ÖNSÖZ

1990’ların ortalarında ODTÜ Kütüphanesi’nin karanlık bir çalışma odasında Đngilizce
“Kamu Politikasına Giriş” kitaplarını, büyük bir merak ve heyecanla, konunun önemini
hissederek ve daha fazlasını öğrenmek isteyerek, ama bunu nasıl yapacağımı tam
olarak kestiremeyerek incelediğim o günler, bana şu an pek de uzak gelmiyor.
Ülkemiz için henüz çok yeni bir akademik çalışma alanı olan kamu politikası alanında
ders notu yazıyor olmak, benim için hem çok büyük bir şans, hem de hatırı sayılır
derecede zor bir deneyim oldu:
Bu deneyim, benim açımdan çok büyük bir şanstı; çünkü doktora tezimi ABD’de
kısmen üzerine yazdığım; yıllardır hem yurt dışında hem de yurt içinde çeşitli
düzeylerde derslerini verdiğim kamu politikası alanına hem dışarıdan hem de
yukarıdan bakma şansına ve zamanına bu ders notlarını yazma vesilesiyle sahip
olabildim.
Zor bir deneyimdi; çünkü, konunun yeni, ülkemizdeki uygulamaların az ve Türkçe
kaynakların kısıtlı olması, ders notlarının büyük oranda çeviri ve yoruma dayanması
sonucunu

doğurdu.

Bu

durumda

“ancak

karşınızdakinin

anladığı

kadar

anlatabilirsiniz” sözünü, “ancak kendim anladığım kadar size anlatabilirim” sözüyle
değiştirmem gerekiyor.
Umudum, bu ders notlarının kamu politikası çalışmalarına ilgi duyan uygulamacılara,
akademisyenlere ve öğrencilere yardımcı olması ve kamu politikası çalışmalarının
ülkemizde
vermesidir.

kuram

ve

uygulama

alanlarına

derinlemesine

yayılmasına

katkı

Elimdeki bilgileri, lisans düzeyinde ders notları yazmak için kullanırken, dili ve içeriği
basitleştirmek zorunda kaldım. Aksi takdirde, kamu politikası analiz döngüsünün
hemen her basamağı (örneğin uygulama veya değerlendirme) ayrı haftalarda
işlenebilir; kamu politikası oyuncuları ve kuramsal açıklamalar daha derinlemesine
anlatılabilirdi. Ne var ki, bu tercihin gerektireceği bilgi düzeyi karmaşıklığı ile ortaya
çıkacak içerik, lisans öğrencilerinin anlayabileceği bir düzeyde olmayacaktı. Kamu
politikası alanında böylesi bir yüksek lisans veya doktora dersi notu, belki ileride ayrı
bir çalışma olarak kaleme alınabilir.
Tüm bu zorluk ve fırsatlar, yazma sürecini benim için çok zevkli hâle getirdi.
Böylesine değerli bir fırsatı bana tanıdığı için Türkiye Bilimler Akademisi’ne çok
teşekkür ederim.
Kamu politikası konusundaki ilk dersimi 1997’de University of Southern California’da
kendisinden aldığım ve bana bu alanı gerçek anlamda tanıtan ve sevdiren sevgili
hocam Prof. Dr. Juliet Musso’ya buradan minnettarlığımı sunuyorum.
Kamu politikası konusundaki düşünce ve yorumlarımı aylarca sabırla dinleyen Doç.
Dr. Bican Şahin, Dr. Görkem Birinci ve Cenay Babaoğlu’na teşekkürü bir borç bilirim.
Cenay Babaoğlu ayrıca ders notlarının okunup düzeltilmesinde de değerli
yardımlarını ve yorumlarını esirgemedi.
Son olarak, 2011 yılının bahar ve yaz aylarını çoğunlukla çalışma odamda
geçirmeme katlandıkları ve bana her türlü desteği verdikleri için aileme ne kadar
teşekkür etsem azdır.
Her ders notu aynı zamanda öğretmen için bir bildiğini tekrar etme ve yeniden
öğrenme fırsatıdır. Ortaya çıkan kamu politikası ders notlarının, ülkemizin
sorunlarının çözümünde yararlı bir bilgi paylaşımı olmasını umuyorum.
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