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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.”
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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. 
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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]
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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-
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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-
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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.



41

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

.
. . . .



42

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 
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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.
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