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SOSYAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE YENİ BİR KONSEPT:  

SOSYAL TEKNOLOJİLERİN AR-GESİ    
   

 
ÖZET 

Bu bildiride, insanlığın evrim ve dönüşüm sürecinde , 

bilgi çağının, özgün bilişsel ve kavramsal araçlara 

duyulan ihtiyacı tartışılmaktadır.   

Endüstri toplumunun gereklerine uygun tasarlanan bütün 

yapılar ve sistemler büyük sorunlar ve asimetrik kaotik 

sorunlar içinde olmuşlardır.   İnsanın çevresiyle ve 

evrenle kurduğu etkileşim modellerinde radikal 

değişiklikler olnuştur.. Bütün bu radikal değişikliklerin  

dönüşüm sürecinin dinamikleriyle güçlü ilişkileri vardır. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu bu 

dönüşüm sürecinin en önemli özelliği bu dönüşüm 

sürecini yönetebilmek için meta yönetim becerisi 

ihtiyacıdır. Bu yönetim becerisi ihtiyacının en önemli 

özelliği  batı tarzı düşünce sistematiği tarafından 

şekillendirilmiş bulunan geleneksel, doğrusal mekanik 

newtoncu evren felsefesinin  doğrusal sebep sonuç 

ilişkisine ilave olarak , belirsizliklerin hakim olduğu ve 

karmaşıklaşmış, doğrusal olmayan quantum evren 

felsefesine doğru bir   geçişin neden olduğu daha üst 

düzeyde bir dönüşümü tetiklemiş olmasıdır. Bütün bu 

olgular yeni kavramsal araçlara ihtiyaç duymakta, bu 

yeniaraçların tasarlanması ise yeni bilişsel becerileri 

gerektirmektedir  
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SUMMARY 

In this paper, it is discussed the unique cognitive and 

conceptual needs of knowledge age in the process of 

humankind’s evolution and transformation.  

All the structures and systems which have been designed 

for the needs of Industrial Age have been in great chaotic 

asymetric troubles. There have been radical changes in 

the interaction models developed for human- 

environment and human-universe interactions. All these 

radical changes have strong relations with the dynamics 

of transformation. process caused by scientific and 

technological improvenments. The most important 

caharacteristic of this transformation process is the need 

of establishing meta management ability for managing 

the transformation process. In addition to the clasical, 

traditional, linear, based on the cause and effect 

mechanical Newtonian universe philosophy shaped by 

western thinking style,  the most important characteristic 

of this meta management need is,  triggering the meta 

transformation process;  dominantly, uncertain, chaotic, 

non linear, and shifting  to quantum universe model. All 

these facts are required new conceptual models and 

designings of this new tools are  required new cognitive 

abilities. 
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GİRİŞ   

Günümüzün karmaşıklaşan  etkileşim özellikleri yeni bir 

yönetim becerisine ihtiyaç duymaktadır. Yani diğer bir 

ifade ile dönüşüme neden olan faktörleri  dönüştürme 

gücüne ihtiyaç duymasıdır.  Bu yeni durum yönetim 

biliminin geleneksel bakış açısının dışında yeni bakış 

açılarına duyulan ihtiyacı da ön plana çıkarır. Bu sürece 

etki eden unsurlardan öne çıkan unsurlardan bazıları;  

-Ana sistem girdisi bilgidir. Bilgi objektiviteden 

subjektifliğe doğru bir kavramsal evrim geçirmektedir. 

Bu durum sanatın yeni bilgiye ulaşmada bir araç 

kullanılabileceği düşüncesini akla getirmektedir. Peter 

Drucker bilginin kalitesi ve prodüktivesiyle ilgili 

sistematik çalışmaya ihtiyacımız olduğundan 

bahsetmektedir. [2]    

-Bilgiyi üreten asli unsur insandir.  

( bilgi= informasyon+ anlam) 

-Anlam ve anlamlandirma bir bağlama(context) göre 

görceli ve subjektifdir.  Bilginin örgütlenmesi ve 

sunulmasında  tek  en doğru bir biçim yoktur. Sosyal 

Bilimler artık yavaş yavaş fen bilimlerinin kavramları ve 

yöntemleri yanında , kendi doğasına  özgü  kavramlar ve 

araştırma yöntemleri bulmaya yönlenmiştir. [4]  

-Yeni ekonomi bilgi tabanlidir. Yani insan tabanlıdır. 

Bu gerçek inovasyon kavramında açıkça görülmekte, son 

yıllarda bütün çabalar sosyal sermaye ya da entelektüel 

sermayenin ekonominin ana bileşeni olarak bir takım 

kuvvet çarpanı olabilecek becerilere yoğunlaşmış 

bulunmaktadır. Girişimcilik gibi.  
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-Bilişim teknolojilerinin kuvvet çarpani etkisi vardir. 

-Her yenilik uygun değişken, sosyal koşullara ihtiyaç 

duyar. Özgürlük ve özgünlük gibi. Her dönüşüm 

sürecinin yaratmış olduğu doğrusal olmayan yeni durum 

dönüşüme neden olan faktörleri dönüştürme özelliği 

kazanır. 

 

 

Şekil 1. Dönüşüm Süreci 

 

Fransız kuramcı Pierre Lévy’e göre; teknik ve kültür 

birbirinden ayrı olarak asla varolamazlar. Teknolojinin 

tek başına bir anlamı yoktur, ancak bir kültür içinde 

varolduğu zaman gerçek anlamını bulur. Teknolojik 

gelişmeler çoğunlukla toplumların gelişmeleriyle doğru 

orantılı olarak ilerler. Yeni teknolojilerin toplumlar ve 

kültürler üzerindeki ani etkisi pek çok araştırmacının 

ilgisini çekmektedir. 

 

Bilişim bağımsız olarak bir değişim yaratır ve toplum bu 

değişime zorunlu olarak katlanır, ona uyum sağlamaya 

çalışır. Teknoloji projelerin, sosyal ve kültürel 

bildirimlerin bir uzantısıdır. Teknolojinin kullanımı ve 

varlığı, insan ilişkilerini faklı olarak etkilemiştir. Buhar 

makinası tekstil işçilerine 19. yüzyılda nasıl hizmet 

etmişse, bugün de bilgisayarlar bireylerin iletişim 

kapasitesini arttırmak için kullanılmaktadır. [1] 

Sonuç olarak Fransız Kuramcı Pierre Lévy’nin de 

önemle altını çizdiği gibi bir teknolojinin sosyo-kültürel 

etkilerinden bahsetmeden sadece teknik sonuçlarını 

ortaya koyamayız. Teknoloji ve kültür arasındaki ilişki, 

ancak onu kullanan aktörler ve o teknolojiyi 

kullandıkları ortam göz önüne alınıp incelendiğinde 

doğru analizlere ulaşılabilir. [1] 

Bilimsel ve  teknolojik gelişmeler  her nekadar batı tarzı 

düşünce sistematiğinin ürünleri ise de , süreç içinde 

bilimsel ve teknolojik hızlı gelişmelerin yaratmış olduğu 

kuvvet çarpanı etkileri sonucunda geldiğimiz nokta  

doğrusal olmayıp yeni bir duruma işaret etmektedir.  

Hatta bu durum bilgisayarların kapasite tahminlerinde 

kullanılan Moore Yasası olarak ta bilinen logoritmik bir 

gelişmeyle de ilişkilendirilerek örnek olarak verilebilir.   

Bu yasa bilindiği gibi bilgisayarların işlemci 

kapasitesinin zamana gore logaritmik bir şekilde 

gelişmesini göstermektedir. Artık eskinin alışkanlıkları 

ve becerileri yeni durumla başa çıkmada yetersizidir. 

Peter Drucker’ın işaret ettiği gibi  dönem ;” Bir duvara 

doğru çivi çakmaktan ziyade doğru duvara doğru çivi 

çakmaktır” Yani diğer bir deyişle sorunların çözümü 

endüstri devriminin tekniğe indirgemeci anlayışından 

daha soyut felsefi meta düzeye taşıma meselesidir. 

Bunun  ne şekilde yapılabileceği meselesi ise yeni ilişki 

biçimlerinin yeni zihin modellerinin tasarlanmasına ve 

geliştirilebilmesine bağlıdır.  Bu durum en öncelikli 

olarak metodlarda ve zihin modellerini geliştimede 

doğrusal olmayan inovatif yollar bulmamızı zorunlu 

kılmaktadır. En genel ifadesiyle Yaratıcılık  olarak ifade 

olunan kavram yaratıcılığı yaratıcı bir şekilde ele 

alabileceğimiz ve bilginin nesnesini öznesi 

kılabildiğimiz ölçüde geçerli olabilecek bir zihinsel 

esnekliğe işaret etmektedir.  

 

 

Sosyal Teknolojiler ve AR-GE ;Sosyal Teknoloji 

kavramı ilk olarak 1966 yılında Olaf Helmer’in Social 

Technology adlı kitabında kullanılmıştır. Sosyal 

Teknolojiler sosyal amaçlı teknolojileri ifade etmekle 

beraber, sosyal yazılımları, donanımları ve prosedürleri 

içerir. Kavramın günümüzde ki  kullanımı ise çok 

değişik sosyal amaçlar için sosyal bilimlerin karar verme 

sürecine dönük uygulamaları olarak ele alınmaktadır. 

Sosyal Teknolojilerin  kamu sektörü açısından anlamı, 

insan hakları ve yönetimsel siyasete ilişkin iken , özel 

sektör açısından özel şirketlerin organizasyon ve 

yönetimi olarak ele alınmaktadır.[3]   

Modelimiz açısından , dönüşüm sürecini, dönüştürme 

sürecine çeviren koşulları ve bu süreci yönetmemize 

imkan sağlayan kavramsal araçların tasarımı ve Ar-gesi  

olarak en genel şekliyle de ifade edilebilir.   İnsan ve 

insana ait her olgunun bilince dönüştürülme sürecinde 

her türlü entelektüel ve bilişsel yeteneğin geliştirilmesini, 

tasarım araçlarının araştırılmasını ve geliştirilmesini 

ifade eden, bilginin subjektivite içeren anlam ve 

anlamlandirma kısmıyla ilgili  çok disiplinli bir 

yaklaşımı ifade etmektedir. Psikoloji, sosyoloji ve 

Bilimsel ve 

Teknolojik 

Gelişmeler 

Yaşam Biçimi 

     Kültür 

Dönüşüm 

Edilgen  

 

 

 

Dönüştürme 

Etken  

 

Etken 

 



 3 

teknolojik katkı sağlayan  disiplinler olarak 

belirmektedir. Konuyla ilgili olarak zihinsel beceriler; 

Bilinç, Farkindalik, Duyarlilik, Yaraticilik/keşif,  

Tasarim, Çoşku, Moral motivasyon, Bilgi, Öğrenme 

olarak ön plana çıkmaktadır.  

EVREN MODELLERİ  

Genel olarak insanın evrenle düşünce zemininde kurmuş 

olduğu ilişki biçimleri klasik olarak Batı ve Doğu 

düşünce tarzı olarak ya da Batı ve Doğu Felsefeleri 

olarak tanımlanagelmiştir.  Ancak buna ek olarak Hybrid 

yani bu iki anlayışı bütünleştiren yeni bir zihin modeline 

duyulan ihtiyaç tartışılmaya başlanmıştır. [5] 

bu olguları, geleneksel batı tarzı düşünce sistematiği ile  

ele aldığımızda aşağıdaki sorunlarla karşılaşmak 

kaçınılmaz olmaktadır:  

Batı tarzı mekaniki Newton evren felsefesinde; 

Mekanik dünya görüşü, önceden kestirilebilirlik, 

genellenebilirlik, evrensellik, nesnel gerçeklik, 

kuramların mutlaklılığı ve tekdoğruluğu, mükemmel 

bilgi, nesnelleştirme,  indirgeme, objektif ölçme, 

evrensel yasalar, değer katıksız sonuçlar, deneysel 

süreçler, bilginin keşfedilirliği ve ortaya çıkarılabilirliği  

gibi özellikleri vardır. 

 Halbuki içinde bulunduğumuz dönüşüm süreci bilginin 

asli üreticisinin  insan olduğunu  göstermiştir. Ancak  bir 

bağlam içersinde subjektif özellikler içeren bilgi 

kavramının,  nesnelliği ön planda tutan batı tarzı düşünce 

sistematiği ile nasıl uyumlaştırılabilceği sorunu 

günümüzde her ortamda kullanılmaya başlanan  asimetri 

kavramıyla da dile getirilmeye  başlanmıştır. Batı tarzı 

düşünce sistematiğine gore endüstri devriminin 

ihtiyaçlarına gore  tasarlanmış ekonomik örgütlenme 

biçiminin beraberinde getirmiş olduğu kurumsal yapı ve 

organizaasyonları, içinde bulunduğumuz dönüşüm 

sürecinin belirsizlikleriyle başa çıkmada yetersizlik 

göstermektedir.  

Pozitivizm ötesi  Quantum evren felsefesinde; 

Holografik dünya görüşü, önceden kestirilemezlik, 

durumsallık, özne merkezli, öznel gerçeklik, çoğulcu, 

eksik bilgi, görüş açısı, bütünsellik,(holistic), katılım 

(yorumlama), nitelleştirme (qualification), duruma özgü 

bulgular, değer-katıklı sonuçlar, katılım temelli  süreçler, 

bilginin  yorumlanması ve oluşturulması gibi özellikleri 

vardır. 

 

Sosyal bilimlerde ki paradigmatik dönüşümü  özetleyen 

tablo aşağıdadır. [4] 

Bu iki temel yaklaşımın  ancak hybrid (melez) bir 

şekilde bir araya getirilebilirse faydalı olabileceği fikri   

üçüncü bir yaklaşım olarak öne sürülmektedir. [5] 

Doğu ve Batının kültürel farklılıklarının olumlu ve 

eksik taraflarının birbirlerini tamamlayacak bir şekilde 

yeniden tanımlanması , ihtiyaç duyulan yeni zihin ve 

evren modelinin inşaasında önemli bir adım olacaktır. 

Ülkemizin , kültürlerin beşiği olan ve doğu batı 

arasında ki temel etkileşimlerin ana bağlantı ve köprü 

konumundaki bu çok özel tarihsel ve kültürel 

geçmişiyle insanlığın içinden geçmekte olduğu bu çok 

özel sürece özgün katkılarda bulunabileceği  

değerlendirilmektedir. Bilim ve teknolojinin yeni 

bilgiye dayalı temel yapısının inovatif  sosyal süreçler 

ve kültür kodlarından beslendiği düşünüldüğünde , 

ülkemizin birikimlerini ve kültürel zenginliklerini  

anlamamıza yardımcı olacak  yeni kavramsal araçların 

yaratılması kaçınılmazdır.. 

KÜLTÜREL  KOD FARKLILIKLARI  

Gitgide küreselleşen ve birbirine daha çok benzeyen ve  

kültürel farklılıkların , bilgiye dayalı yeni küresel 

ekonomik düzende ortadan kalktığı ya da erozyona 

uğradığı bir ortamda  farklı düşünce modellerinin , 

insanlığın maruz kaldığı uygarlık sorunlarının üstesinden 

gelebilmesinde oynayabileceği roller üzerinde yeniden 

düşünülmelidir.  

Doğu ve batı kültürleri arasında toplumsal etkenler ile  

düşünce süreçleri arasındaki etkileşimlerin   antik 

dönemden itibaren benzer özellikler içerdiği varsayımı 

günümüz  koşullarında yeniden tartışılmaya başlanmıştır. 

[6] 

 

 

Özellikler 

Pozitivist 

/Akılcı 

Paradigma 

Newtoncu  

Pozitivizm Ötesi/ 

Yorumlamacı 

Paradigma 

Quantumcu 

Gerçeklik Basittir Karmaşıktır 

Düzen Hiyerarşik Heterarşik 

Evren Mekaniktir. Holografiktir 

Gelecek Bellidir Belirsizdir 

Nedensellik Doğrusal Doğrusal değil 

Değişim 

Niceliksel ve 

birikim 

şeklinde 

Morfogenetik 

Nesnellik Zorunlu Subjektivite 

Tablo 1. Evren Modellerinin Karşılaştırılması  

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri [4] 

S.11 
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Bilişsel Farklılıklar şu şekilde  tanımlanmıştır; 

Dikkat ve algılama modelleri; Doğuluların daha çok 

çevrelerine , batılıların ise daha çok nesnelere dikkat 

etmesi ve doğuluların olaylar arasındaki ilişkileri 

saptamaya  batılılardan  daha yatkın olmaları 

Dünyanın bileşimine ilişkin temel varsayımlar; 

Doğuluların maddeyi görürken batılıların nesneyi 

görmeleri 

Çevrenin denetlenebilirliğine ilişkin inançlar; 

Batılıların denetlenebilirliğine doğululardan daha fazla 

inanması 

İstikrara karşı değişimle ilgili örtülü varsayımlar; 

Doğuluların değişim gördüğü yerde  Batılıların istikrar 

görmesi 

Olayların açıklanmasına ilişkin tercih edilen kalıplar; 

Batılılar nesnelere odaklanırken, Doğuluların çevreyi de  

içerecek şekilde daha geniş bir ağdan yararlanması. 

(Bağlamın daha zengin olması) 

Dünyayı düzenleme alışkanlıkları; Batılılar 

kategorileri yeğlerken, Doğuluların ilişkileri 

vurgulamaya  daha yatkın olması 

Formel mantık kurallarının kullanımı; Olayları 

anlamakta  Batılıların Doğululara gore mantık kurallarını 

kullanmaya daha  eğilimli olmaları 

Diyalektik yaklaşımların uygulanması; Göze çarpan 

çelişkiyle karşılaştıklarında, Doğuluların orta yol 

aramaya , Batılıların ise bir inancın diğerine karşı 

doğruluğu konusunda diretmeye daha eğilimli olmaları.   

 

SONUÇ     

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu çok 

hızlı gelişmeler bir sosyal dönüşüm süreci yaratmış, bu 

süreci yönetebilmek yani dönüşümü sağlayan unsurları 

dönüştürebilme ve yönetebilme ihtiyacı  ise yeni zihin 

modellerine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Batı tarzı ve 

doğu tarzı  düşünme sistematiği bu karmaşık süreci 

yönetmede tek başına yetersiz kalmakla beraber, , farklı 

kültürlerin içerdiği kültürel kodların ve bilişsel  

özelliklerin  bilgi çağı olarak ta  ifade edeilen  sosyal 

dönüşüm sürecinde oynayabileceği rollerin yeni bir bakış 

açısıyla ele alınması zorunludur.  Ülkemiz bu açıdan da 

önemi bir kat daha artmış bir şekilde tarihi fırsatlarla 

karşı karşıyadır.  
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