
2011 EYLÜL88 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 89

Teknolojik Gelişmeler 
Sosyal Bilgilere Neler Katabilir?

Sosyal bilgiler, en geniş 
manada, toplumu ve 
toplumun içerisinde yaşayan 
insanların davranışlarını 
çeşitli yönleriyle ele alan; 
sosyolojiden psikolojiye, 
ekonomiden kamu 
yönetimine birçok farklı 
disiplinlerin tümüne 
denir[1]. Peki, bunun 
bilişim dünyası ile ne 
ilişkisi olabilir? Bu yazımda, 
kendi bakış açımdan, son 
dönemde bilişim dünyasında 
gerçekleşen teknolojik 
gelişmelerin sosyal bilgiler 
alanına sunabileceklerine 
değinmek istiyorum.

Bilişim araçları, sosyal hayatın gereksinimlerini yerine getirmek için 
her geçen gün daha da fazla kullanılır hale geliyor. Sosyal ağlardan, 
İnternet’teki blog sayfalarına, elektronik posta (e-mail) kullanımından, 
artık her an İnternet’e erişim sağlayan cep telefonuna kadar, yeni iletişim 
araçları insanlar arasındaki etkileşimi kolaylaştırarak sosyal hayatın 
vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Bu iletişim araçlarının bir önemli 
özelliği de bu etkileşimler ile alakalı verileri an ve an kaydetmesidir. Bu 
veriler sosyal bilimcilerin, toplulukların işleyişini daha iyi anlamasını, 
toplumdaki sorunlara daha iyi çözümler üretmelerini ve daha yenilikçi 
toplumsal sistemler tasarlayabilmelerini sağlayabilir. Peki, ama nasıl? 
Gelin üç farklı örneği inceleyip karar verelim.

İlk olarak Massachusetts Institute of Technology’de  (MIT), cep telefonları 
aracılığıyla toplulukları tüm yönleriyle incelemeyi amaçlayan bir akademik 
çalışmadan, Friends and Family Study[2], bahsetmek istiyorum. Mart 
2010’da başlayan ve halen devam etmekte olan çalışma, MIT’te yaşayan 
400’ün üzerinde öğrenciyi yaşayan bir  “sosyal bilgiler laboratuar”ına 
çeviriyor. Cep telefonları üzerinden toplanan 25’in üzerinde sosyal sinyal 
ile bu topluluk hakkında bilgi toplanıyor. Her an insanların bulundukları 
noktalar, haraketlilikleri, kimlerle yüz yüze görüştükleri, kimlerle iletişime 
geçtikleri, telefonlarında hangi uygulamaları kullandıkları ve daha birçok 
zengin sosyal sinyal, topluluğun işleyişinin daha iyi anlaşılabilmesi için 
kaydediliyor. Bu veri sayesinde insanların birbirlerini nasıl etkilediği, 
kimlerle arkadaşlık ettikleri, bu arkadaşlık bağlarını nasıl kurdukları, 
toplumda grupların nasıl oluştuğu gibi birçok sosyal soruya cevap 
bulunabilir.

Bu çalışmanın bir başka ilginç özelliği de teknik platformun bu sosyal 
laboratuar üzerinde deneyler yapmaya uygun dizayn edilmiş olması. 
Örneğin, MIT’teki araştırmacılar, katılımcıları spora teşvik etmek için 
uygulanabilecek farklı stratejilerden hangisinin daha başarılı olduğunu 
görmek için bir deney tasarlamışlar. Bu deneyi, katılımcılar günlük 
hayatlarını yaşarken kolaylıkla uygulayıp sonuçlarını alabilmişler (detaylar 
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için bkz. [2]). Özetle, bu çalışmalar teknolojik gelişmelerin toplumumuzun işleyişini daha iyi 
anlamaya ve onu daha iyileştirmeye yönelik kullanılabileceğini bize göstermiş oluyor.

İkinci örnek, Columbia Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilmiş. Bu çalışmada, 
ortaya atılmış bir sosyal teoriyi İnternet aracılığıyla global anlamda test etmeye çalışıyor[3]. 
Çoğumuz “6 derece uzaklık” sosyal teorisini (six degrees of seperation)[4], [5] duymuşuzdur. 
Duymayanlar için kısaca açıklayayım: Bu sosyal teoriye göre, dünya üzerindeki herhangi iki insan, 
birbirine ortalama 6 uzaklıkta. Yani örneğin beni ve Madonna’yı düşünelim. Benim arkadaşımın, 
arkadaşının, arkadaşının, arkadaşının, arkadaşının, arkadaşı diye ilerlediğimde, ortalama 6 kişi 
sonra Madonna’ya ulaşabiliyorum. Sadece Madonna’ya değil, bu teoriye göre Afrika’da Gabon’daki 
bir gençten tutun da Uzakdoğu’daki bir yaşlı bilgine, ya da Latin Amerika’daki bir futbolcuya 
ortalama altı kişi aracılığı ile ulaşılabiliyor.

Araştırmacılar bu teoriyi bir web sitesi üzerinde e-mail aracılığıyla test ediyor[3]. Dünya 
üzerindeki herkesin katılabildiği çalışmanın işleyişi şöyle gerçekleşiyor: Katılımcılara daha 
önceden belirlenmiş hedef kişilerin isimleri, yaşadıkları yer ve meslekleri söyleniyor. Eğer 
katılımcı hedef kişiyi direk olarak tanıyorsa, ona e-posta gönderiyor. Eğer tanımıyorsa, o hedef 
kişiyi tanıyabileceğini düşündüğü kendi tanıdığı bir arkadaşına e-posta gönderiyor. Bu deney 
sonucunda ise, mesajların hedeflere yine çok az el değiştirerek ulaştığı görülüyor.

Şimdilerde Yahoo şirketi, Facebook şirketi ile beraber aynı deneyi Facebook üzerinden tekrarlıyor. 
Siz de eğer katılmak isterseniz web sayfası üzerinden katılabilirsiniz (bkz. [6]). “Bu deneyin farkı 

nedir?” diye sorarsanız: Facebook sayesinde katılımcı ile hedef arasındaki en kısa gerçek uzaklık 
biliniyor. Cevap aranan bir soru da katılımcıların bu en kısa uzaklığı bulup bulamayacağı ve eğer 
bulabiliyorlarsa nasıl buldukları. Çalışma henüz devam ediyor ve ben de sonuçlarını merakla 
bekliyorum. Bu çalışma da teknolojik araçlar kullanarak sosyal teorileri daha geniş çapta test 
edebileceğimizi göstermiş oluyor.
Son örnek de yine Columbia Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve bir kitabı, bir şarkıyı ya da 
bir filmi başarılı yapan ve diğerlerinden farklı kılan özellikleri anlamaya calışan bir çalışma[7]. 
Bir İnternet sitesi üzerinden katılımcılar beğendikleri şarkıları seçip indirebiliyorlar. Deneye 
katılan bir grup, şarkılarla beraber daha önceki insanların hangi şarkıyı kaç kere indirdiklerini 
görebiliyor; diğer bir grup ise sadece şarkıları görüyor. İnternet sayesinde birden çok kez 
tekrarlanabilen deney sonucunda, hangi şarkının daha başarılı olacağında insanların birbirini 
etkilediğini gözlemliyorlar. Bu etki arttıkça adeletsizliğin arttığı (daha iyi alternatifler olmasına 
rağmen bazı şarkıların daha başarılı olması) ve de tahmin edilebilirliğin zorlaştığı (hangi şarkının 
başarılı olacağının tahmini) sonucuna varıyorlar. Bu çalışmada da İnternet sitesi aracılığıyla 
tasarlanan deney sayesinde şarkıların başarılı olmasında etkili sosyal faktörlerin neler olduğunu 
ortaya çıkarabiliyor.

Peki, herşey bu kadar toz pembe mi? Elbetteki hayır. Toplumu ve de onun işleyişini daha iyi 
anlamaya yönelik bu çalışmalar yapılırken, insanların kişilik haklarına zarar verilmemesi 
ve insanların güvenliği için çok dikkatli olunmalı. Ben burada iki önemli noktaya değinmek 
istiyorum. Birincisi, insanlar hakkında toplanan verilerin kişilerin gizlilik haklarına saygılı bir 
biçimde kullanılıp analiz edilmesi ve bunun yasalarla korunup desteklenmesi bu tür önemli. 
Verilerini paylaşan kişilerin, ne tür bilgilerini paylaştıklarını, bunun doğurabileceği riskleri, bu 
riskleri minimize edecek önlemleri en başından açık bir şekilde bilmesinin ve tüm bu sürecin 
olabildiğince şeffaf gerçekleşmesinin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da bu 
kritik verilerin toplanmasının ve saklanmasının yanlış kişilerin eline sızmasını önleyecek, güvenli 
ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. 

Sosyal bilgiler, bilişim dünyasının sunmuş olduğu teknolojik gelişmeleri kullanarak toplumumuzun 
işleyişi daha iyi anlayıp, daha düzgün işleyen toplumsal sistemler oluşturmamızı sağlayabilir. 
Ama bu arayış içinde kişilerin gizlilik haklarına zarar vermeden ve de güvenliklerini en iyi şekilde 
sağlayarak haraket etmemiz şart. Aksi takdirde korkularımıza kapılıp bu fırsatı kaçırmamız çok 
ama çok kolay.

[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_bilimler.
[2] N. Aharony, W. Pan, C. Ip, I. Khayal, and A. Pentland, “ubic256_aharony,” pp. 1–10, Sep. 
2011.
[3] P. S. Dodds, R. Muhamad, and D. J. Watts, “An Experimental Study of Search in Global 
Social Networks,” Science, vol. 301, pp. 827–829, 2003.
[4] J. Travers, S. Milgram, J. Travers, and S. Milgram, “An Experimental Study of the Small 
World Problem,” Sociometry, vol. 32, pp. 425–443, 1969.
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation.
[6] http://smallworld.sandbox.yahoo.com. [Accessed: 26-Aug.-2011].
[7] M. J. Salganik, P. S. Dodds, and D. J. Watts, “Experimental Study of Inequality and 
Unpredictability in an Artificial Cultural Market,” Science, vol. 311, no. 5762, pp. 854–856, 2006.

http://www.bilisimdergisi.org/s135

http://www.bilisimdergisi.org/s135

