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ÖZ 
21. yüzyıl, Fransız Devrimi ve Aydınlanmanın getirdiği insan aklının hâkimiyeti, insanın kendi siyasal düzenini 

kurgulayabileceği, doğaya hükmedebileceği ve insanlığın daima ileriye gideceği inancının sarsıldığı bir 

yüzyıldır. Bugün, 21. Yüzyılda insanlığın tekrar Ortaçağ düzenine geri döneceğine ilişkin iddiaların sıklıkla dile 

getirildiğini görmekteyiz. Demokrasinin üçüncü dalgası diye adlandırılan ve batı dünyasında kapitalizmin ve 

demokrasinin zaferi olarak ilan edilen, “tarihin sonu” olarak nitelenen bir dönem ortaya çıkmıştır. Küreselleşme 

olarak da adlandırılan bu yeni dönem ve yeni olgu, devletin rolünün ciddi şekilde sorgulandığı bir dönemdir. 

Bugün neo-liberal politikalar sonucunda küreselleşmenin kenarında kalan coğrafyalar kendi kaderlerine 

terkedilmişlerdir. İç savaşlar, katliamlar, açlık, salgın hastalıklar ve mültecilik bu coğrafi bölgenin ciddi 

sorunları arasında yer almaktadır. Bütün bu gelişmeler, sosyoloji ve kamu politikası gibi alanları da derinden 

etkilemektedir. Pozitivist paradigma hakimiyetini yitirmiştir. Böyle olmakla beraber tüm bilimler gibi sosyoloji 

ve karma bir bilim olma özelliği gösteren kamu politikası alanı da kesinlikler ve öngörü üzerine inşa edilebilir 

Kamu politikası analizi ise, hükümetlerin ne yaptığını, niçin onu yaptıklarını, bu yapılan şeyin vatandaşların 

yaşamında herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığını öğrenmek ve anlamaktır. Kamu politikası analizinde kamu 

yönetimi, siyaset, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, antropoloji, kriminoloji vb. bilim dallarının bilgileri kullanılır. 

Günümüzde ağırlıklı olarak sosyoloji çalışmaları post-modern kavramların etkisiyle şimdiye kadar sarsılmaz 

gibi görünen eşitlik fikri yerine farklılık, vatandaşlık yerine grup hakları, tek doğru ve gerçeklik yerine görecelik, 

toplum yerine cemaat, devlet yerine sivil-toplum, sınıf yerine kimlik gibi analiz birimlerini ve kategorilerini 

koymaktadır. Toplumsal meselelerin çözümünde de kullanılan kamu politikaları, son derece önemli aygıtlardır. 

Kamu politikalarının şekillenmesinde ise sosyoloji çalışmalarını bir kamu politikası analiz aracı olarak 

kullanabiliriz. Bu makalede temel olarak bu konu işlenmiştir. 
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From Modernization to Globalization Sciology and Sociology Studies as Public 

Policy Analysis Instruments 

M
ak

al
e 

G
el

iş
: 

1
3

/0
6
/2

0
1
7
 

H
ak

em
e 

G
ö

n
d

er
il

m
e:

1
4

/0
6
/2

0
1

7
 

K
ab

u
l:

 2
4

/0
6

/2
0

1
7

 

ABSTRACT 
The 21st century, is a century in which one can conceive of its own political order, dominate nature, and the 

belief that mankind will always move forward and the dominance of the human mind brought by the French 

Revolution and Enlightenment is shaken. Today, we see that in the 21st Century, allegations about the return of 

humanity back to the Middle Ages are often expressed. A period called "the end of history" has emerged, which 

was called the third wave of democracy and was declared the victory of capitalism and democracy in the western 

world. This new period and new phenomenon, also called globalization, is a period in which the role of the state 

is seriously questioned. As a result of neo-liberal politics today, geographies on the edge of globalization have 

been abandoned to their fate. Civil wars, massacres, hunger, epidemics and refugees are among the serious 

problems of this geographical area. All these developments are deeply affecting areas such as sociology and 

public policy. The positivist paradigm has lost its dominance. As such, like all areas of science, as a mixed 

science the sphere of public policy and sociology can be built on certainties and foresight. Public policy analysis 

is to know and understand what governments are doing, why they are doing it, and whether this thing has made 

any changes in the lives of citizens. In the analysis of public policy the knowledge of science branches such as 

public administration, politics, sociology, psychology, economics, anthropology, criminology etc. is used. Today, 

sociological studies mainly focus on analysis units and categorizations such as differences instead of equality 

(which was considered unwavering), group rights instead of citizenship, relativity instead of one truth and 

reality, community instead of society, civil-society instead of state, identity instead of class. Public policies, 

which are also used to solve social issues, are extremely important devices. In the formation of public policies, 

we can use sociological studies as a tool of public policy analysis. This article is mainly about this subject. 

 

Keywords: Modernization, Globalization, Public Policy Analysis, Sociology. 
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1. Giriş 

Modernleşmeden küreselleşmeye sosyoloji bilimini ve bu bilim dalının ürünlerini bir kamu politikası analiz 

aracı olarak kullanmak son derecede önemlidir. Kamu politikası analizcisi aslında “bilgi çöp toplayıcısıdır”. 

İşte bu makalede sosyoloji ve sosyoloji çalışmalarını kamu politikası analizi açısından değerlendireceğiz. 

Sosyoloji bilimi de herhangi bir başka sosyal bilim kolu gibi içinde yer aldığı toplumun ürünüdür. Tarih 

içinde her toplum kendisi için gerekli gördüğü bu bilgiyi hangi amaçlarla kullanacağını, hangi kaynaklarla 

besleyeceğini ve geliştireceğini kendi koşulları içerisinde belirler. Batıda olduğu gibi bizde de sosyoloji bir 

bilim dalı olarak geç 18. Yüzyıl ile erken 19. Yüzyılda ortaya çıkmıştır. İlk Türk sosyologları ise Ziya 

Gökalp ile Prens Sabahattin’dir. Politik farklılaşması bakımında Ziya Gökalp merkezde olup politik ve 

sosyal reformlardan ve sosyal reformları gerçekleştirecek olan sivil-askeri bürokrasiden yanadır. 

Dayanışmacıdır. Prens Sabahattin merkantilist servete dayanan ülkede, hatta sanayileşmeden önce, bir 

burjuva sınıfının oluşmasına gerek duymaktadır. Kamu politikasının teorik olarak temel amacı devlet, 

toplum, siyaset ve ekonomi arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklamaktadır. Bu bakımdan kamu politikası 

çalışmak, sosyoloji ve özellikle devleti siyaset, ekonomi arasındaki karşılıklı ilişkileri de ele alan kurumlar 

sosyolojisi çalışmalarından yararlanmayı gerektirir.  

 

2. Modernleşme, Küreselleşme ve Sosyoloji 

Bütün bir 18. Yüzyıl ile erken 19. Yüzyıl insanlık ve düşünce tarihinde modernlik bağlamında tartışılır. 

Sosyal bilimler ve ağırlıklı olarak sosyoloji kapitalist modernliğin yani modern dünya sisteminin ürünüdürler 

ve onun kavramsallaştırılma biçimlerinden bağımsız değildir (Kızılçelik, 2001: 71). Sosyal bilim dallarının 

isimleri de dahil olmak üzere, kavramsal anlamları da 19. Yüzyılda inşa edilen pozitivistik hakikat, 

gözlemlenebilir olgular ve bunların ilişkilerini yöneten yasalarla ilişkilendirilir olmuştur (Lee, 2000: 227). 

Günümüze kadar modernliğin ne olduğuna dair çok söz söylenmiş be birçok yorum yapılmıştır. Bazı 

düşünürler modernliğin başlangıç dönemi olarak Amerika’nın bulunuşunu, bazıları Rönesans ve Reform 

hareketlerini, bazıları da modernliğin 16. ve 17. Yüzyılda oluşmaya başladığını ileri sürerler. Bunlar 

modernliğin, burjuvazinin ortaya çıkışıyla belirgin bir görünüm kazandığını iddia ederler. Bazıları ise 

modernliği teknik ve sanayi alanındaki gelişmelere bağlarlar. Modernleşme kavramı batılı sosyal bilimciler 

tarafından bütün toplumların batı toplumlarına benzer aşamalardan geçecekleri anlayışından hareketle 

oluşturulmuş bir kavramdır. Bu süreç, tarihsel olarak Batı Avrupa ve Kuzey Amerika geliştirilmiş olan 

toplumsal, ekonomik ve siyasal sistemlere doğru bir değişme sürecidir. Bu kavramın temelinde akılcı ve 

pozitivist bir ruhun benimsenmesi fikri yatar. 

Kelime, eski Latincedeki modernus kelimesinden alınmıştır. Modernus, modo’dan türetilmiş bir kelimedir. 

Modo ise, Latincede “hemen şimdi” anlamına gelmektedir (Kongar, 1981: 218).  Modernleşme kavramı 

önemli ölçüde toplumsal güdüleme ve düzenleme kavramlarını da beraberinde getirir. Giddens, “modernliğin 

ortaya çıkışı her şeyden önce modern ekonomik düzenin kapitalist ekonomi düzeninin ortaya çıkışıdır” der 

(Giddens ve Pierson, 2001: 85). Habermas’a göre ise, Hegel modernite konseptini tarihsel bağlamı içinde ilk 

kez yeni bir devre ait bir konsept olarak kullanmıştır. Yeniçağ, modern çağdır (Habermas, 1995: 5). Kısacası, 

Amerika’nın keşfi, Rönesans, Reform ve kapitalizmin başlangıcı sık sık modernliğin kökenlerinin işareti 

olarak ele alınır. Bundan dolayı, modernlik dediğimiz şey, tarihin yeni bir dönemi olarak nitelendirilir; statik 

bir geçmişe ve geleceğe karşı çıkar, yenileşme ve çağdaşlaşmanın yükselişi süreci olarak yorumlanır. Bu 

büyük dönüşümler, 19. Yüzyıl uygarlığının aslında dört kurum üzerine kurulu olduğunu gösterir (Polanyi, 

1986: 29)  

1. Bir yüzyıl boyunca büyük devletler arasında uzun ve yıpratıcı bir savaş çıkmasını engelleyen 

güç dengesi sitemi, 

2. Dünya ekonomisinin eşi görülmemiş bir şekilde organize olmasını sağlayan uluslararası altın 

standardı, 

3. Görülmemiş maddi refaha vesile olan kendi kurallarına göre işleyen piyasa düzeneği, 

4. Liberal devlet gerçeği. 
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İşte bu büyük dönüşüme karşılık gelen üç temel öğe vardır. Bunlar; ideolojiler, sosyal hareketler ve sosyal 

bilimler, özellikle de sosyoloji. 19. Yüzyıl üç büyük siyasal ideoloji; Muhafazakârlık, Liberalizm ve 

Sosyalizm/Marksizmi ortaya çıkartmıştır. Kapitalist dünya, üç politik ideoloji üretmiştir. 

Muhafazakârlık rastlantısal değildir. 19.yüzyılda ortaya çıkan değişimin temposunu azaltmak, mümkün olan 

en yavaş değişim ritmini sağlamak, reformcuların ve devrimcilerin argümanlarına ve söylemlerine karşı 

çıkmak için aile, kilise, monarşi ve cemaat gibi yapıları korumak için geleneklere öncelik verilmiştir.  

Normal değişimin doğal ideolojisi olduğunu söyleyen ve kendini muhafazakarlığın karşıtı olarak 

konumlayan liberalizm ise, bilinçli bir şekilde normal değişime yardımcı olacak ve ona kanalize edecek ve 

kolaylaştıracak yasal reformların devlet tarafından yapılmasını öngören bir söylemi esas alır.  

Üçüncü ideoloji ise sosyalizm/marksizm’dir. Genel hatlarıyla liberal ideolojinin temel öncülünü (ilerleme 

teorisini) kabul eder. Sosyalizmin özü tarihin akışını hızlandırmaktır. 19.yüzyılda ideolojilerle bağlantılı 

ikinci öğe, sosyal hareketlerdir. Kapitalist dünya ekonomisine başkaldırılar ve muhalefet hareketleri sistem 

karşıtı hareketlere dönüşmüşlerdir (Wallerstein, 1999: 34). 

Özellikle 19.yüzyılda ortaya çıkan bu sistem karşıtı hareketlerin iki çeşidi olduğunu; bunların ise, toplumsal 

hareketler ve ulusal hareketler biçiminde somutlaştığını söyleyebiliriz. İşte sistem karşıtı bu hareketler, işçi 

sınıfının toplumsal hareketleri ve yoksun bırakılmış halkların ulusal hareketleridir. Bütün bu 19. Yüzyılda 

gerçekleşen ve değişime karşı tavır takınmak bu değişim ve dönüşümün yarattığı kaotik durumu aşmak, 

toplumsalı yeniden yapılandırmak ve restore etmek için sosyal bilimlere yine özellikle de sosyolojiye ihtiyaç 

duyulmuştur. Sosyal dünyanın daha iyi işlemesini sağlamak, neyin nasıl yapıldığını önermek için sosyal 

alanın ve toplumsalın nasıl işlediğini bilmek ve onu kavramak için de teorileştirmek gerekir. Bilime olan 

inanç, sadece epistemolojik bir konu olmanın ötesinde, politik bir olgudur da.  

Kapitalist dünya ekonomisinin egemen ideolojisi olması nedeniyle, liberalizm, sosyal bilimlerle ilişki 

kurmada daha etkin olmuştur. Başat paradigma olarak liberalizm, sosyal bilimlerin ve sosyolojinin 

kurumsallaşmasında daha öne çıkmıştır. Kapitalizmin erken dönem mantığı ile sosyolojinin ortaya çıkış 

gerekçeleri örtüşür. Burada önemli olan diğer disiplinler

 ise, ekonomi ve politika bilimidir( Wallerstein, 

2000: 236). Bu üç disiplin de (ekonomi, politika bilimi ve sosyoloji) ampirik araştırmaya dayalı 

evrenselleştirici bilimler olarak kendilerine bağlı güçlü uygulamalı bilim bileşkesiyle birlikte gelişmiştir. 

19.yüzyılda bu üç disipline ilişkin üç önemli saptama yapılabilir (Wallerstein, 1997: 32-32); 

1. Bu üç disiplin de tarihi ampirik olarak öncelikle ve yalnızca kapitalist dünya ekonomisinin 

merkez ülkeleri yani küresel güçler ile ilgilenmekteydi. 

2. Bu disiplinlerdeki tüm akademisyenler, sadece kendi toplumlarını ilgilendiren ampirik 

malzeme üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmaktaydı.  

3. Yasa koyan (nomotetik) disiplin olarak her üç disiplin de insan eylemleri ve davranışlarını 

açıklayan yasaların keşfedilmesi olduğunu ileri sürmesine karşın çalışmaları ampirik ve somut bir 

temele dayanmaktaydı.  

Sosyal bilimlerin mirasçısı olarak nitelene sosyolojiyi (Scheuch, 2001: 589-611) bu bağlamda ele 

aldığımızda batıdan bağımsız olarak iki büyük devrimin yol açtığı toplumsal dönüşümleri ve sorunları 

anlamaya ve oluşan toplumsal düzenin çelişkili alanlarını örtbas etmeye, gizlemeye yönelik inşa edilmiş 

olduğunu da söyleyebiliriz. Sosyoloji, kapitalist dünya ekonomisini yönlendiren burjuvazinin sınıfsal 

çıkarlarına uygun bir şekilde oluşturulmuş toplumsal düzenekleri ve yapıları meşrulaştırır. Burjuva sınıf 

yönelimli toplumsal düzeni esas alır.  

Sosyoloji biliminin isim babası Auguste Comte, sosyoloji teorisini (pozitivist sosyolojiyi) statik üzerine inşa 

eder. Hatta Comte, “güçlü bir yetkeye boyun eğişin en yüksek güvenlik düzeyini sağladığını” ileri sürer 

                                                           
 Disiplin kendine ait bir alan, uygun yöntem ve sonuç olarak sınırları olan bir mahat, çalışma alanı üzerinde hak iddia 
etme tarzıdır. Wallerstein, I., Bildiğimiz Dünyanın Sonu, sf. 238. ya da Foucault’un ifadesiyle “disiplinler, 
örgütlenmelerini bilimsel modellerden alan tutarlılığa ve kanıtlanmışlığa yönelen bilimler gibi kabul edilmiş, 
kurumsallaşmış, yayılmış ve bazen de öğrenilmiş olan ifadelerden oluşan bütünlere denir” (Foucault, 1999: 32-33) 
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(Marcuse, 1989: 283). Sosyolojinin doğuşunda metodolojisini pozitivizme dayandırması toplumda da tıplı 

doğa benzeri yasaların bulunduğu ilkesini benimsemesi aslında toplumun yapısal kurumsal ve kamusal 

işleyiş tarzının ve örgüsünün değişmezliğine gönderme yapar. Böylece sosyolojinin ortaya çıkış bağlamı ve 

tarihsel gelişim süreci içinde egemen sınıf ve status quo’yu eş deyişle var olan yapılanma ve odaklanmayı 

koruyucu işlevlerle yüklü bir ideolojidir. Sosyolojinin sürekli bir biçimde bir şeylere bir işe yaraması talep 

edilir; özellikle her zaman için sosyolojinin iktidara hizmet etmesi beklenir ve istenir (Bourdieu, 1995: 105) 

Wallestein’in ifadesiyle tarihsel sosyal bilimler kapitalist dünya ekonomisinin ideolojik üst yapısının 

güncelleştirilmesini temsil eder ve tarihsel sistemi (burjuvazi) meşrulaştırmanın daha etkili bir mekanizması 

olarak bir üst yapı sunar. Bu dönemde batı, değişmeyen toplumların, sistemlerin ve geleneklerin 

betimlenmesi; böylelikle, öteki dünyanın, yani değişmenin normalliğinin gerçekleşmediği toplumların nasıl 

uygarlaştırılabileceğinin anlaşılmasını içerecek yeni sosyal bilimler icat ettiler: Antropoloji ve Oryantalizm.  

Bu iki bilim dalı, batının batı dışı toplumları tahakküm altına alma anlayışı bağlamında söz konusu 

toplumların tarihselliğine yapı ve işleyişlerine ilişkin veri ve bilgi edinme amacıyla inşa edilen yeni sosyal 

bilim formasyonlarıdır. Yazılı kültüre sahip olmayan ilkel toplumların incelenmesi, antropolojinin konusu 

iken, yazılı kültürü olan (Çin, Hindistan ve Arap coğrafyası) donmuş/hareketsizleşmiş halkların incelenmesi 

ise, oryantalizmin konusudur. Sezer’e göre (Kızılçelik, 2000: 77-83) tarihsel süreç içerisinde kendisini her 

zaman üst sayan dolayısıyla batı dışı toplumları barbar, ilkel, az gelişmiş olarak etiketleyen batı, batı 

toplumlarını incelemek için sosyolojiyi; batı dışı toplumları ve uygarlıkları inceleyen, yani ilkelliğin bilimi 

olarak da antropolojiyi ya da etnografyayı kullanır.  

Sosyal bilimler, Avrupa’nın sorunlarına yanıt olarak Avrupa’nın bütün dünya sistemine hükmettiği tarihsel 

bir noktada ortaya çıkmış ve söz konusu ülkelerin, yani Almanya, Fransa, Büyük Britanya, İtalya ve 

ABD’nin sosyal gerçekliğini betimleme sorumluluğunu üstlenmiştir (Gulbenkien, 1998: 26). Her sosyolojik 

çözümleme, tarihsel kavrayış genişliği, tarihsel bir bakışı ve tarihsel malzemenin tam yoğun ve hatta 

muazzam kullanımını gerektirir (Skocpal, 1999: 1). Sosyolojik inceleme farklı bağlamlara oturtulsa da 

tarihsel ve kapsamlı bir kavrayış ve tarihsel malzemenin yoğun kullanışı üzerine inşa edilmiştir. Bloch’un 

dediği gibi, “bugüne anlamak geçmişi bilmekten geçer” (Bloch, 1983: 96). Eğer sosyoloji tarihten kopmuşsa 

ve insan konu ve sorunlarına tarihsel bir düşünüş ile yaklaşmazsa günümüz araştırmalarına yön verecek olan 

sorunları gereği gibi anlayamaz ve temellendiremez (Ergün, 1982: 13). Sosyolog, kendi yaşadığı toplumun 

tarihi ve gerekse dünya tarihinde yeterli bilgiye sahip olmak durumundadır. Ancak böyle yaparsa bir yığın 

sahte problemden kurtulabilir; faydasız bilgi yığmaktan uzaklaşabilir (Meriç, 1991: 110-111). 

Metedolojik yönden doğa bilimlerini model alan sosyoloji evrenselci biçimde vaaz edildiği haliyle üç 

beklenti yaratmıştır. Bu durum, kamu politikası analizi için de benzerdir ve önemlidir.  

1. Öngörüde bulunma beklentisi: Comte, öngörüyü bilimsel aktivitenin temeline koyarak onun 

işlevlerine özel bir anlam atfeder. Kendi ifadesiyle “öngörmek üzere görmek, asıl bilimin kalıcı 

ayırt edici özelliği budur.” 

2. Müdahale edebilme beklentisi: doğa bilimlerinde araştırma problemleri inceleme konusu 

durumundaki nesnelerin görüşleri alınmadan çözülürken, sosyal bilimcilerin incelediği insan 

toplulukları ve halklar, görüşlerinin alınıp alınmaması hususunda genel bir eğilim olarak 

araştırmacılar ile daha fazla tartışırlar. 

3. Bir ve iki seçeneklerinin dayandırıldığı hassas ölçümler yapabilme beklentisi: sosyolojinin 

pozitivist paradigması araştırmacının incelediği nesneyi ya da problematik durumu sosyali 

değişkenlere indirgeyip ölçmeyi temele koyar. Bugün sosyolojinin metodolojik krizine pozitivizm 

ile yorumsamacılığın birlikte yeniden düşünülmesi, uzlaştırılması (bütünleşik metodoloji) 

gerektirir. Ayrıca, sosyolojide nesnellik eleştirisi de yeni bir şey değildir. Dilthey, Windelband ve 

Rickert ile başlayan tartışma, Gadamer ile devam etmiştir. Gademer’e göre, sosyal bilimlerde 

nesnellik geçerli değildir. Hatta onun (nesnelliğin) bir kuruntu olduğunu ileriye sürer (Gadamer, 

1990: 99). 

Aynı zamanda Frankfurt Okulu’nun ünlü teorisyenlerinden Adorno da nesnellik konusunu eleştirmiştir. 

Nesnellik anlayışı, düşünce ile gerçeklik arasına koyduğu mesafeyi daraltmaktadır. Adorno, nesnellik 

kültürünü yoğun bir biçimde eleştirir; nesnellik ile birlikte bilginin kişisizleştirildiğini/kimliksizleştirildiğini 
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vurgular (Adorno, 1998: 72). Sosyologlar küreselleşme ile ilgili konulara (post-modernizm, çok-kültürcülük, 

çok-etniklik, yerellik, yerelleşme, dinsellik, yeni dünya düzeni ve neo-liberalizm) 1980’lerden sonra öne 

çıkmış ve sosyoloji küresel durumun haritasının çıkartılmasında (Robertson, 1999: 85-102) etkin rol 

üstlenmiştir. Sosyologların çoğu, küreselleşmenin sosyolojisine odaklanmışlardır. Bu durum, sosyolojinin 

küreselleşmesini belirginleştirmiştir. Sosyolojinin küreselleşmesine ilişkin iki görüş öne çıkmaktadır: 

1. Sosyolojik kavramlara küresel içerik kazandırılması, yeni sosyolojik kavramların icadı 

(küresel toplum, küresel bütünleşme, küresel terörizm, küresel köy vb.) 

2. Küreselleşme ile ilişkili olarak sosyoloji tarihinin yeniden inşası (Albrow, 1990: 6-8) 

küreselleşme konusu sosyoloji tarihi ile ilişkilendirilerek beş aşamalı biçimde analiz edilmiştir.  

Sosyolojik kavramların başına küresel kavramının eklenmesi tartışmalıdır. Küresel köy, mülteciler için ne 

kadar gerçektir? Küresel terör Yeni Zelanda için ne ifade eder? Önemli olan dünya sorunlarından ve ülke 

sorunlarından haberdar olmak değil, bütün bu sorunlar karşısında bütün insanların bilinçli bir biçimde 

hareket etmesi ve kolektif tavır takınmasıdır. 

 

3. Kamu Politikası Analiz Aracı Olarak Sosyoloji ve Sosyoloji Çalışmaları 

Kamu politikasının ne olduğu sorusuna değişik cevaplar verilmiştir. Kamu politikası bir kamu kuruluşunun 

çevresiyle ilişkisidir (Eyestone, 1971: 18). Kamu politikası kamu yönetiminin yapmayı ya da yapmamayı 

seçtikleri her şeydir (Dye, 1987: 3). Anderson, politika bir takım kuruluş veya kişilerin bir sorunu çözmede 

izledikleri amaçlı hareketler bütünüdür (Anderson, 1990: 3) biçiminde tanımlanmışlardır. Kamu politikasının 

özellikleri Hogwood ve Gunn (1984: 19-24) tarafından sekiz özellikle tanımlanmıştır;  

1. Politika karardan daha geniş ve onu da kapsayan bir süreçtir. 

2. Politika yönetimden çok fazla ayrılan bir şey değildir. 

3. Politika niyetler (amaçlar) kadar davranışları da kapsamaktadır. 

4. Politika olumlu bir hareketi içerdiği gibi hareketsiz, sessiz durmayı da içerir. 

5. Kamu politikaları önceden tahmin edilen veya edilmeyen sonuçlara sahiptir. 

6. Kamu politikası amaçlı hareketler bütünü olarak tanımlanmıştır.  

7. Kamu politikaları bir süreç içerisinde ortaya çıkar. 

8. Kamu politikası kamu kuruluşları için önemli roller içerir. 

Kamu politikalarının belirlenmesinde kamu politikası analizi de son derece önemlidir. Aslında makalede de, 

bizde sosyoloji bilimini ve bu bilimin ürettiklerinin kamu politikası analiz aracı olarak önemini vurgulamayı 

amaçladık. Kamu politikası analizi, başka kamu yönetimi olmak üzere siyaset bilimi, hukuk, ekonomi ve 

sosyoloji gibi birçok bilgi kümesinden yararlanarak kamusal sorunları tespiti, analizi ve çözülmesine yönelik 

sorun ve eylem odaklı çok yöntemli ve çok disiplinli bir araştırma ve uygulama alanıdır (Parsons,1995: 

xvi’dan aktaran Yıldız, 2013: 26). Kamu politikası analizi , “iktidarda olana doğruyu söylemektir”. Bu 

bakımdan kamu politikası çalışmaları çok disiplinli, sayısal ve sözel teknikleri beraberce kullanması 

bakımından da çok teknikli ve çok yöntemlidir.  

Kamu politikası analizi yapmanın temel hedefi karar verme mekanizmasına nitelikli bilgiyi üretmektir 

(Demirci ve Çevik, 2008: 67). İşte bu bilgi üretiminin de topluma ve toplumsala ilişkin nitelikli bilgi 

üretmeyi amaç edinen sosyoloji biliminin çalışmalarından çıkartılmalıdır. Politika analizi, kamu 

problemlerinin etkilerini, nedenlerini ortaya çıkarmak için gerekli verilerin toplanması, verilerin işleme tabi 

tutularak nitelikli bilgilerin üretilmesi ve yorumlanmasını kapsamaktadır (Kraft ve Furlong, 2007: 95). Bir 

kamu problemini bilimsel düzeyde ele alabilmek ve detaylandırabilmek çok farklı disiplinlerin (sosyoloji, 

ekonomi, psikoloji, siyaset bilim vb.) derinlikli ve özgün izdüşümlerinin bir arada kullanılmasını gerektirir. 

Kamu politikalarının arka planın da toplumsal sorunları çözme ve halkın isteklerine cevap verme arzusunun 

olduğu iddia edilebilir. Bu durum, kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanma süreçlerinin belirli bir 

toplumsal soruna ilişkin farklı bakış açılarına ve çıkarlara sahip aktörler arasında bir mücadele alanı 

olduğunu da işaret etmektedir (Yıldız ve Sobacı, 2013: 17). 
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Kamu politikası çalışmaları Türkiye gibi ülkeler için yeni bir alandır. Gelişmiş ülkelerde 30-40 yılda önemli 

mesafeler alınmıştır. Kamu politikasının teorik olarak temel amacı, devlet, toplum, siyaset ve ekonomi 

arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklamaktır. Bu bakımdan kamu politikası çalışmak sosyoloji ve özellikle de 

kurumalar sosyolojisi çalışmalarından yararlanmayı gerektirir. Kamu politikası analizinin ortaya çıkışı ile 

ilgili olarak sanayi devrimi, köyden kente göç, kentleşme, Fransız Devrimi ve aydınlanma çağı ile beraber 

ortaya çıkmıştır. 18.yüzyılda başlayan ve bir önceki dönemden farklı olarak ilk kez sorunlarla ilgili 

sistematik verilen toplanmaya ve bilimsel yöntemlerle işlenmeye başlanması gözlemlenmektedir (Yıldız ve 

Sobacı, 2013: 33). Kamu politikaları analizi yoluyla doğru ve güncel bilgiye ulaşarak kaynakları en iyi 

şekilde kullanan planlama ve karar verme süreçleri yoluyla demokratik rejimlerin otoriter veya totaliter 

rejimlere karşı korunabileceği görüşü savunulmuştur. Lasswell, bu nedenle, kamu politikası analizi çok 

disiplinliliği ve iyi kararlar sonucu varılan iyi yönetimin demokratik rejimleri otoriter ve totaliter rejimler 

safına kaymaktan korunması anlamında demokrasinin politika bilimleri olarak adlandırmıştır (Lasswell, 

1991’den aktaran Yıldız ve Sobacı, 2013: 35). 

Aslında sosyal bilimlere ilişkin bütün tartışmalar doğal olarak kamu politikası alanını da etkilemekte ve bu 

tartışmalar kamu politikası analizi ile ilişkili literatürde karşılığını bulmaktadır. Günümüz dünyasının en 

önemli özelliklerinden biri küresel sermayenin gelişmiş ve örgütsüz iş gücü barındıran ülkelere kaydırılması, 

günümüz dünyasında yeni toplumsal oluşum ve gelişmelerin habercisidir. Öte taraftan, küreselleşme 

sürecinin kaldıracağına inanılan sınırları daha sık şekilde denetlenme eğilimi içine girmekte; toplumlar 

arasındaki ilişkiler “köprü ilişkisinden” duvar ilişkisine dönüşmektedir. Yine bu dönemde nüfus gittikçe 

artan kontrol amaçlı kategorileşme eğilimi içinde önceden tanımlanmamış yeni kategoriler oluşturmaktadır. 

Terör, güvenliğe karşı tehdit, şiddet, yoksulluk, işsizlik, dışlanmışlık gibi olumsuz durumların yaygınlaştığı 

günümüzde yeni nüfus kategorileri ötekiler üretmekte, yeni biz ve onlar ortaya çıkmaktadır.  

Toplumsal kategoriler giderek kültür üzerinden kurulmaktadır. Bütün bu gelişmeler,  gelecekte sosyal 

bilimcilerden daha çok uygulanabilir ve politika odaklı araştırmaların talep edileceğini ortaya koymaktadır. 

21.yüzyılın ilk dönemlerine muğlaklık çağı adı veriliyor. Yine 21.yüzyılın insanlığın tekrar ortaçağlara geri 

döndürüleceği kehanetleri dile getirilmeye başlamıştır. İşte her ülkedeki “tanınma” mücadelesi siyasal 

gündeme sokuluyor. Bu da ekonomik fırsatların dağılımını da ifade eden temsiliyeti de içeren bir adalet 

meselesidir. 21.yüzyılda toplumsal, siyasal meselelerin anlaşılması ve dolayısıyla çözümünün çok boyutlu 

bir siyasal çözümlemeyi zorunlu kıldığını ortaya koymaktadır.  

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de sosyoloji araştırmalarına ilişkin genel bir değerlendirme yapmak 

gerekmektedir. Buradaki sınırlandırma daha önce bu konuda çalışma yapmış olan araştırmacılarının 

yazılarından da yararlanarak oluşturulmuştur. Bu dönemlemeleri şöyle ifade edebiliriz (Mutioğlu, 2004: 331-

337): 

1. 19.yüzyıldan Cumhuriyete 

2. Cumhuriyetin başlangıcından 1950’ye kadar 

3. 1951’den 1960 dönemi 

4. 1961’den 1970 dönemi 

5. 1971’den 1983 dönemi 

6. 1984’den 1992 dönemi 

7. 1993’den 2003 dönemi 

8. 2004’den günümüze 

 

3.1. 19.Yüzyıldan Cumhuriyete 

Bu dönem Avrupa’da kapitalizmin gelişmesi ve bu gelişimle ilgili olarak emperyalist denetim 

mekanizmalarının kurulmaya başlandığı ve Osmanlı’nın da reformlarla kapitalist sürece eklemlenmesi 

çabalarının gözlemlendiği bir dönemdir. Bu transformasyon, İmparatorluğun yerleşme yapısını değiştirmiş; 

dış pazarlara açılma, ulaşım, tarım ve bunun gibi gelişmelere bağlı olarak önceye oranla yüksek bir 

kentleşmeye, kentli nüfusta artışa neden olmuştur. Bu dönem, sorunların belirlenmesinde ve çözüm önerileri 

üretmekte sosyal bilimlerin ve sosyolojinin çok fazla kullanılmadığı yıllardır. Yine bu dönem Osmanlı’da 
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sınırların sürekli daraldığı ama nüfusun da aynı şekilde artış gösterdiği bir dönemdir. Bu nüfus artışı 

kaybedilen topraklardan gelen göç ile ilişkilidir. Yine bu dönem Batı kapitalizmi ile eklemlenmeye başlayan 

Osmanlı’da da yeni kapitalist iş ilişkileri kentte yeni bir merkez yaratmış, Tanzimat’ın getirdiği yeni 

bürokrasi ve Batı kültürüne yönelmenin ortaya çıkardığı yeni yapılar önemli olmuş; devletin yeni yüklendiği 

işlevlere bağlı olarak devlet yapılarının sayısı ve çeşidi de artmıştır. 

 

3.2. Cumhuriyet’in İlanından 1950’ye Kadar 

Bu dönemin en önemli özelliği, yeni bir toplum yaratma çabasından büyük ölçüde etkilenmiştir. Başta Ziya 

Gökalp olmak üzere dönemin düşünürleri, hem sosyoloji bilimini tanıtmak hem de yeni bir toplumun 

bilimsel temellerini atmak görevini yüklenmiştir. Gökalp’in İstanbul Dar’ül Fünun’unda sosyoloji kürsüsü 

kurduğu düşünülürse, etkisi daha iyi anlaşılabilir. Gökalp çizgisinde ulusçuluk, önemli ölçüde pozitivizm, 

dayanışmacılık ve evrimcilik ile birlikte getirilen ve “içtimaiyat” denilen bir bilime dayalı olarak sunulan bir 

gerçekti (Kongar, 1982: 15). Yine bu dönemde önemli akımlardan biri de, hiç kuşkusuz, Kadro dergisi 

çevresinde toplanmış olan düşünürlerin topluma bakış biçimiydi. Bu çevrenin genel amacı, Kemalist 

devrimin kuramını yapmaktı.  Bu dönemde sosyoloji çalışmalarının belirgin özelliği konuların daha çok 

kuramsal düzeyde ele alınması ve sosyolojinin siyaset, felsefe, eğitim, ideoloji gibi değişik alan ve konularla 

iç içe geçmiş bir şekilde tartışılmasıydı.  

1933 yılında üniversitelerin de kurulmasıyla akademik ve bilimsellik yolunda önemli bir yol almış gözüken 

sosyoloji, 1940’ların ortalarında iyice serpilip gelişmeye başlamıştır. Bu dönem, yavaş yavaş alan 

araştırmalarının yapılmaya başlandığı dönemdir. Yine bu dönem, yeni bir toplum, yeni bir toplumsal kimlik 

arama ve üretme dönemiydi. Yine bu dönem, ne yazık ki uluslararası düzeyde bir avuç sosyoloğun sesinin 

kısılmış olduğu bir dönemdir. Bunlardan bir kısmı yurtdışına gittiler ve evrensel bilime katkılarda 

bulundular. Yine bu dönem, saha araştırmaları yoluyla somut gerçekliğin belirlenmesine dönük 

araştırmaların ağırlık kazandığı bir dönemdir.  

 

3.3. 1951’den 1960’a Kadar Olan Dönem 

Bu dönem, araştırma ve incelemelerin son derece sınırlı olduğu bir dönemdir. İlginç olan nokta bu dönem 

içinde yerli bilim insanları alan araştırmalarında son derece sınırlı iken, İngiliz ve Amerikalıların kırsal alan 

araştırmaları yaptığı ve sonuçlarını yayınladığı yıllardır. İstanbul Teknik, Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi 

ve 1953 yılında kurulan Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün çabaları olmasına rağmen, 

çoğunlukla toplum önderlerinin akılcılık sağlamaya yönelik araçlara başvurmayı gerekli görmemesi ve 

araştırmaları karar süreçlerini uzatan bir etken olarak görme bu dönemi karakterize etmektedir. Özellikle 

Türkiye’de sosyoloji araştırmalarının gelişimi ile yakından ilgilenen Prof. Dr. H. Bayram Kaçmazoğlu, bu 

dönemi “Fetret Devri” olarak nitelendirmektedir (Kaçmazoğlu, 2010: 115). 

 

3.4. 1961’den 1970’e Kadar Olan Dönem 

Bu dönemde 1950’li yıllardaki liberal ekonominin ülkemiz koşullarıyla eklemlenmesinin mekândaki en 

önemli izdüşümü kentlerde nüfus yoğunlaşması olarak karşımıza çıkarken; 1960’lı yılların ayırt edici özelliği 

planlamanın yaşama katılmış olmasıdır. Yine bu dönemde, demografik boyutu ağırlıklı kentleşme 

süreçleriyle hizmet sektöründeki yığılma önemli olmuştur. Cahit Tanyol, C. Orhan Tütengil, İbrahim Yasa, 

Mübeccel Belikkıray, Amiran Kurtkan gerek kuramsal gerekse veri derleyici ve kuramları irdeleyici 

çalışmalara öncülük etmişlerdir.  Türkiye’de sosyolojiyi en önemli katkılardan biri de Türk Sosyal Bilimler 

Derneği’nin kurulması ve derneğin İzmir kentinde ortak bir kentsel kesit araştırması düzenlemesi ve sosyal 

bilimlere ilişkin temel giriş kitaplarının yayınlanmasıdır.  

1960-1970 arasındaki dönemin doruk noktasını vurgulayan olay, Türk Sosyal Bilimler Derneği ile Hacettepe 

Nüfus Etüdleri Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenledikleri ve -sonradan kitap olarak yayınlanan “Türkiye’de 

Sosyal Araştırmaların Gelişmesi Semineri” idi. Bu seminerde toplumsal değişme, sosyoloji, sosyal psikoloji 
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araştırmaları, siyasal bililerdeki araştırmalar, toplumsal ve kültürel antropolojideki araştırmalar, 

yöntembilim, kuram ve kavram ilişkileri, araştırma teknikleri ve benzeri konularda bildiriler sunulmuştur. 

Burada verilen öneri, toplumumuzun sosyal sorunlarının çözümlenmesine ve ülkemizin kalkınmasına 

yardımcı olacak sosyal bilim araştırmalarına öncelik vermek, araştırıcılar arası işbirliğini sağlamak ve 

araştırmaların yürütülmesini desteklemek üzere devletçe özerk bir sosyal araştırmalar kurumunun kurulması 

gerekliliği önerisidir. Bu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmuş olması ve topladığı verilerin 

araştırıcıların yararına sunulması da özellikle kamu politikası analizinde kullanılabilecek makro düzeydeki 

araştırmalar bakımından çok destek sağlamıştır.  

 

3.5. 1971-1983 Yıllarındaki Gelişmeler 

Bu yıllar, hem ülke içinde hem de ülke dışında çalkantılı bir dönemdir. Bu döneme petrol krizi, ticaretteki 

daralma ve bölgesel gerginlikler damgasını vurmuştur. Ülke içinde hızlı enflasyon, küçülme ve küçülmeye 

bağlı olarak oluşan bölüşüm sorunları ve politik istikrarsızlık temel özellik olarak görülmektedir. Buna 

rağmen sosyoloji araştırmalarının yaygınlaştığı, çeşitlendiği, araştırma odaklarının çoğaldığı ve söyleme 

türlerinin çeşitlenip olgunlaştığı bir dönemdir (Bademli, 1989: 295-302). 

 

3.6. 1984-1992 Yılları 

Bu dönem, neredeyse tüm dünyada ekonominin yeniden yapılandığı, iletişim ve bilişim teknolojilerinde 

gelişmelerin yaşandığı; buna bağlı olarak sermayenin küreselleştiği bir dönemdir. Bu dönem, açık olarak, 

zaman ve mekân kavramlarının yeniden tanımlandığı, yerel sorunların evrenselleştiği, evrensel sorunların ise 

yerelleştiği bir dönemdir. Yine bu dönemde sermaye birikim süreçleri ile kentleşme süreci arasında 

oluşmaya başlayan yeni ilişki biçiminin en çarpıcı özelliği büyük sermayenin kentlere ilgisinin artmasıdır. 

Bu ilgi artık sadece ulusal sermaye ile de sınırlı değildir. Gözlenen bu gelişmeler büyük kentlere giderek 

artan bir uluslararası göç, kent içinde keskinleşen zengin ve yoksul farkının artışı, işsizlik, kayıt dışı 

ekonomi, şiddet ve güvensizliğin artması ve suç örgütlerinin uluslararası boyut kazanması biçiminde 

özetlenebilir. Bu dönemde küresel hareketlilik küresel ve yerel ilişkiler, devlet-sivil toplum kuruluşları, 

yerellik, kimlik, gruplaşma biçimleri, sürdürülebilirlik ve yoksulluk gibi konular temel araştırma konularını 

oluşturmuştur. 

 

3.7. 1993 Sonrası Dönem 

1993-2003 tarihleri arasında üç kongre ile sosyal bilimler alanında yeni katkılar yapan bir dernek de 

Sosyoloji Derneği’dir. Bu dernek, 1990 yılında sosyolojinin anlaşılmasına, yaygınlaşmasına katkıda 

bulunmak, akademik ciddiyette etkinlik ve yayınları gerçekleştirmek ve Türkiye’de meslekten olanların 

birlik ve dayanışmasını sağlamak için kurulmuştur. Kongrelerden ilki, 1993 yılında Ege Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Derneği ile birlikte İzmir’de düzenlenmiştir. Tebliğler, iki cilt olarak 

Sosyoloji Derneği tarafından basılmıştır. Aslında Kongre’nin amacı, insan merkezli kalkınma modelleri 

arayışının bir sonucu olarak görülmektedir. Kongrenin açılış tebliğini Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı “Ulusal 

Bütünleşme Sorunu” başlığıyla vermiştir ve toplam 22 oturumda 82 bildiri sunulmuştur.  

Sosyoloji kongrelerinin ikincisi Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Derneği’nin katkılarıyla 

1996 tarihinde; üçüncüsü ise, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Derneği ile 2000 yılında 

Eskişehir’de düzenlemiştir. 2. Sosyoloji Kongresi “Toplum ve Göç” başlığı taşımaktadır. Kongrenin amacı 

göç konusundaki güncel sorunları saptayarak geliştirilecek çözüm önerilerini başka karar mekanizmalarının 

ve kamuoyunun dikkatine sunmak biçiminde özetlenmiştir. Kongrenin bildirileri, Devlet İstatistik Enstitüsü 

tarafından 740 sayfalık bir yayın olarak basılmıştır. Üçünü Sosyoloji Kongresi, “Yeni Sosyolojik Arayışlar 

ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma ve Bütünleşme” ana başlığını taşımaktadır. Kongrenin açılış tebliğini 

Derneğin o dönemki başkanı Prof. Dr. Birsen Gökçe “Dünya’da ve Türkiye’de Yeni Sosyolojik Arayışlar” 

başlığıyla sunmuştur. 2000’lerden günümüze kadar sosyolojide öne çıkan temel araştırma konuları şöyle 
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özetlenebilir: Avrupa Birliği Tartışmaları, küreselleşme, demokratikleşme, sivil toplum, İslamcılık, deprem, 

sağlık, kültürel yapı, sınıfsal yapılar, yeni orta sınıflar, cinsiyet, beden, feminizm, kadın ve aile sorunları, 

etnik yapı, suç, çocuk suçluluğu, toplumsal sapma, şiddet, kentleşme, yoksulluk, dilencilik, internet 

bağımlılığı, engelliler, risk toplumu ve benzeri konulardır. 

 

4. Sonuç  

Yukarıda gerçekleştirdiğimiz sınıflandırmaya dikkatle baktığımızda, sosyolojik araştırmalarla Türkiye’deki 

siyasetin gelişimi ve dönemlenmesi arasında organik bir bağ fark ederiz. Türkiye’de sosyoloji, Türkiye’nin 

uluslararası ilişkilerde yakın işbirliğine girdiği ya da girmek zorunda kaldığı ülkelerde geçerli olan sosyolojik 

anlayışların etkisindedir. Yine toplumun ve devletin içinde bulunduğu sorunların siyasal olarak 

çözülebileceğine yönelik bir anlayış hâkimdir. Ülkenin yaşadığı sorunlar, yanlış uygulanan politikaların 

sonucudur. Sorunların çözümü ise, doğru siyasal tercihlerin uygulanmaya konulmasıyla gerçekleşecektir.  

Türkiye’de sosyologların ağırlıklı bir kısmı toplumsal olanı etkileyen temel faktörün siyaset olduğunu 

düşünmektedir ve sosyolojideki egemen paradigmalar, siyaset ile birlikte biçimlenmektedir.  

Türkiye’nin siyasal yapısının genel özelliklerine baktığımızda da, güçlü ve aşırı merkezi bir devlet, zayıf bir 

sivil toplum, temel konularda (eğitimde) uzun süreli politika üretememe, siyasal yaşama parti siyasetinin 

hâkimiyeti, yukarıdan aşağıya yönetim anlayışı ve bunun gibi özelliklerdir. Bu yapısal özellikler, siyasetle 

çok bağlantılı olan sosyoloji araştırmalarını da domine etmektedir.  

Türkiye’de sosyoloji araştırmaları arşivcilikten bilgi üretimine geçebilmeli, geçmişten çok şimdiye ve 

geleceğe yönelmelidir. Mikro ölçekli araştırmalar yerine makro ölçekli çalışmalar yapılabilmelidir. Bu 

başarıldığında, sosyoloji araştırmalarının kamu politikası analiz aracı olarak kullanılması da daha fazla 

mümkün olabilecektir.  
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