geliştirmeye itmiştir. Sözgelimi modern top-
lumun inşasında böylesi bir hevesin olduğunu söyleyebiliriz. Modern 
toplum ideologlarının söylemlerine baktığımızda bu stratejik duruşu 
rahatlıkla görüyoruz. Ancak bugünden görünen bir şey daha var ki bu 
stratejilerin kültürü ihmal ediyor olmasının ortaya çıkardığı acı sonuç-
lar. Bir örnek vermemiz gerekirse modern yaşamın doğaya hükümdar 
olma stratejisi, Bauman’ın deyimiyle ayrık otlardan temizlenmiş yep-
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yeni bir dünya kurma stratejisi bugün doğaya dönüş adında kültürün 
geri dönüşüdür aslında. Drucker’ın deyimiyle kültürün stratejiyi kah-
valtı niyetine yemesidir. Henüz üzerinden birkaç asır geçmesine rağ-
men modern düşüncenin doğanın bütün kaynaklarını tükettiği büyük 
bir stratejik hatadır. Bu nedenle kültürü gözetmeyen bir yenilik strateji 
olmaktan öteye geçemez.

İnovasyon ve kültür kavramları yaygın olarak kurumsal bazda “inovasyon 
kültürü” oluşturma hususunda bir araya geldiğini görüyoruz. İnovasyon 
kültürü oluşturmak için hangi adımlara ihtiyaç̧ vardır?

Son dönemlerde bu kavramlarla bu denli muhatap olmamızın temel 
nedeninin değişimin hızı olduğunu söyleyebiliriz. Zira bugün değişim 
kavramı bile insanlığın hızını anlatmamıza yetmiyor. Bazı sosyologların 
artık değişimi “ivme toplumu” gibi kavramlarla açıklamaya çalışması 
da bunu gösteriyor. Kültürün bu ivmenin içinde yok olmaması bir an-
lamda bu çağa ait bir yenilik kültürü oluşturmaktan geçiyor. Küresel-
leşme, iletişim, etkileşim alanları, dijitalleşme vb. pek çok etkenin içinde 
kültürel olarak var olmanın başat aktörlerinden birisi bir inovasyon 
kültürü oluşturabilmektir diyebiliriz. Bence bunun önündeki en büyük 
engel bu yenilik arayışının kültürden uzak olarak geliştirilme çabasıdır. 
Böyle bir arayış sizi modern dünyanın arayışları içerisinde oradan ora-
ya savurduğu bir alanla muhatap bırakması muhtemeldir. Kültürü bu 
çağın argümanları ile buluşturan bir inovasyon kültürü geliştirebilmek 
kendiniz gibi var olabilmenin de bir ön koşulu gibi görünüyor.
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Ülkemizde inovasyon kültürü oluşturmada sizce en büyük engeller neler-

dir?

Tüm konuştuklarımız üzerine bu soruyu cevaplamamız gerekirse ülke-
mizde bir inovasyon kültürü oluşturmamamızın arkasında yatan te-
mel sorunlardan birisinin öykünme ve taklit olduğunu söyleyebiliriz. 
İnovasyonu kültürel bir vurgu ile “bir toplumun kendi kültür örgüsünü 
çağ ile buluşturması” olarak tarif edersek ülkemizdeki temel sorunun 
kendi kültürel kodlarımızı hiçe sayan ve bu nedenle çağın gereklerine 
karşı atılan adımların taklitçi stratejiler olmaktan öteye geçemediği bir 
inovasyon anlayışına sarılmamızdır. Halbuki yenilik peşinde olmak bir 
öykünme, taklit ve strateji olmanın çok ötesinde kültürün varlığını de-
vam ettirebilmesinin bir gerekliliği olarak görülmelidir.
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BIRLIKTEN SOSYAL INOVASYON DOGAR

Toplumsal değişim, tarihsel süreç içerisinde her dönemde var 
olagelmiştir. Fakat modernite ile birlikte toplumda daha hızlı 
ve köklü değişimlerin meydana geldiği bir gerçektir. Son yılların 

gündemini meşgul eden küresel boyuttaki salgın ya da ülkelerdeki ka-
ostan kaynaklanan kitlesel göçler bu tezi doğrular niteliktedir. Hızlı de-
ğişim dönemleri ise genelde toplumsal krizler ile karakterize olur. Hem 
bu krizlerin üstesinden gelebilmek, hem de değişimin ritmini yakalaya-
bilmek için sosyal inovasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Henüz literatür-
de fikir birliğine varılmış bir tanımı olmasa da en basit haliyle sosyal 
inovasyon; toplumsal sorunlara etkili ve sürdürülebilir bir şekilde ce-
vap verebilecek fikir, ürün veya süreçler bütünüdür. Sosyal inovasyon, 
birçok Avrupa ülkesinde hem teorik olarak hem de pratik olarak çalış-
malara konu olmuştur. Bu anlamda yabancı literatürde hatırı sayılır bir 

Kitap Adı: Geleceğe Hazır Olmak Sosyal İnovasyon: Kavramlar, Başarılı 
Uygulama Örnekleri ve Destekleme Mekanizmaları 

Yazar: Dr. Muradiye Ateş

Yayınevi: Alter Yayıncılık
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sosyal inovasyon külliyatından söz edilebilir. Diğer taraftan Türkiye’de 
hem iş dünyasında hem de akademide sosyal inovasyon konusunun 
yeni yeni popüler hale geldiğini belirtmek mümkündür.Muradiye Ateş, 
ülkemizde sosyal inovasyon konusu ile ilgilenen, araştırmalar yapan ve 
eserler üreten önemli bir isimdir. Nitekim “Sosyal İnovasyon ve Türkiye: 
Potansiyeli, Dinamikleri ve Sosyal İnovatif Çalışmaları Desteklemede 
Devletin Rolü” adlı doktora tez çalışmasını Yıldırım Beyazıt Üniversite-
si’nde tamamlamıştır. Ayrıca Harvard Üniversitesi bünyesinde kurulan 
Sosyal İnovasyon Stüdyosu’nun kurucu komitesinde görev almış, Bos-
tan Sosyal İnovasyon Enstitüsü Derneği’nin de kurucularından birisi-
dir. Dolayısıyla gerek kamu kurumlarında gerekse çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarında sosyal inovasyon alanında gerçekleştirilen çalışma-
larda aktif roller üstlenmiştir. Bu metinde ise Muradiye Ateş’in kaleme 
aldığı ve 2020 yılının ekim ayında yayımlanan Geleceğe Hazır Olmak: 
Sosyal İnovasyon adlı kitap analiz edilmektedir. Önsöz, giriş ve sonuç 
bölümleri haricinde beş bölümden oluşan eser, “sosyal inovasyon kav-
ramının teoride ve pratikte nasıl şekillendiğini anlamak, bunu yapar-
ken dünyadan iyi uygulama örneklerine yer vermek suretiyle Türkiye’de 
çok yeni olan bu kavramın daha doğru anlaşılmasını amaçlamaktadır” 
(s.18).

Sosyal İnovasyon Kavramına Doğru isimli birinci bölümde öncelikle 
sosyal inovasyonun kavramsal çerçevesinin çizilebilmesi için icat, yara-
tıcılık, değişim, bilgi, tasarım gibi bazı kavramlar ele alınmıştır. Kitaptan 
hareketle bu kavramların inovasyonla ilişkisinden kısaca bahsetmek 
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gerekirse icat; işlevsellik kazanmamış olan yenilikler iken inovasyon, 
icatların insan kullanımları sonrasında işlevsellik kazanmış halidir. 
Bu anlamda geçmişten günümüze kadar birçok icat kullanıma sokul-
mamış olmasından dolayı inovasyon olarak değerlendirilememiştir. 
Yaratıcılık; yeni, özgün ve kullanışlı bir fikir üretimini temsil ederken, 
inovasyon üretilen bu fikrin fark edilmesi, filtrelenmesi, fonlanması ve 
nihayetinde ticarileştirilerek uygulanmasıdır. Değişim kavramı ya da 
değişim ihtiyacı inovasyonun ortaya çıkmasını güdüleyen bir olgudur. 
Bilgi, inovasyon sürecinin olmazsa olmazıdır. Çünkü gerek inovasyo-
nun gerekse sosyal inovasyonun oluşması için yeterli bilgi birikimi 
zaruri bir gerekliliktir. Son olarak tasarım kavramı ise ortaya konulan 
çıktının estetiksel anlamda yeterliliğiyle ilgilidir. Nitekim sosyal inovas-
yonda tasarım odaklı düşünme sistemi (design thinking) önem teşkil 
etmektedir. Ayrıca bu bölümde sosyal inovasyonun “sosyal” kısmı açık-
lanmış ve sosyal ekonomi, sosyal sermaye ve sosyal adalet kavramları 
ile ilişkisi değerlendirilmiştir.

“Sosyal inovasyon kültürü sadece belirli 
bir kesimin çalısmaları ile olusturulamaz. 
Kurumlar arası isbirligi gerektirmekte-
dir. Baska bir deyisle birlikten sosyal ino-
vasyon dogar.”

.

. .
.

.
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Sosyal İnovasyonun Özellikleri ve Çeşitleri adlı ikinci bölümde sosyal inovasyon 
kavramının daha iyi anlaşılması ve çerçevesinin belirlenmesi için ana unsurların-
dan bahsedilmiştir. Bu bağlamda sosyal inovasyonun ana özellikleri:

Sektörler arası (cross-sectoral) olması,

Açık işbirliklerine (open collobrative) imkan tanıması,

Tabansal veya aşağıdan yukarıya doğru (grassroots or bot-
tom-up) olması,

Yeniden üretim (co-production) olması, 

Müştereklik (mutualism) olması,

Yeni rol ve ilişkilerin kurulması/yaratılması,

Sermaye ve kaynakların daha iyi kullanımına imkan tanıması,

Beceri ve sermayenin geliştirilerek arttırılmasını sağlaması (s. 
87).
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Sosyal inovasyon, tanımında da belirtildiği üzere yeni ürünler, hizmet-
ler, süreçler, piyasalar, platformlar, örgütsel formlar, hayat tarzları, eko-
nomik modeller gibi çeşitleri ve kapsamı geniş bir kavramdır. Başka bir 
deyişle sosyal alanda yapılan her türlü yeniliktir. Bu yeniliği tasarlama 
ve piyasaya sürme sürecinde paydaşlar ve onlara düşen roller önem 
teşkil etmektedir. “Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum sektörü (ba-
ğış ekonomisi) ve enformel (hanehalkı-household) sektör olmak üzere 
dört ana paydaş inovasyonun oluşumundan uygulanmasına kadarki 
süreçte farklı düzeylerde roller üstlenebilmektedir (s. 102). Her sektörün 
kendi içerisinde bir takım eksiklikleri barındırdığı gerçeği, başarılı bir 
sosyal inovasyon için sektörler arası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. An-
cak bu vesileyle Türkiye’de bir sosyal inovasyon ekosistemi oluşabilir. 

Sosyal İnovasyonu Desteklemede Kamu Sektörünün Rolü adlı üçüncü 
bölümde devletin sosyal inovasyonu destekleme ve geliştirmedeki rolü 
dünyadaki farklı ülkelerin uygulamaları üzerinden karşılaştırılmalı bir 
şekilde analiz edilmiştir. Bu anlamda Danimarka MindLab, Yeni Zellan-
da Kalkınma Bakanlığı Skip Programı, Beyaz Saray Sosyal İnovasyon 
Merkezi, Singapur Design Thinking Unit, Helsinki Design Lab-Finlan-
diya, Behavioural Insight Team-İngiltere, Avustralya Sosyal Etki Merke-
zi, ve TASCİ-Avustralya Sosyal İnovasyon Merkezi gibi devlet destekli 
kurumların kuruluşları, amaçları, hangi alanda çalışmalar yürüttükleri 
açıklanmıştır. Bununla birlikte devletin bu kurumlar üzerinde motive 
edici, önayak olucu, finansal kaynak sağlayıcı, yenilikleri entegre edici 
gibi farklı roller üstlendiği belirtilmektedir. 
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Türkiye’de Sosyal Politika ve Sosyal İnovasyon adlı dördüncü bölümde 
öncelikle ülkemizde sosyal politika düşüncesinin doğuş ve gelişimine 
ilişkin farklı görüşlerden bahsedilmiştir. Bu anlamda sosyal politika 
geleneğinin oluşmasında 1930’larda Alman düşünür Gerhard Kessler’in 
başlatmış olduğu çizgi ve 1950’lerde Cahit Talas’ın öncülüğünde başla-
yan çizgi olmak üzere iki ana akım bulunmaktadır. Bu iki isim haricinde 
Türkiye’de sosyal politikanın gelişmesinde yadsınamaz ölçüde katkı-
larda bulunan diğer bir isim ise Sabahattin Zaim’dir. Gerek sosyal po-
litikalarda gerekse diğer politikalarda sosyal inovasyon etkili bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Bu bölümün ilerleyen kısmında ise Türkiye’de 
sosyal inovasyonun gelişimi ve farklı sektörlerdeki sosyal inovasyon 
örneklerine yer verilmiştir. Bu örnekler arasında Toplum Gönüllüleri 
Vakfı (TOG) tarafından yürütülen “Genç Bank” girişimi, dünyanın birçok 
yerinde inovatif bir girişim olarak sayılan Down Kafeler, Mobil Tarımsal 
Pazarlama Sistemi (TABIT), Yuvarla Sosyal Girişimi de bulunmaktadır. 
Bölümün sonunda ise sosyal inovasyonun Türkiye’de sosyal politika ve 
sosyal refah açısından nasıl işlev gördüğü tartışılmıştır. 
Türkiye’de Sosyal İnovasyonu Gerekli Kılan Dinamikler adlı beşinci ve 
son bölümde ise dünyada ve Türkiye’de sosyal inovasyonu gerekli kılan 
dinamikler ve temel dönüştürücü unsurlar hem literatür taraması hem 
de saha çalışması sonucunda ortaya koyulmuştur. Bu anlamda sosyal 
inovatif yaklaşımlar gerektirecek dinamikleri ortaya çıkaran beş temel 
dönüştürücü unsur belirlenmiştir:
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Küreselleşme

İklim değişikliği

Finansal krizler ve ekonomik çıkmazlar

Bilgi ve iletişim alanındaki ilerlemeler

Küresel hadlere yaklaşılması (s. 268).

Yukarıda sıralanan temel dönüştürücü unsurlar, daha somut olan aşağıdaki 

dinamiklerin oluşmasına vesile olmaktadır:

Katılımcı, çevreci ve sürdürülebilir kalkınma
Sosyo-ekolojik dönüşüm 

Küresel tehditler: iklim değişikliği, nüfus artışı, doğal kaynakla-
rın azalması

Tüketim davranışındaki değişimler

Modern kalkınma teorilerinin ortaya çıkışı: “Milli Gelir ve ötesi” 
tartışmaları

Uluslararası standartlar ve anlaşmalar
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“Yeni Ekonominin” ortaya çıkışı

Sosyal Dönüşüm

Sosyal girişimciliğin yeni bir ekonomik alan olarak ortaya çıkışı

Devlet-birey ilişkilerindeki dönüşüm (s. 268-269). 

Sonuç itibariyle Muradiye Ateş’in kaleme aldığı bu eser sosyal inovas-
yonun ne olduğu, süreçleri, temel dinamikleri, çeşitleri, özellikleri, dün-
yadaki ve Türkiye’deki gelişimi üzerine yazılmış geniş kapsamlı bir kay-
nak niteliğindedir. Eser, sade ve kolay anlaşılır bir dille yazılmıştır. Eseri 
özgün kılan husus ise, sosyal inovasyon konusunu akademik çalışma 
yapanlar, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kamu aktör-
leri, politika yapıcılar gibi birçok kesime hitap edecek şekilde ele alınıp 
açıklanmasıdır. Zira sosyal inovasyon kültürü sadece belirli bir kesimin 
çalışmaları ile oluşturulamaz. Kurumlar arası işbirliği gerektirmekte-
dir. Başka bir deyişle birlikten sosyal inovasyon doğar. Dünyada sos-
yal inovasyon çalışmaları gün geçtikçe artmakta, ülkemizde ise henüz 
yeni yeni filizlenmeye başlamaktadır. Fakat tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de sosyal adaleti, sosyal refahı ve sosyal kalkınmayı sağlam 
bir şekilde tesis edebilmek için sosyal inovasyonun bölgesel ve ulusal 
politikalara entegre edilmesi oldukça elzem bir konudur.
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DÖRDÜNCÜ NESIL ÜNIVERSITE VE
 TANIMLAYICI BIR UNSUR OLARAK 

SOSYOPARK

Kitap Adı: Dördüncü Nesil Üniversite ve Tanımlayıcı bir Unsur Olarak 
Sosyopark 

Yazar: Prof. Dr. Gülfettin Çelik

Yayınevi: İstanbul Bilimler Akademisi Yayınları

Sayfa Sayısı: 135

Gülfettin Çelik’in kaleme aldığı Dördüncü Nesil Üniversite ve Ta-
nımlayıcı bir Unsur Olarak Sosyopark kitabı; kamu-üniversi-
te-sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğinin kurgusunu 

açıklamaya çalışmaktadır. Üniversite’nin 21. Yüzyıl’da üstlendiği yenilik-
çi işlevin gerekçelerini aktarmaktadır. 

Kitap beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde üniversitenin rolüne 
ve işlevine dair bahisler yer almaktadır. Örgütlenme kültürünün inşa-
sında üniversitelerin rolüne değinilmiştir. Ayrıca dördüncü nesil üni-
versite kavramına açıklık getirilmektedir. Eğitim katılımcı demokratik 
yönetimde, bireyin öne çıktığı sosyal örgütlenme yapısında ve piyasa 

Mustafa Kaya

KÜNYE

. . .
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ekonomisi koşullarında bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının gerek-
lilik olarak görülmesi vurgulanmaktadır. Nitekim içinde bulunduğumuz 
toplumsal yapı içerisinde teknolojik ilerleyişler, gündelik hayat pratik-
lerinin değişimini etkilemiştir. Üretim teknolojisi, taşıma teknolojisi ve 
iletişim teknolojisinde ki ilerleyiş toplum-devlet ilişkisinin yeniden or-
ganize edilmesine zorunluluk katmıştır. 21. Yüzyıl yetkinliklerinin, bilgiyi 
organize eden temel bir faktör olarak dönüştürücü bir etki yaratmış-
tır. Bu doğrultuda üniversitelerinde işlevi değişmektedir.  Sosyopark, 
üniversitelerin sivil toplum ile ilişkilerinin örgütlenebileceği bir ortam 
sunmaktadır. Sosyopark üniversitelerin amacı aslında toplumda öğ-
rencilerin aktif bir aktör olarak katılımlarını sağlamayı amaçlamakta-
dır. “Modern dünyada bireyin toplumsaldan kopuşu veya toplumsalla 
arasındaki mesafenin artışı gerçeğinde sosyal alana ilişkin çıktı vur-
gusunun daha güçlü olması beklenebilir” (s.24). Üniversitelerin gelir 
modeli inşa ederek piyasa ekonomisinde uygun konum elde etmesi 
gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Devlete yük olacak bir kurum yerine, 
21. yüzyılın gereklerini yerine getirerek devletin yükünü azaltıp, başka 
unsurlar ile destekleme çabası içerisinde olan kurumların oluşmasını 
vurgulamaktadır. Bu durum da toplumsal yapı içerisinde demokrasi 
anlayışının, birey- devlet ilişkisinin boyut değiştirmesini tetiklemiştir. 
Bireysel özgürlüklere dayalı bir sosyal yapı inşa etmektedir. Bireyi göz 
ardı etmeyen bir yaklaşımın gelişmesi üniversitenin kazandırması ge-
reken doğal bir rolü olduğunu vurgulamaktadır. Diğer bir yandan üni-
versiteye giden öğrenci sayısındaki artış yıldan yıla artış göstermiştir. 
Üniversite eğitimi alan öğrenci sayısındaki artış, akademisyen sayısın-
daki artışı da etkilemiştir. Yıllara göre artış sayısındaki ulaşılması he-
deflenen ise AB standartlarıdır. Toplumsal amaçların geri plana düşme 
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riski üniversitelerin ekonomik değer üretme kapasitesini arttırmıştır. 
Türkiye bilgiyi üretme konusunda yeterli bir bakiyeye sahip olamasa 
da bilgiyi ve bilgiye dayalı üretilmiş ürünleri pazarlama konusunda iyi 
bir vizyon geliştirmiştir. Diğer bir yandan artan üniversite sayıları ile 
birlikte, üniversitelerin geliştirdikleri stratejiler önemlidir. Üniversitele-
rin kuruldukları şehrin kalkınmasına yardım etmeli misyonuna sahip 
olmalı. Zira toplumsal alanda kalkınmanın sağlanmasında nitelikli 
insan gücünü yetiştirebilmenin önemini ifade etmektedir. Bu konuda 
üniversitelerin kamu kurumlarıyla, diğer kuruluşlarla işbirliği geliştir-
me; akademik personelin, idari personelin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına 
yönelik bir altyapı ve şartlarının oluşturulması gerekmektedir. 4. ne-
sil üniversite olgusu didaktik bir temadan sıyrılarak toplum odaklı bir 
yapı teşkil etmektedir. Bilimsel bilginin pratiğe dökülmesi sürecine iliş-
kin ortaya çıkan aşamalarda toplumsal alan ile temasa geçmektedir.

“Sosyopark, üçüncü sektörün üniversitele-
re entegre olmasını saglayan bir yapıya dö-
nüsmüstür. Böylelikle üniversite tüzel kisili-
ginden farklı bir tüzel kisilik kimligi ile özel 
sektör, sivil toplum örgütleri ve yerel ida-
recilerin katılımına imkân veren sosyal bir 
platform alanı haline gelmistir.”

. . .
.

.

“
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İkinci bölümde Sosyopark hikayesinin temellerine dair bilgiler akta-
rılmaktadır. Toplumsal sistem boyutunda rol değişimlerine bilgiler 
verilmektedir. Sivil toplum kavramının ve sivil toplum kuruluşlarının 
toplumsal yapı içerisinde etkin bir noktaya yükselmesinden bahsedil-
mektedir. Devletin sosyal alan oluşturmada zayıf kalmasının tesiri ola-
rak ortaya çıkan 4. nesil üniversiteler, aslında devletin hareket alanını 
kolaylaştıran mekanizmaların sisteme dahil olması sosyal alanın daha 
efektif bir şekilde kurgulanmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla sivil toplu-
mun modern toplumsal örgütlenme yapılarında, yatay ilişkiler ağının 
gelişmişliğinin bir sonucu olarak önemli bir yerinin olduğu söylenebilir.  
Birey odaklı bir toplum anlayışının geliştiği 21. yüzyılda, insanların sos-
yal sorumluluk geliştirme davranışları kazanmalarına odaklanılmakta-
dır. 21. yüzyıl dünyasında ortak değerlerin benimsenmesi ve korunması 
insanların sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi, eğitici ve öğ-
retici roller üstlenerek insanları değişime sevk etmesi, sosyal sermaye 
gelişimine destek vermesi, toplumsal güven tesis etme gibi rolleri inşa 
etmektedir. Aslında devletten beklenen toplumsal yapı içerisinde ara-
cı davranış sergilemesidir. Zira devletin temel işlevi iç ve dış güvenliği 
sağlamaktır. Diğer gelişmelerin sivil toplum aracılığıyla geliştirilmesi 
toplumsal refahın ve insan kapasitesinin gelişmesini etkileyeceği söy-
lenebilir. Fakat gelinen noktada, sivil alanın devletin müdahalesinden 
uzak tutulması gerektiği türünden çatışmacı yaklaşımların hala var 
olduğu söylenmektedir. Bu noktada Sosyopark toplumsal örgütlenme-
mizde yeni aşamanın bir aracısı olarak görülmelidir. 
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Yönetim-Kamu hizmeti anlayışının yeniden oluşumu kentleşme ve bu 
çerçevede ortaya çıkan yapısal dönüşümler; ihtiyaçların farklılaşma-
sından kaynaklanmaktadır.  Bugün gelinen noktada yerel idare bi-
rimlerinin hizmet alanında artan faaliyetleri, nitelikleri arttırılmış ve 
farklılaştırılmış kadrolara olan talep ihtiyacını tetiklemiştir. Kamu hiz-
metlerine ilişkin örgütlenme biçimi, değişen ve dönüşen hizmet alan-
larının toplumda oluşmasıyla ilişkilidir. Nitekim 2007 de var olan teknik 
personel unvanları ile 2011 yılındaki teknik personel unvanların da deği-
şiklik oluşmuştur. Bunun göstergesi olarak yoğun hareketliliğin olduğu 
kentlerin yaşadığı sosyal dönüşümün, mekân ve insan üzerine yansı-
ması şeklinde dönüşmesidir. Kitapta bu dönüşümün toplumsal alanın 
dışsal şartlardan kaynaklanan bir nedenle dönüştüğünü, zamanla bu 
dönüşümün sosyal yapıları da ulusal ve küresel ölçekte kapsayacağı 
vurgulanmaktadır. Sosyal alanın özel sektörde artan önemine yöne-
lik gelişmelerde üretim faktöründe yeni oluşumlar meydana gelmiştir. 
Sosyokültürel boyut böylelikle daha önemli hale gelmiştir. Zira bu dö-
nemde pazarlanma ve tüketimde sosyal yaklaşım önemli bir hale gel-
miştir. Ayrıca sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi önemli bir kriter 
olmuştur. Bütün bu gelişmeler değişime ayak uydurabilme için atılan 
adımları kapsamaktadır. Ekonomide üretim, pazarlama ve tüketim sü-
reçlerinde toplumsal alan ile iş dünyasının iç içe olmasını gerektiren, 
özel sektörün sosyal alanı bilme, ondaki değişimi algılama ve hatta 
yönlendirebilme açısından onu takip etmesini gerekli kılmaktadır (s. 
79). Bununla birlikte üniversitelerinde problem şemasının bütüncül fel-
sefi-teorik kurgusunu geliştirilmesinde, çözümleme aşamalarının be-
lirlenmesinde ve çözüm kurgusu oluşturmasında işlevi vardır. İşte Sos-
yopark’ta; üniversite, yerel idare organları, özel sektör teşebbüsleri ve 
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sivil toplumun birlikteliğinin ilk önemli kurumsal adımı olabilecek ör-
gütlenme biçimi olarak dikkat çekmektedir. Sosyopark, üçüncü sektö-
rün üniversitelere entegre olmasını sağlayan bir yapıya dönüşmüştür. 
Böylelikle üniversite tüzel kişiliğinden farklı bir tüzel kişilik kimliği ile 
özel sektör, sivil toplum örgütleri ve yerel idarecilerin katılımına imkân 
veren sosyal bir platform alanı haline gelmiştir. Dolayısıyla Sosyopark 
bilgi ve tecrübenin paylaşıldığı sosyal oluşumları ifade eder.

Kitabın üçüncü bölümünde Sosyopark’ın faaliyet alanları ve faaliyet 
süreçlerine dair bilgiler aktarılmaktadır. Bu doğrultuda ilgili kurum 
ve kuruluşları örgütlenme ve faaliyet süreçleri çerçevesinde iki temel 
alanda çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Kuruluş sürecinin ilk etme-
ni kaynakların maksimum verimliliğini önemseyen, yurtiçi ve yurt dışı 
kaynakları en iyi şekilde kullanımı esas alan bir yaklaşıma sahip olma-
sıdır. Kuruluş sürecinde ihtiyaç duyulacak ikinci hususun kurumsal bir 
örgütlenme içerisinde olmasıdır. Burada hem Sosyopark’ın işlev meka-
nizmasının genişlemesi hem de hareket alanı olarak geniş bir ağ oluş-
turmasını sağlamak adına kurumsal örgütlenmenin önemine işaret 
etmektedir. Kurumsal örgütlenme başarılı bir şekilde kurgulandığın-
da Sosyopark’ın imkanlarından yararlanmak isteyen kurum-kuruluş 
ve kişilerin sosyal alana dair bilgi ve materyal kullanımından istifade 
etmesine imkan tanınacağı söylenmektedir. Bu husus özellikle yeni olu-
şan sivil toplum kuruluşları için kuluçka mekanizması konumundadır.  
Bölümün bu kısmında Sosyopark’ın kurum ve kuruluşlar için bir da-
nışma merkezi ve onların desteklerinden yararlanan bir işlev öne sür-
mektedir. Burada aslında kamu-üniversitesi, sivil toplum ve özel sektör 
arasında iş birliği imkanın olabileceğini ifade ederken disiplinler üstü 
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bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sosyopark 
faaliyet süreçlerinin yürütülmesinde destek mekanizmasıdır. Ayrıca 
faaliyet uygulamak isteyen üyelerine de destek verdiği belirtilmekte-
dir. Birey odaklı toplumsal yapı içerisinde bu şekilde bir destek olma 
toplumun dinamikliğini korumasını sağlar. Sosyopark’ın faaliyetleri 
desteklemelerde güçlü bir denetim biriminin olması, faydalı ve işlevsel 
kullanımı pekiştirecektir. Sosyopark faaliyet desteği isteyen kişilere 5 
alanda (kurumsal hukuki danışmanlık desteği, araştırma-proje üretme 
ve uygulama desteği, kariyer planlama desteği, kadroların eğitimi des-
teği, faaliyet süreçlerinin yönetimi desteği) katkı sağlamaktadır (s.100). 
Böylelikle daha nitelikli etkinliklerin, projelerin; bilgili ve donanımlı in-
sanların gelişmesini desteklemektedir.

Kitabın dördüncü bölümünde Sosyopark’ın alt yapısına dair bilgiler 
aktarılmaktadır. Bu doğrultuda bilgi, araç-gereç ve diğer materyal, 
finansal -mali,  kurumsal, kadro- personel, fiziki alan-mekan, hukuki 
boyutlarında bilgilendirme yapılmaktadır. Kurumsal boyut kapsa-
mında Sosyopark’ın kurulmasında araştırma üniversitesinin olması 
gerekmektedir. Gerekli faaliyetlerin yapılacağı çerçevenin temininde, 
üniversitenin kendi kaynak altyapısını kendisinin oluşturması önem-
li bir zaruret olarak durmaktadır. Ayrıca Sosyopark’ın sağlıklı bir iş-
lev kazanabilmesi için sosyal bilimlere dayanması şartı aranmaktadır. 
Araştırmacı üniversite özelliğinin olması, aslında Sosyopark’ın hare-
ket alanını genişletecek bir işleve sahiptir. Ayrıca sosyal sorumluluk 
bilincini aşılaması gerektiği vurgulanmaktadır. Sosyopark’ın sundu-
ğu hizmet aslında, dışarıdan daha maliyetli bir şekilde alınabilir. Fa-
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kat Sosyopark’ın motivasyon noktası burada erişilebilir olarak, güçlü 
kadro ve zengin bir birikim olan bilgi ve materyal desteğinde düşük 
maliyet ve yüksek fayda eşliğinde sunma imkanına sahiptir. Böylelikle 
alanda farklı bir yaklaşım ve metot kullanarak rekabeti tetiklemiştir. 
Tabi ki burada sunulan hizmetin kaliteli olabilmesi, çalışan persone-
lin nitelikli olmasıyla yakından ilişkilidir. Zira Sosyopark’ın personel alt 
yapısında yer alan akademik ve idari kadroların yanı sıra faaliyetlerin 
türüne göre dahil olan öğretim elemanları, öğrenciler ve ilgili kurum 
ve kuruluşlarla şekillenir. Buradaki seçici özellik ise kişilerin uzman 
oldukları bir alanın olması, öğrenmeye açık kimselerden oluşmasıdır. 
Sosyopark’ta yer alan kadroların sahip olduğu bilimsel alt yapı ve tec-
rübe birikimi kurum ve kuruluşların onlardan faydalı bir şekilde isti-
fade etmelerini sağlar. Sosyopark’ın finansal-mali boyutunda üretilen 
veya daha önce üretilen sosyal alana ilişki bilgi vb. pazarlanması, var 
olan birimin telif hakkında gelir kalemi olarak yer almaktadır. Aslında 
ilk etapta kuruluş giderlerinin öncelikli maliyet üstlenicisi üniversite 
olmaktadır. Daha sonrasında kendi gelir modelini inşa ettiği belirtil-
mektedir. Sosyopark’ın fiziki alan-mekan boyutunu belirlerken sosyal 
ilişki yoğunluğuna uygun ve maksimum faydayı gözetmek konusun-
da Sosyopark’ın üniversite kampüs ortamında çalışmasını yürütmesi 
daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Bilgi, araç-gereç ve diğer ma-
teryallerin temini konusuna bakıldığında; yerel idarelerin, sivil toplum 
örgütlerinin ihtiyaç olunan alanda uzmanlaşmaları tercih edilmekte-
dir. Buna göre üniversitenin kendi imkanları çerçevesinde gerekli bilgi, 
araç-gerecin temin edilmesi gerektiğini söylemektedir. İkinci aşama ise 
eksik olan bilginin ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile tamamlanma-
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sıdır. Hukuki olarak Sosyopark gibi merkezlerin hayal edilen şekilde 
faaliyetler gerçekleştirebilmesi için Yükseköğretim Kanununda gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra mevzuat üniversite içerisin-
de araştırma geliştirme kapsamında merkezlerin oluşturulmasına izin 
vermektedir. Fakat bu merkezlerin döner sermaye kapsamında gelir 
elde edebilmesi için 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
çerçevesinde kurgulanması gerektiğini belirtmektedir.

Sosyopark; hem toplumsal kaynakların maksimum verimlilikte kulla-
nılmasına imkan tanıyan hem de yerel idarelerin politik söylemleri ile 
örtüşen çözüm üretme başarısını sağlaması yönünden tercih sebebi 
olarak görülebilir. Bunun yanı sıra Osmanlı mirası vakıf geleneğinin 
çağdaş bir temsilcisi konumunda yer alması bakımından, insanlığa 
uygun hizmet etme yaklaşımının geliştirilmesi, devletin yetişemediği 
ihtiyaçları karşılama ve devamlılığı sağlaması konusunda sivil toplum-
ların Sosyopark gibi merkezleri tercih etmesi önemlidir. Sosyopark, si-
vil toplum örgütlerinin birbiri ile temas ve işbirliğine aracılık ederek 
kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına olanak sağlayacağı 
ifade edilmektedir. Kamu-sivil toplum-üniversite ve özel sektör alanla-
rının kesişim merkezi olan Sosyopark gibi yapılar, aslında düşük ma-
liyetli yüksek faydayı sunduğu için özel sektör tarafından tercih edi-
leceği söylenmektedir. Sosyopark’ın mekânsal alt boyutunu oluşturan 
üniversitelerin Sosyopark gibi merkezleri tercih etmesinde birçok fak-
tör bulunmaktadır. Öncelikle uluslararasılaşma ve küresel kimlik ka-
zanım uğraşı üniversitelerin kendi kendine yeten kurumlar olmaktan 
çıkarmaktadır. Sosyopark (gibi) merkezi, üniversite bünyesinde oluşan 
kurumsal üniteler arasında koordinasyon işlevi sağlama işlevini yerine 
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getirmektedir. Böylece Sosyopark aracılığı ile üniversite akademik ve 
idari kadroları, öğrencileri dış ortamla temas kurabilecekledir. Kitabın 
geneline bakıldığında Sosyopark ve bu misyonda var olan merkezlerin 
temel işlevinin ilişki kurma aracısı olduğu belirtilebilir. Ayrıca kamu-ü-
niversite-sivil toplum ve özel sektör arasında bir bağın oluşmasını ve iş 
modelinin gelişmesini sağlayan bir kuruluş olduğu söylenebilir. Özel-
likle 21. yüzyıl dünyasında bilginin organizasyonun gerekli olduğu birey 
odaklı toplumsal yapı içerisinde hem bireyi gelişmesi hem kurumun 
veya kuruluşlarını etkin ve verimli faaliyetlere imza atmasının destekle-
yicisi işlevi gördüğü bir yapı olduğu aktarılmaktadır.

BİZE GÖRE OKUMALAR
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BÜYÜK AKIL – KOLEKTIF AKIL 
DÜNYAMIZI NASIL DEGISTIREBILIR?

Kitap Adı: Büyük Akıl: Kolektif Akıl Dünyamızı Nasıl Değiştirebilir

Yazar: Geoff Mulgan

Yayınevi: Ketebe Yayınları

Sayfa Sayısı: 368

Kolektif akıl, grupların, insan ve makine yeteneklerinin bir kombi-
nasyonu yoluyla, ne yapılacağı ve bunun kiminle yapılacağı ko-
nusunda iyi kararlar verme yeteneğidir. Bu yeteneği kullanırken 

organize bir şekilde hareket etmek gerekir. Büyük akıl kitabında dün-
yayı farklı biçimde görmeye ve ona göre hareket etmeye işaret edilir-
ken yeni gelişmekte olan kolektif akıl teorisi ve nasıl uygulanabileceği 
ele alınmaktadır. Genel olarak toplumlar, hükümetler yönetim sistemle-
ri sorunlara nasıl çözüm bulabileceğini, insan ve makine etkileşiminin 
parçaların toplamından daha fazlası haline gelebileceğini anlatmak-
tadır. Kitapta tüm birey, organizasyon ve grupların diğer beşeri ve ya-
pay zekadan yararlanarak çok daha başarılı olacağı savunulmaktadır.

Şeyma Gençoğlu

. . . .
.

.

KÜNYE



119

Geoff Mulgan’ın kaleme aldığı orijinal adı ‘Big Mind: How Collective In-
telligence Can Change Our World’ olan eser, Ali Sebetci’nin ‘Büyük Akıl: 
Kolektif Akıl Dünyamızı Nasıl Değiştirebilir?’ başlığıyla Ketebe Yayınla-
rı’ndan 2021 yılında basılmıştır. Kolektif aklın dünyamızı nasıl değiştire-
ceğini ele alan bu eser; Kolektif Akıl Nedir?, Bir Tercih Olarak Kolektif 
Aklın Anlamı, Günlük Hayatta Kolektif Akıl ve Genişlemiş Bir İmkan Ola-
rak Kolektif Akıl olmak üzere 4 ana kısım ve 18 bölümden oluşmaktadır.

İlk kısımda, kitabın genel bir çerçevesinin yanı sıra kolektif aklın pratik-
te ne anlama geldiği ve onu nasıl tanımlandığı ele alınmaktadır. İnsa-
noğlu, hem insan hem de insan ötesi bir evrime işaret eden düşünme, 
ölçme ve anlama yöntemleriyle birçok yönden kuşatılmış durumdadır. 
Veri, bilgi ve fikirlere oldukça rahat bir şekilde erişilmesine rağmen ha-
len bu bilgiler daha iyi kararlar almak için kullanılmamaktadır. Bugün 
sahip olunan teknolojik araçların kendi zekaları ve ürettikleri sonuç-
lar arasında dengesizlik vardır. Akıllı araçlar akıllı sonuçlara yol açma-
maktadır. Aynı şekilde topluluklar belli bazı görevler için iyi çalışırken 
başka amaçlar söz konusu olduğunda başarılı değildir. Bu noktada, 
insan ve makineyi birbirine bağlayarak birlikte çalışmayı başarabil-
mek kolektif aklın bir parçasını oluşturur. Çok sayıda insan ve makineyi 
birbirine bağlamak bunların yeniden düşünmelerini sağlar, karmaşık 
sorunları tespit eder, yeni yöntemlerle birleştirir ve çözebilir.

BİZE GÖRE OKUMALAR
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İkinci kısımda, zekanın büyük ölçekte nasıl çalıştığını anlamayı sağla-
yacak araç, teori ve kavramlardan bahsedilmektedir. Ayrıca kolektif aklı 
destekleyen unsurlardan, bunların yorumlama ve karar almada nasıl 
bir araya getirildiği açıklanmakta herhangi bir organizasyonun nasıl 
daha iyi düşündüğünün yanı sıra nasıl daha etkin düşünerek hareket 
edebildiğine değinilmektedir. Kolektif aklın; kendi iç ortamını oluşturup 
dış çevreyle uyumlu hale getirdiği canlı bir dünya modeli, neyin önemli 
neyin önemsiz olduğunu ayırt ettiği dikkat ve odaklanma, hatırlama 
yeteneği hafıza, dünyaya başka birinin açısından anlama empati, fizik-
sel dünyada hareket etmeyi sağlayan motor koordinasyon, yeni şeyler 
tasavvur etme yaratıcılık, karar verme yeteneği yargı ve yargının ni-
hai biçimi bilgelik olmak üzere dokuz işlevsel unsuru bulunmaktadır. 
Teknoloji bu unsurları güçlendirmede önemli bir araçtır. Teknolojiyi 
kullanarak işlevsel yetenekleri olan bir kolektif akıl ortak kurallar gibi 
altyapılar tarafından desteklenir. Kolektif aklı gerçek hayatta grup-
lar üzerinde en iyi şekilde organize etmeyi sağlayacak beş ilke vardır. 
Gruptaki bireylerin özerkliğini sağlayan özel müşterekler, zeka unsur-
larının dengeli kullanımı, hedefe odaklanma ve doğru seviyelendirme, 
grubun kendini bilmesi ve özyinelemeli olması iç gözlem ve öğrenme, 
eylem birliği becerisidir. Elimizdeki sınırlı veriden ve geliştirdiğimiz ya 
da edindiğimiz zihinsel modellerden yararlanarak aklın tüm unsurla-
rını kullandıktan bir sonraki aşama elimizdeki seçenekleri anlamak-
tır. Burada ilk öğrenme döngüsü; mevcut çerçeve içindeki düşünce ve 
eylemleri benimsemek, ikinci öğrenme döngüsü; düşünmek için yeni 
kategori ve modeller oluşturmak ve üçüncü döngüde; nasıl düşünüle-
ceği hakkında düşünmektir. Hangi öğrenme döngüsünün hangi aşa-
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mada kullanılacağı grupların yapısı ve ortama göre değişiklik gösterir. 
Bunları organize ederken kaynakların doğru planlanması ve enerjinin 
verimli bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Örneğin herhangi bir se-
çim ne kadar çok boyutlu ise onun hakkında düşünmek, o kadar çok 
çalışma gerektirir. Bu yöntemleri uygulayan bireysel akıl, ortak bir akıl 
olarak bir araya gelerek bir bütün oluşturulduğunda anlamlı hale gelir 
ve iş birliği yaparak problemlerin üstesinden gelebilir.

Üçüncü kısımda, günlük hayatta kolektif aklın işlevi ele alınmaktadır. 
İnsanların birlikte düşünmek için bir araya geldiği toplantılar kolektif 
aklı geliştirmek için en uygun ortamlardan birini sağlar. Toplantıların 
kolektif anlamda en akıllı şekilde olması için özerklik, denge, odaklan-
ma, iç gözlem ve eylem için entegrasyon yaklaşımları bir arada olmalı-
dır. Bu yaklaşımları kullanan şehirler ve hükümetler büyük aklın öncü-
sü olmaya adaydır. Bu aşamada öğrenmeyi daha etkili organize etmek 
için üniversitelerin de payı büyüktür. Tüm bu organizasyonların doğru 
yönetilmesi için demokratik bir düzene ihtiyaç vardır. Burada net bir 
model olduğu yanıltıcı olabilir. 

“Kolektif akıl, grupların, insan ve makine 
yeteneklerinin bir kombinasyonu yoluyla, 
ne yapılacagı ve bunun kiminle yapılacagı 
konusunda iyi kararlar verme yetenegi-
dir.”

BİZE GÖRE OKUMALAR
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Çünkü model, deneyimle gelişecek ve toplumun kolektif aklını güçlen-
diren bir sistem haline gelecektir. Sistem ilk olarak kendisini tanımalı, 
sonrasında çözülmesi gereken problemi teşhis ederek eyleme dönüş-
türülebilecek soruları oluşturur ve yeni müşterek yapıların oluşmasına 
zemin hazırlar.

Dördüncü kısımda ise, kolektif aklı gerçekleştirebilmek, dünyadaki 
problemleri çözebilmek için makine ve insan zekasını çok daha önem-
li hedeflere nasıl yönlendirileceğinden bahsedilmektedir. Bunları ger-
çekleştirirken kolektif aklın siyasi sorunları, bilgelik ve yargının kolektif 
akıldaki rolü dikkate alınmalıdır. Teknolojilerin tüm meslekleri ortadan 
kaldıracağı bir yanılsamadır. Kolektif akıl, sayısız hibrit düzeneğe bağlı 
hibrit insanlara benzeyen bir yönde ilerleyebilir. Önemli nokta yanlış 
yere tahsis edilen beyinleri toplumsal faydayı sağlayacak tarafa yön-
lendirmektir. Kolektif akıl tasarımı belli bir sınıra ulaşınca durmaz, de-
neme yanılma süreçleriyle sürekli kendini yeniler. Kolektif aklı gelişen 
bireyler kendisini sorumlu olduğu bir bütünün parçası olarak görür-
ler ve sistemde daha uyumlu hareket etme bilinci kazanır. Gelişmiş bir 
kolektif akıl, düşünceyi icat edilen bir şey yerine beşerin vasıtasıyla 
ortaya çıkan bir şey olarak görür. Ayrıca, aktif akılların oluşturduğu 
atmosferin her yer ve konuşmada görüldüğü, zihin ve duyuların yapay 
zeka ile iç içe geçtiği, bilincin güçlendirildiği, yönlendirildiği ve birbiri-
ne bağlandığı bir dünya tasarlar. Sonuç olarak, organizasyon ve top-
lumların geniş ölçekte düşünmesini mümkün kılan teknolojideki geliş-
melerin tetiklediği kolektif zeka alanını tartışmak amacıyla ele alınan 
bu kitap yeni bir organizasyon tasarımı ortaya koymaktadır. Yukarıda 
bahsedildiği gibi kolektif akıl; grup, insan ve makineyi birleştirerek iyi 
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karar verme becerisi ve gözlemleme, analiz etme, hatırlama, yaratma, 
empati kurma ve yargılama gibi farklı işlevsel yeteneklere bağlıdır. Bu 
yeteneklerin her biri teknolojiler aracılığıyla geliştirilir ve kolektif aklı 
kolaylaştıran makine, insan zekasının hibrit kombinasyonu olan alt-
yapılar tarafından desteklenir. Bu yeteneklerden ve altyapılardan en 
iyi şekilde yararlanmak sürekli öğrenecek şekilde bir araya gelen or-
ganizasyon modellerine bağlıdır. En başarılı organizasyon modelle-
rin bağımsız bilgi ve bilgilendirici müşterek üretme, işlevsel yetenekler 
arasında denge kurma, odaklanma, sistematik düşünceyi düzenleme 
ve harekete geçirme özelliği vardır. Günlük akli süreçler bir hiyerarşi 
içinde; ilk döngü veri işleme modellerini kullanan, ikinci öğrenme dön-
güsü yeni kategori ve ilişkiler oluşturan ve üçüncü döngü yeni düşün-
me biçimleri yaratan üç seviyede çalışır. Gruplar ve kurumlar bunları 
yerine getirdiklerinde daha iyi düşünürler. Ancak beşeri faaliyetteki en 
önemli alan bundan yoksundur ve daha azıyla yetinmektedir. Dünya-
nın düşünme kapasitesi büyük ölçüde artarken, rekabetçi alanlara iş 
birliği yapılan alanlardan daha fazla kaynak ayrılmıştır. Hem makine 
hem de beşeri zeka yanlış yerlere tahsis edilmektedir. Başarılı bir kolek-
tif akıl inşa etmek birden çok unsurdan oluşan düzeneklerden oluşur. 
Hangi düzeneğin daha iyi çalışacağının bulunduğu ortamda test edil-
mesi gerekir. Yetenek, altyapı ve örgütsel modeller farklı biçimde sürek-
li olarak karıştırılır. Fakat siyaset, üniversite ve finans dahil en önem-
li alanlar bu karıştırma yeteneğinden muzdariptir. Küresel düzeydeki 
birçok problemin çözmek için yeni düzeneklere ihtiyaç vardır. Yapılan 
son girişimlere bakarak bunların neye benzeyeceği hayal edilebilir. Ye-
teneklerle birlikte bu tür araçlar oluşturmak ve insanları zeka tasarımı 
becerisine sahip olacak şekilde yetiştirmek gerekmektedir.

BİZE GÖRE OKUMALAR
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