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ÖZET
Bu çalışmanın amacı sosyal politika ve sinema ilişkisini ortaya koymaya dönük çalışmaların gerçekliği olup
olmadığını tespit etmektir. Sosyal politika gerek dar gerekse geniş anlamıyla başta işsizlik, yoksulluk,
sendikasızlaştırma, gelir adaletsizliği, göç, istihdama yönelik sorunlar, çalışma koşulları ve çalışma süreleri
olmak üzere bağımlı ve bağımsız çalışanları ve toplumun bütününü ilgilendiren tüm sosyal sorunları incelemeye
ve söz konusu bu sosyal sorunlara çözüm üretmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla sosyal politikalar, bireyin ve
toplumun refahını arttırmaya yönelik olarak devletin güdümünde, kontrolünde ve garantisinde gerçekleştirilen
ve özel sektörün inisiyatifine bırakılamayacak kadar önem arz eden politikalar sistematiği olarak ifade
edilebilir.
Devletin güçlü olduğu ve ekonomiye müdahale ettiği dönemlerde sosyal politikalar etkin iken devletin ekonomiye
müdahale etmediği ve rekabet, arz talep, fiyat sistemi, ürün giriş çıkış serbestisi gibi piyasa ekonomisinin temel
ilkelerinin geçerli olduğu ülkelerde sosyal politikalar da o nispette zayıf ve güçsüzdür. 1980 sonrası
küreselleşme ve neoliberalizm kavramlarının başta tüm dünya ekonomilerini etkilemesine paralel olarak sosyal
politikalar da zayıflayamaya başlamış, devlet marjinal bir organizasyon ya da aygıt haline gelirken sermaye ise
her geçen gün etkisi arttıran sosyal yapının genelini etkileyen bir mekanizmaya dönüşmüştür.
O nedenle sosyal politika ve sosyal politikanın ilgilendiği konuların önemi ve etkisi azalmaya başlamış diğer
taraftan bu konuların boyut ve kapsamları da genişleyerek oldukça girift bir hal almıştır. Bu bağlamda sosyal
politika ve sosyal sorunlara dönük farkındalık çalışmaları yapılmalı ve karmaşık hale gelen sosyal sorunlar
kitlelere farklı yöntemlerle anlatılmalı ve sosyal sorunların çözümü için sosyal sorunlara yönelik kamuoyu
oluşturulmalıdır. Sinema kitlelerin sosyal politika sorunsallarına ilişkin sosyal farkındalıklarını arttırmak ve
kitleleri etkilemek amacıyla yumuşak güç stratejisi olarak kullanılabilir. Nitekim 1960-1965 döneminde
sinemaya damgasını vuran toplumsal gerçekçilik akımı bunun en somut örneğidir.
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ABSTRACT
The objective of the study is to identify whether the studies conducted to determine the correlation between
social policy and cinema is realistic or not. Social policy with its surface and detailed meaning analyzes and
finds some certain solutions to those social problems such as unemployment, poverty, deunionization, income
inequality, immigration, problems towards employment, work conditions, and work hours that appeal to
dependent and independent workers and the whole members of the society. Therefore, social policies are the
systematicity of the sets of policies aiming at the welfare and wellbeing of the individuals and the members of the
society as a whole and which are under the control and the guarantee of the state and which are so significant
that it is unfeasible to leave them to the initiative of the private sector.
The terms, on which the state is powerful and intervenes in the economy, social policies are effective and
efficient but in the stark contrast on which the state does not intervene in the economy and the parameters of the
market economy such as competition, supply and demand, pricing mechanism, and freedom of entries are
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dominant, social policies are weak. In parallel to the impact of the globalization and the neoliberalism in the
aftermath of 1980 on the world economies as a whole, the social policies has commenced to decline, the state
has become a marginal organization or mechanism yet capital has converted into an apparatuses that leave a
stamp on the society day by day.
For that reason social policy and social policy oriented topics has initiated to lose its significance and effect and
on the other hand the dimensions of these issues has enlarged and turned into a complicated and enigmatic
puzzle. In this context, studies are to be conducted to enhance the social awareness to those sorts of problems
and these social problems which are turned into perplexing ones are to be clarified to the masses via different
methods and public opinion is to be created against social problems for their solutions. Cinema can be utilized
as a soft power strategy so as to raise the social awareness of the masses towards social police centered issues
and to affect the masses. As a matter of fact social realism, which was quite dominant between 1960-1965 in the
cinema, is the concrete result of this inclination.
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